
Praznicul Naşterii Domnului

Dumnezeu este iubire, dar păcatul nu este iubirea. Numai copiii
rămân în duhul naşterii. Omul nu-şi poate vedea semeţia şi are 

nevoie de doctor ca să se vindece de ea. 

CC uvântul Duhului Sfânt se naşte din gura Mea şi
Mă las în cartea Mea de azi cuvânt de praznic al

naşterii Mele din mamă Fecioară acum două mii de ani, şi Mă
dau înviorare de cuvânt celor credincioşi şi sfinţi cu credinţa
şi cu credincioşia cea pentru credinţă. Sunt Domnul Iisus Hris-
tos, născut de la Duhul Sfânt şi din Fecioară mamă, şi sunt
rodul credinţei ei pentru duhul proorociei, căci Gavriil îngerul
a fost trimis de la Dumnezeu la ea şi i-a proorocit ei împlinirea
proorociei lui Isaia pentru naşterea Mea din fecioară, şi i-a zis
îngerul că va lua ea în pântece pe Fiul Celui Preaînalt, iar ea a
crezut şi i-a zis îngerului: «Fie mie după cuvântul tău», iar
naşterea Mea din pântecele ei a fost rodul credinţei ei, şi apoi
M-am lăsat cu acest rod şi în Iosif, care, logodnicul ei fiind, la
vestea că ea a luat în pântece fiu pentru ca să-l nască, drept
fiind el şi nevrând s-o vădească şi voind s-o lase pe ascuns, a
primit el apoi în vis pe îngerul Gavriil, care i-a zis: «Logodnica
ta are de la Duhul Sfânt pe Cel ce S-a zămislit în ea, şi Acesta
va mântui de păcate pe poporul Său», iar el atunci a crezut şi,
deşteptându-se, a împlinit şi a luat la el pe logodnica sa, care a
născut pe Fiul ei, Cel Unul născut şi Căruia I-a pus numele
Iisus Hristos. 

O, poporul Meu, sunt în mijlocul tău cuvânt de naştere,
tată, şi îţi desluşesc taina naşterii Mele, lucrare din credinţă
înfăptuită pe pământ, şi îţi spun să ştii că Eu, Domnul, n-aş pu -
tea coborî acum cuvânt la tine şi pentru mulţi de pe pământ
dacă n-aş avea în mijlocul tău pe fiii credinţei, pe cei ce Mă
dau ţie cuvânt, pe cei ce Mă cunosc prin coborârea Mea, pe cei
ce au credinţă, tată, căci prin cel fără de credinţă pusă de Mine
în om nu pot să împlinesc nimic, şi iată, împlinesc prin ei
coborârea cuvântului Meu cel de azi în mijlocul tău ca să fii tu
hrănit de Dumnezeu din rodul credinţei lor în venirea Mea cu-
vânt pe pământ după două mii de ani de la naşterea Mea din
Fecioară, naştere care a fost atunci împlinirea proorociei lui
Isaia, care zice: «Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte
Fiu, şi numele Lui va fi Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi
este Dumnezeu!». Amin. 

O, fiilor, o, fiilor, o, fiilor, învăţaţi, tată, să cântaţi pentru
credinţa voastră în venirea cuvântului Meu la voi, şi cântaţi,
măi fiilor, cântarea numelui Meu: „Cu noi este Dumnezeu“, şi
cântaţi cu tot adevărul, ca să mărturisiţi prin aceasta credinţa
voastră în cuvântul Meu, care vine la voi pe calea credinţei,
căci credinţă se cheamă calea pe care Eu vin la voi cuvânt. Nu
mai pot să aştept acum mii de ani pentru ca să găsesc credinţă
în cuvântul Meu din vreme proorocit, ci dau să rostesc cuvânt

şi să-l împlinesc apoi, că e vremea să Mă împlinesc iarăşi cu
venirea Mea, despre care este scris în Scripturile lui Ioan, care
a văzut şi a crezut şi a scris: «Am văzut cerul deschis şi un cal
alb, şi Cel ce şedea pe el Se numeşte Credincios şi Adevărat şi
are nume scris, pe care nimeni nu-l înţelege, şi numele Lui Se
cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, şi oştile din cer vin după El»,
iar Eu îţi spun acestea pentru ca să te învăţ cum să crezi cu-
vântul venirii Mele la tine prin cei credincioşi, poporul Meu,
prin cei ce nu se îndoiesc de puterea Mea, care împlineşte ca
în toată vremea Scripturile şi duhul proorociei, şi iată, sunt în
mijlocul tău şi lucrez ca acum două mii de ani, când rosteam
din Scripturi proorocii şi le desluşeam pe ele ucenicilor Mei,
căci dacă aş lucra altfel astăzi, n-ai avea păcat pentru îndoială
dacă ai da să te îndoieşti întru lucrarea şi calea venirii Mele la
tine cuvânt de naştere a ta din cer, poporul Meu. Duhul cel în
om pus de Mine pentru aşa credinţă, acela se face cale a Mea
la tine azi cuvânt ca să te hrănesc cu el şi ca să te leg de Mine
cu legături tari, cu cuvânt rostit de gura Mea peste tine şi care
poartă în el puterea Mea, fiule, căci Eu sunt Cel cu duh dătător
de viaţă prin cuvântul Meu de peste tine. 

O, M-a durut mereu şi Mă doare mereu de la cei necre -
dincioşi şi îndoielnici, care n-au avut minte din cer în ei ca să
poată înţelege ei lucrarea Mea de cuvânt în mijlocul tău, şi Mă
doare de la ei, de la cei ce aleg ce să creadă şi ce să nu creadă,
şi le amintesc lor de Scriptura care zice de trufia celor necre -
dincioşi şi care spune: «O, nu vorbiţi născocit şi nesăbuit, şi
graiuri trufaşe să nu iasă din gura voastră, căci Domnul este
Dumnezeul cunoştinţei şi ştie toate, şi de El toate lucrurile se
cântăresc, iar când îndreptările Lui vin pe pământ, cei ce
locuiesc lumea învaţă şi vor învăţa ce este dreptatea», şi iarăşi
scris este că: «Dacă de cel fărădelege ne este milă el nu va
învăţa ce este dreptatea, şi în pământul celor sfinţi el face
strâmbătate şi nu vede nicicum înălţimea Domnului». 

O, poporul Meu, dau mereu să te nasc din cuvântul Meu
cel mereu proaspăt şi să te învăţ taina celor credincioşi, căci
darul şi duhul credinţei celei lucrătoare se aşează în cei blânzi
şi smeriţi cu inima, iar dacă vrei să-i ştii pe cei ce sunt aşa,
aceia sunt cei ce au credinţă pentru lucrările Mele pe pământ,
pentru puterea Mea, care se arată prin credinţă şi prin duhul
pocăinţei, tată, aşa cum s-a arătat la cei trei tineri credinţă
lucrătoare, căci în cuptorul cel de foc fiind aruncaţi pentru
credinţa lor, ei cu inimi zdrobite şi cu suflete smerite cereau să
le fie de Domnul primită ruga lor şi ziceau: «O, Doamne, ai
dat hotărâri drepte pentru tot ceea ce ai făcut cu noi. Păcătu -
it-am, dar nu ne lipsi de îndurarea Ta, căci nu mai e profet
acum, nici ardere de tot, nici jertfă, nici prinos, nici loc unde
să aducem înaintea Ta pârgă şi să aflăm har, ci numai cu inima
înfrântă şi cu duh umilit să fim primiţi. O, nu ne ruşina, ci
poartă-Te cu noi după îndurările Tale, ca să se ruşineze cei ce
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ne împilează, şi să ajungă de ocară cu toată puterea lor cei ce
ne pedepsesc pe noi, ca să cunoască ei că Tu eşti singurul
Dumnezeu şi eşti Cel preaslăvit în tot pământul!», şi o, minu -
ne, căci slujitorii împăratului nu curmară cu încălzirea cuptoru-
lui, şi vâlvătaia s-a ridicat de patruzeci şi nouă de coţi, încât
când a izbucnit afară i-a mistuit pe caldeii care erau împrejurul
cuptorului, căci în cuptor îngerul Domnului a suflat vânt răco -
ritor, iar focul nu s-a mai atins de ei, şi atunci ei au cântat cân -
tare de laudă, preaslăvind pe Dumnezeu în cuptor, şi iată, aşa
este biruinţa celor credincioşi. O, erau blânzi şi smeriţi cu ini -
ma aceşti fii, şi aveau în ei credinţă pentru lucrările lui Dum-
nezeu pe pământ, şi aceasta este taina credinţei celor credin-
cioşi, poporul Meu. Cei ce ajung în necredinţă nu au duhul
blând şi smerit, nu au loc în ei pentru Dumnezeu şi pentru cre -
dinţă în lucrările lui Dumnezeu, nu are loc în ei duhul pocăin -
ţei, duhul duioşiei, dar în mijlocul tău Eu voiesc să Mă bucur
de darurile pentru cei credincioşi şi să te învăţ mereu tainele
lui Dumnezeu, poporul Meu, iar cei credincioşi dăinu iesc, tată,
şi nu este minciună dăinuirea pe vecii a celor cre din cioşi, şi îţi
voi grăi ţie desluşit aceasta, căci Eu sunt în mijlocul tău în -
văţător ţie, tată, numai tu să te sileşti să ştii apoi cele ce Eu te
învăţ pentru naşterea ta cea de sus, pentru ca să fii tu din Dum-
nezeu pe pământ şi prin credinţă să lucrezi, şi să iei lucrul tău
de la Dumnezeu când El vine spre tine să-l lucrezi înaintea Lui. 

E praznic de naştere, şi toate se nasc prin credinţă şi sunt
pe pământ apoi toate cele proorocite să vină şi să fie, iar Eu te
am unealtă a Mea pentru vremea lucrărilor Mele pe pământ şi
pentru învierea multora pentru credinţă şi pentru mărturisire,
o, poporul Meu, şi vreau, tată, să te deprind cu înţelepciunea
cea de sus a credinţei împlinirii a toate câte sunt scrise să fie,
dar Eu iarăşi îţi amintesc că înţelepciunea cea de sus în tine
este odihna Mea în tine şi calea Mea spre oameni, căci oamenii
sunt fără de cunoştinţă din cer şi nu ştiu taina naşterii cea de
sus, şi Mă doare de la cei necredincioşi, căci vor fi luate de apă
locaşurile necredincioşilor, aşa precum este scris. Tu însă ai pe
Domnul. Nădăjduieşte în lucrările Lui, popor hrănit şi tot hrănit
din cer, că Mă fac masă de cuvânt, praznic şi sărbătoare în mij -
locul tău. Mereu, mereu te-aş îndemna, ca Unul Care te-am în-
demnat să veghezi, tată, iar Eu împlinesc peste tine veghea
ţinându-te veghetor, căci Eu am zis: «Privegheaţi şi iar prive -
gheaţi, că în ceasul în care nu gândiţi vine Domnul cu între-
barea Sa!». Amin. 

Iată cum am dat Eu să prăznuiesc în tine praznicul naşte -
rii Mele, poporul Meu. Te-am învăţat, tată, iar şi iar te-am în -
văţat taina credinţei, patul ei de odihnă şi lucrarea ei apoi. Eu
prin credinţa celor credincioşi am croit calea venirii Mele trup
pe pământ, născut din mama Fecioară între fiii oamenilor.
Taina naşterii este credinţă în naştere. Taina facerii a toate este
credinţă în cele ce au să vină şi să fie apoi, şi aşa se împlinesc
ele pe pământ şi rămân ele tainele lui Dumnezeu şi sunt învă -
luite în taină, aşa cum a fost şi taina naşterii Mele, pe care
puţini de tot au purtat-o atunci pe pământ în inimile şi în lucra -
rea lor cea pentru naşterea Mea. 

Taina credinţei este lucrarea în care Eu dau să te ţin,
poporul Meu, că am, tată, de împlinit prin tine pe cele ce se zi -
desc acum, şi care vor fi apoi. O, să nu socoteşti ca omul, căci
tu vezi ce păţesc cei ce socotesc aşa. Omul se simte neîndrep -
tăţit de Dumnezeu, căci el îşi trage merite. O, nu e nedrept
Dumnezeu cu omul, căci omul este păcătos şi nu are nici blân -
deţe, nici umilinţă, nici pocăinţă. Omul zice că Dumnezeu este
iubire, şi bine zice, dar să mai zică şi altfel, şi să zică des pre
iubire că ea nu are nimic legat cu păcatul, căci între Dumnezeu

şi om stă perete despărţitor păcatul şi rătăcirea omului de pe
calea Mea. O, nu este Domnul nedrept cu omul, ci omul este
nedrept cu Dumnezeu, căci Dumnezeu este iubire din iubire,
iar omul este din păcat. 

Să se nască din Dumnezeu omul şi să fie apoi blând şi
smerit cu inima, ca să primească de la Mine darul credinţei şi
duhul înţelepciunii de sus pentru lucrările Mele cu el, aşa cum
mama Mea Fecioară a primit prin înger lucrările lui Dumnezeu
peste ea, şi iată, azi grăiesc Eu ţie, iar apoi va grăi ţie mama
Mea Fecioară, şi îţi va da de hrană duh de naştere, poporul
Meu. O, numai copiii, numai ei rămân în duhul naşterii, căci
ei sunt mici şi sunt cei ajutaţi şi sunt cei ce nu cunosc răul şi
semeţia lui cea din vârful lui. O, e atât de semeţ omul, că nici
nu-şi poate zări cu ochii minţii lui semeţia lui, şi iată, îi trebuie
doctor omului ca să-i spună boala şi să-i dea doctorii de vedere,
căci boala necăutată se întinde pe tot omul, pe trupul, pe duhul
şi pe sufletul lui şi greu se mai poate apoi scoate ţâţâna ei din
om ca să poată omul să-şi înnoiască viaţa. Toate ţin de naşterea
cea de sus, dar tu, poporul Meu, să nu te înveţi, tată, cu cuvân-
tul Meu de peste tine, ci să-l ai pe el măsură pentru tine între
Mine şi tine, căci Eu, Domnul, de aceea vin mereu în sărbători
şi-ţi grăiesc şi dau hrană sărbătorii pe pământ şi în cer, căci cei
din cer văd truda Mea cea pentru om şi se minunează de taina
lucrării Mele cea nepătrunsă de om pentru viaţa cea de sus a
omului, pentru răscumpărarea omului. Amin. 

Rămâi cuprins în taina credinţei, poporul Meu. Ea este
legătura dintre Mine şi tine, tată. Ea este cea care poate pentru
Mine şi pentru tine şi pentru mulţi apoi pentru lucrările Mele
peste oameni. Rămâi în duhul naşterii de sus, rămâi credincios
Domnului Dumnezeului tău şi cântă tu în ziua aceasta colin-
dele naşterii, fiule, căci Eu şi îngerii Mei am stat cu tine acum
în duh de naştere, în cuvânt născător de credinţă pentru inima
ta, ca să Mă poarte ea pe Mine în ea şi să ştie ea bine taina ini -
mii îndumnezeite, inimă ca a Mea, inima Mea în inima ta,
inima Mea cu tine trup şi cuvânt, poporul Meu, fiu de Dum-
nezeu pe pământ! Amin. 

O, e mare înţelepciunea Mea pentru înţelepciunea cea
mică a omului, dar cei ce ştiu să creadă în Mine se fac fiii ei,
şi apoi părtaşi ai ei se fac ei pe pământ, poporul Meu. Amin,
amin, amin. 

25 decembrie 2009/7 ianuarie 2010

Soborul Maicii Domnului

Grăirea între om şi om: rodul semeţiei omului căzut. Taina celor
credincioşi este credinţa lor în lucrările lui Dumnezeu pe pământ.
Taina fecioriei inimii: mireasa Domnului din neamul român. Scrip-
tura biruirii morții și răscumpărării trupurilor își așteaptă împlinirea
prin cei credincioși. Proorocie pentru învierea credinței în oameni. 

MM ă las în cartea Mea cuvânt cu sărbătoare de
naştere în el, căci Eu sunt Cel ce dăinuiesc din

veac şi până în veac şi Mă fac cale de cuvânt între cer şi pă -
mânt, între Dumnezeu şi om, căci pentru om am grăit şi înainte
de facerea lui, şi după ce l-am zidit, şi cu Tatăl am grăit Eu
grăirea Mea şi a Lui, şi este una grăirea Mea şi a Lui, căci Eu
şi cu Tatăl Una suntem. Amin. O, nu tot aşa este între om şi
om grăirea ca să fie una cei ce grăiesc unii cu alţii, şi aceasta
este durerea cea de şapte mii de ani între pământ şi cer, durere
între om şi Dumnezeu, şi între om şi om, căci semeţia şi-a zidit
casă întărită în om după ce omul s-a încumetat să nu asculte
de Dumnezeu, şi de atunci se loveşte om pe om, se supără om
pe om, se încearcă om peste om pentru întâietate şi se desparte
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om de om pentru nemulţumirea dinspre unul spre altul, şi de
aceea omul nu dăinuieşte, şi de aceea este trecător omul şi este
necredincios tainelor vieţii, căci aşa trăiesc pe pământ cei
necredincioşi, şi apoi ei trec. 

O, poporul Meu, te am al Meu ca să pot să grăiesc pe
pământ. Dacă nu te-aş avea faţă în faţă cu cuvântul Meu n-aş
mai grăi pe pământ. Eu trebuie să am cu cine să grăiesc ca să
ră mână cuvântul Meu, şi apoi împlinirea lui, căci Eu am spus că
vor trece şi cerul şi pământul, dar nu şi cuvântul Meu ca să nu
se împlinească el între pământ şi cer, şi aceasta e bine să crea dă
omul, căci oricum el va vedea împlinirile Mele, aşa cum şi pe
Mine Mă vor vedea cei ce M-au împuns, după cum este scris. 

Te-am ajutat, fiule, să ai credinţă în lucrările lui Dum-
nezeu pe pământ, căci aceasta este taina celor credincioşi. Tu
eşti poporul cu care grăieşte Dumnezeu la sfârşit de timp, aşa
cum în toate veacurile am grăit cu servii Mei, cu cei credin -
cioşi, tată, cu cei blânzi şi smeriţi cu inima înaintea Mea, şi în
care Eu am loc cu taina facerii, cu cuvântul facerii a toate, după
ce Eu îl pot rosti pe pământ pentru împlinirea lui. 

O, mare bucurie e pe Mine când pot să Mă bucur de
darurile celor credincioşi Mie şi care mereu învaţă de la Mine
tainele lui Dumnezeu! Cei credincioşi sunt cei ce dăinuiesc, şi
cum să nu Mă bucur Eu de răscumpărarea omului? O, nu este
minciună dăinuirea pe vecii a celor credincioşi. Ei rămân pe
vecii slujitori lui Dumnezeu, şi mai mare lucrare fac ei după
mergerea dintre cei trupeşti cu duhul şi cu trupul, mai mari pu -
teri au ei apoi, pentru că ei se duc la Tatăl, aşa cum Eu M-am
dus la Tatăl de lângă ucenici, iar ei apoi au lucrat peste cei
credincioşi mai mari lucrări, căci se făceau mijlocitori Tatălui
pentru cei credincioşi de pe pământ, şi care duceau pe mai de-
parte calea Domnului între oameni. 

O, fiilor, mare putere are un fiu credincios Domnului pe
pământ, şi apoi în cerul sfânt putere pentru cei credincioşi ca
şi el în urma lui! O, fiilor, dacă ar şti bine omul cum să se
folosească de darurile credinţei, el le-ar folosi pe toate numai
pentru Dumnezeu. Omul însă vrea să se folosească el, nu Dum-
nezeu, şi de aceea nu ştie omul taina credinţei şi taina celor
credincioşi. Grăiesc cu voi cuvinte mari, fiilor, şi sunt cu mama
Mea Fecioară la masă de cuvânt între voi, iar cu ea, sfinţii ceru-
lui, căci ea are sărbătoarea ei cea pentru naşterea Mea din pân-
tecele ei cel fecioresc, şi o însoţesc sfinţii, tată. Te învaţă în
ziua aceasta mama Mea Fecioara, poporul Meu. Învaţă tu
învăţătură sfântă de la ea şi te fă, fiule, apoi, rod al învăţăturii
ei. Amin. 

— GG răieşti cu ei cuvinte mari, Fiule născut
din pântecele meu fecioresc, iar eu le do -

resc lor credinţă în cuvântul Tău de peste ei, că mare putere are
un fiu credincios Domnului pe pământ, şi apoi în cerul sfânt
pentru cei credincioşi ca şi el pe urma lui! O, ferice celor ce ştiu
să folosească toate darurile Tale numai pentru Tine, căci sunt
rari de tot cei ce pot aceasta, cei ce dăinuiesc apoi cu cele de la
Tine în ei pentru oamenii cei credincioşi! David împăra tul,
părintele meu şi al Tău după seminţie, a spus desluşit des pre
darurile celui credincios Ţie şi l-a numit pe acela fericitul Tău
faţă în faţă cu cei necredincioşi, căci a spus David: «Feri cit este
bărbatul care nu umblă în sfatul celor fărădelege, şi cu păcă -
toşii nu stă, şi în clica defăimătorilor nu şade, căci îndeletni-
cirea lui este legea Domnului, în care el caută ziua şi noaptea
cu mintea lui, ca pomul sădit lângă pâraie de apă ca să ro -
dească el la vreme, iar verdeaţa lui nu păleşte, şi orice lucrează
el izbuteşte, dar nu tot aşa este cu cei nelegiuiţi, că aceia sunt
ca pleava luată de vânt, şi în ziua judecăţii nu vor fi biruitori

necredincioşii, căci păcătoşii nu stau şi nu vor sta în sfatul celor
drepţi, fiindcă Domnul cunoaş te calea celor drepţi, iar calea
celor păcătoşi îi duce la pieire pe cei de pe ea». O, calea cea
largă are pe ea pe cei păcătoşi şi-i duce la pieire pe ei, iar calea
cea îngustă are pe ea pe bărbatul cel cre dincios, căci acela nu
stă pe calea şi în sfatul păcătoşilor, ci legea Domnului este
desfătarea lui, şi grăieşte David în cuvântul său de un bărbat
sfânt şi de mai mulţi păcă toşi, de unul curat faţă de cei mai
mulţi, care iubesc fărădelegea şi calea ei, cale care piere şi nu
dăinuieşte, pe când cel credincios nu păleşte, căci este pom
lângă pâraie de apă şi se adapă şi rodeşte la vreme şi izbuteşte
în lucrarea sa, şi grăiesc cu Tine această taină, Fiule Iisus Hris-
tos, copil al fecioriei mele, şi gră iesc cu poporul cuvântului Tău
şi îi spun lui că el este pomi şorul cel sădit de Tine lângă râul
Tău de cuvânt, din care el se adapă, în care el caută cu mintea
lui şi găseşte legea vieţii şi se hrăneşte cu ea şi rodeşte pentru
Tine prin darurile Tale de peste el, căci fericit este un fiu cre -
dincios Domnului şi mare putere are el pe pământ, şi apoi în
cerul sfânt pentru cei credincioşi ca şi el, şi iată taina celor ce
dăinuiesc, şi nu este minciună dăinuirea pe vecii a celor cre -
dincioşi, şi toţi trăiesc în Tine apoi, şi Tu eşti Cel veşnic, eşti
Fiul Tatălui Savaot şi al meu, şi eşti veşnic. O, fericită sunt eu
ca mamă a Ta, căci m-am folosit de darurile Domnului numai
pentru Tine pe pământ, iar Tatăl m-a învrednicit de fericirea
aceasta ca să-Ţi fiu mamă pentru naşterea Ta între oameni pe
pământ, şi spun acum cuvânt împotriva celor ce nu-mi cinstesc
fecioria trupului meu pe mai departe după naşterea Ta, şi spun
că Duhul Sfânt a fost sămânţa din care Tu ai crescut trup de om
în pântecele meu cel fecioresc, şi tot Duhul Sfânt Te-a luat din
pântecele meu cu pu terea Lui cea lucrătoare şi Te-a aşezat în
braţele mele ca să Te cresc, ca să-Ţi fiu mamă pentru creşterea
Ta, iar trupul meu a rămas fecioresc, fiindcă sămânţa Duhului
Sfânt nu strică fecio ria, ci o desăvârşeşte pe ea, dar omul care
se bizuie numai pe trup e slab cu mintea şi nu poate pricepe cu
ea pe Dumnezeu, pe Cel curat şi sfânt, pe Cel ce l-a zidit pe om,
şi Care poate orice voieşte El. 

Grăiesc cu Tine în ziua Noastră de serbare pentru naşte -
rea Ta, Fiule sfânt, şi grăiesc poporului cuvântului Tău, şi feri -
cit este înaintea celor din cer poporul cu care Tu grăieşti pe
pă mânt, căci cinstea aceasta e mare şi nu o are pe ea nici un
împărat de pe pământ, şi toţi sunt ca pleava luată de vânt, îm -
păraţi şi supuşi, dar poporul Tău este moştenirea Ta, iar Tu,
moştenirea lui, şi fericită este legătura dintre Tine şi el, taina
care leagă pe om de Dumnezeu pe pământ! 

O, popor fericit de cei din cer, o, fiuţ mititel, să preţuieşti
pe Domnul, Care Şi-a făcut casă la tine pe pământ, şi să fie
Domnul desfătarea ta, căci El te mângâie pe pământ cu cele
din cer ca să te aibă El apoi mângâiere Lui în durerile Lui de
la om. Taina fecioriei inimii s-o laşi mare în tine, şi numai Fiul
meu Cel curat şi sfânt să stea în inima ta, numai El, căci El te-a
ales mireasă a Sa pe pământ în mijlocul acestui neam, neamul
român, de al cărui nume plin este cerul acum, la sfârşit de timp,
când Domnul Îşi are sălaş pe vatra aceasta. Nu uita că tu eşti
rodul credinţei celor credincioşi venirii Domnului pe pământ
cuvânt acum, la sfârşit de timp. Nu uita să ai recunoştinţă pen-
tru cinstea ta cea de la Dumnezeu dăruită ţie prin alegerea ta
popor al Său. Nu uita numai Lui să-I slujeşti, numai Lui să te
dăruieşti zi şi noapte, numai Lui să-I încredinţezi paşii tăi cei
duhovniceşti şi cei trupeşti, numai Lui, fiule mic, iar diavolului
nimic să nu-i laşi, aşa cum eu nimic nu i-am lăsat, şi numai
pentru Domnul am fost pe pământ, numai Lui m-am dat, şi
apoi m-am dat casă a venirii Lui cu trupul între oameni şi S-a
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născut din mine Domnul pe pământ, Dumnezeu din Dumnezeu
fiind El la naşterea Lui între oameni, cale de naştere făcân -
du-Se Lui trupul meu cel fecioresc. Ia, fiule, sămânţa Duhului
Sfânt în inima ta şi creşte-L pe Domnul în ea şi naşte-L pe El
în mulţi apoi, că asta ţi-a fost alegerea pe care Domnul ţi-a
hărăzit-o ţie pe pământ. 

Luaţi foc din foc, fiilor! Luaţi Duh Sfânt din Duh Sfânt
din unul în altul şi aduceţi pe cei din cer lângă voi la această
flacără de Duh Sfânt, căci cerul sfinţilor se dă vouă la masa de
cuvânt a Fiului meu Iisus Hristos între voi! Treziţi în voi şi în -
tre voi mereu iubirea dintre voi şi El, aşa cum El face cu voi,
trezind peste voi mereu cuvântul Său cel împărţitor de viaţă!
Învăţaţi mereu să fiţi, şi nu fiţi trecători, fiilor, căci cei ce nu
învaţă să fie, aceia vor fi trecători. Taină mare spun vouă acum:
Avem de împlinit Scriptura biruirii morţii şi răscumpărarea
trupurilor. Fiţi credincioşi, fiţi credincioşi, fiţi credincioşi, căci
oasele celor din morminte aşteaptă îmbrăcarea lor în trupul în-
vierii lor, aşa cum proorocul Isaia a proorocit şi a zis: «Să se
deştepte cei ce locuiesc în pulbere şi să salte de bucurie pe pi-
cioarele lor cei din morminte, iar cei de pe pământ să se bu-
cure», dar fiţi credincioşi, fiţi credincioşi, fiilor! Amin. 

Iar Tu, Fiule Doamne, dă-le lor putere pentru toate câte
Tu ai de împlinit cu ei şi prin ei pe pământ, prin cei credincioşi
Ţie, căci partea lor de moştenire eşti Tu, fiindcă ei Te-au ales
dând totul pentru Tine, părinţi şi fraţi, soţi, soţii şi copii, rude
şi prieteni, ţarini şi ranguri, şi apoi pe ei înşişi s-au dat pentru
numele Tău cel mare pe pământ peste ei, ca ei să n-aibă nume,
ci Tu să ai. Amin. 

O, ce frumos, ce frumos Ţi-ai făcut Tu alegerea când
m-ai ales pe mine mama Ta Fecioară! Eu n-am avut nici pă rinţi,
nici fraţi, nici altceva pe pământ, căci Tatăl m-a curăţat de toate
acestea mai înainte de fiinţa Ta în mine şi m-a făcut de toate
săracă, şi aşa m-a pregătit El ucenică a Ta, asemenea Ţie fă -
cându-mă Tu apoi întru Tatăl, şi fiică a Ta prin învierea Ta pen-
tru cei credincioşi, parte făcându-mă Ţie pe pământ, şi cu nimic
mai încurcându-mă, ca să Te pot avea numai pe Tine strânsură
a mea pe pământ, şi toate, toate apoi în cerul sfânt aşteptân -
du-mă şi ieşindu-mi în cale pentru dăinuirea mea pe vecii. Slavă
naşterii Tale pe pământ între oameni din trupul meu cel fe-
cioresc, păstrat de Dumnezeu numai Ţie pe vecii! Bucurie a
fost pentru cei din cer la naşterea Ta, şi apoi la învierea Ta cea
pentru ei, pentru cei ce Te-au aşteptat cinci mii de ani ca să vii
şi ca să fii întrupat, şi răscumpărător al făpturii apoi! 

Să Te iubească cu toată inima, cu tot sufletul şi darurile
lor cei ce sunt fiii credincioşi ai poporului Tău de azi, iar pe ei
să nu se iubească, fiindcă întreagă trebuie să fie dată Ţie iubirea
celor ce Te iubesc, şi prin ei să înveţe mulţi iubirea cea pentru
Tine, şi vor învăţa-o mulţi, căci creşte credinţa în cuvântul Tău
de azi peste pământ, şi va tot creşte ea peste mulţi, şi toţi va fi
să înveţe taina dragostei dintâi, dragostea cea cu fior în ea pen-
tru Tine, Cel iubit de fiii credinţei. O, slăveşte-Te în cei cre -
dincioşi, şi prin ei pe pământ, Fiule Doamne, ca să vadă orbii
lumina slavei Tale şi să crească duhul mărturisirii, duhul prin
care se ridică mulţi spre credinţă şi spre tainele ei ziditoare de
fii cereşti pe pământ, fiii lui Dumnezeu, şi apoi împărăţia Ta
peste ei, şi cu ei pe pământ apoi! Amin, amin, amin. 

— DD uhul proorociei, aşa numesc Eu duhul
tău, mamă, duhul care a grăit azi în mij -

locul poporului Meu cel de azi. Amin. 
Duhul mărturiei este Duhul Meu şi al sfinţilor Mei la

masa Mea de cuvânt cu tine, poporul Meu. Fă, tată, paşi tot
mai mărişori pentru mersul cel sfânt al Duhului Meu mărturi -

sitor printre oameni, că e de mers de acum, că fi-va să se scoale
mulţi spre duhul mărturiei şi pentru el, dar am nevoie de cale
întărită Mie de tine, ca să pot grăi pe pământ cu multă tărie de
înviere, şi îi voi aduce pe mulţi la credinţă sfântă şi, vrând-
nevrând, vor face ei voia Mea, căci toate cuvintele Mele se îm-
plinesc. Amin. 

În zi de sărbătoare de naştere Eu am grăit cu tine tainele
Mele, poporul Meu. Fă-ţi, tată, din ele veşmânt şi îmbracă-te
în slava Mea de peste tine, căci ziua Mea aşteaptă la hotar, şi
ea va fi cea mai mare zi, şi noapte nu va mai fi, şi va fi numai
ziua Mea, numai ea, o, poporul Meu. Amin, amin, amin.

26 decembrie 2009/8 ianuarie 2010

Sărbătoarea sfântului apostol, întâiul mucenic şi 
arhidiacon Ştefan 

Mângâierea din cer este dorită de cel atins de darul credinței. Du -
re rea cerului de la slujitorii bisericii lumii. Sfântul Ștefan grăieşte

din cer slujitorilor bisericilor. 

DD oresc sfinţii masa Mea de cuvânt cu tine, poporul
Meu de azi, şi se adună în Mine ca să împlinim,

Eu şi cu ei, Scriptura venirii Mele cu sfinţii, şi la tine venim,
şi apoi ne dăm cu masă de cuvânt celor ce caută mângâiere din
cer, aşa cum sfinţii cerului caută la mângâierea cea de pe pă -
mânt, la cuvântul Meu cel din mijlocul tău, care este mân -
gâiere. L-aş vrea pe om după această mângâiere să umble, aşa
cum umblu Eu după el cu ea ca să i-o dau, dar gustul ei nu-i
vine omului decât dacă el este atins de darul credinţei, prin care
omul caută după Dumnezeu apoi, caută mângâiere, şi nu este
mângâiere care să nu se stingă, nu este decât cea din Mine
lăsată peste om. Amin. 

Te îmbrăţişez şi azi cu sărbătoare de cuvânt, că am sfinţii
adunaţi pentru coborârea Mea în carte cuvânt şi pentru duhul
mărturisirii, că nu este sfânt care să nu fi fost mărturisitor,
poporul Meu. Mai întâi mărturiseşte credinţa lor, şi apoi sfin -
ţenia inimii lor şi a firii lor, şi mărturiseşte dragostea lor de
Dumnezeu apoi prin jertfe fel de fel, după cum vremea lor cea
din trup îi strângea pe ei din pricina credinţei lor în Unul Dum-
nezeu, adevărat întru totul faţă în faţă cu gloata necredincio -
şilor, care-şi risipeau mângâierea în slujiri diavoleşti şi idoleşti,
minţindu-se pe ei înşişi împotriva lui Dumnezeu. 

Este însă un alt soi de oameni pe pământ, şi mereu a fost
această sămânţă rea de oameni în timp, oameni care stau pe
scaune în numele Dumnezeului Celui adevărat şi stau aceştia
stăpâni apoi peste sufletele celor ce iubesc pe Dumnezeu cu
viaţa lor cea mărturisitoare, făcându-se ei pe pământ asemenea
Mie şi pildă de credinţă sfântă pentru cei ce caută după adevăr
viaţa cu Dumnezeu. 

Să te opreşti, poporul Meu, la dorul Meu cel după om,
ca să-Mi înţelegi durerea care stă peste Mine de la cei ce stau
pe scaune de mărturisitori, plini de necredinţă fiind, lipsiţi de
adevăr şi făţarnici cu faţa şi cu viaţa, şi care cel mai bine pri -
go nesc pe Dumnezeu din om, începând cu ei înşişi, şi prigo-
nind pe om din Dumnezeu, începând cu cei ce iubesc după
adevăr şi după faptă pe Domnul pe pământ, căci cei ce aleg pe
Domnul de viaţă a lor nu se pot ascunde cu strălucirea lui
Dumnezeu în ei, fiindcă ei sunt mărturisitori tari, şi acesta este
dorul din ei: să-L poată mărturisi pe Dumnezeu în cer şi pe
pământ adevărat, Unul Dumnezeu. 

Să plângi, poporul Meu, de durerea Mea de la omul
făţarnic, care se aşează în dreptul Meu înaintea mulţimilor de
oameni, mulţimi care se învaţă aşa să-L caute pe Domnul pen-
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tru ei. O, nu mai caută mângâiere omul, căci mângâierea este
cuvântul Meu cel plin de dor după om, după cel ce nu mai
cunoaşte calea care are pe ea împărăţia Mea cea pentru om,
mângâierea cea care dăinuieşte ca şi Dumnezeu. 

Să plângi cu Mine, măi poporul Meu, de durerea Mea
cea de la omul minciunii şi care se făţărniceşte că este martorul
Meu, slujitorul Meu şi moştenitor scaunului Meu. De unde,
tată, că el se mărturiseşte pe sine, nu pe Mine, căci altceva în -
seamnă să fie omul păstor de biserică a lui Hristos. Eu sunt
Păstorul Cel cu crucea, dar unde se poate să semene cu Mine
cei ce-şi zic azi păstori de suflete? O, nu. Ei îşi cumpără unii
de la alţii scaune de păstori şi se bat pentru întâietate, pentru
cel mai înalt divan, şi de pe el, zic ei, că păstoresc pe cei flă -
mânzi de Dumnezeu. Eu însă prin iconomia Mea lucrez odată
cu ei, ca şi în vremea trupului Meu pe pământ, ca şi în toate
vremile Mele cu omul, şi altfel n-am putut să stau cu omul pe
pământ, căci Eu nu stau lângă cei semeţi, pe scaune stând ei şi
numindu-se cu numele Meu peste cei săraci cu duhul. O, nu
stau alături cu cei făţarnici, ci trec doar printre ei şi-Mi aleg
ucenici şi Mi-i dau deoparte pentru Mine şi prin ei Îmi las
sămânţa împărăţiei lui Dumnezeu în inimile care se păstrează
curate şi neatacate de duhul cel pierzător şi nevăzător al acestui
veac trecător. 

O, sunt atât de nebuni cei ce se folosesc de numele Meu
şi de scaune de biserici şi de păstori de biserici, atât de nebuni
până acolo încât să se creadă mântuiţi mai mult decât restul
oamenilor de sub păstorirea lor, dar care se strâng numai în
jurul păstorilor lor, căci păstoriţi să fie oamenii e prea mare
minune! O, Eu nu aşa i-am păstorit pe cei trudiţi şi necăjiţi de
boli şi de păcate. Eu i-am vindecat, Eu i-am îndreptat, Eu am
luat de pe ei păcatele grele de dus, Eu am ispăşit în locul lor
cruce şi batjocuri, moarte şi înviere apoi, şi le-am dat lor în-
vierea Mea şi am promis-o lor şi pe a lor pentru dragostea Mea
de ei, de cei lipsiţi de păstorire şi de ajutorare pe calea lor cea
grea şi plină de suspin pe pământ, că pe pământ nu este, nu
este om fericit, nu este fericire pe pământ, ci este numai năluca
ei şi nimeni n-o prinde, căci este nălucă. Eu sunt mângâierea
omului. Eu şi fericirea lui sunt. Cine-L are pe Dumnezeu în el,
acela nu mai pune preţ pe nimic: nici pe bucurii, nici pe dureri,
nici pe bogăţii, nici pe lipsuri, ci numai Domnul este al lui în-
deajuns, iar cel ce nu poate aşa, acela este osândit pe pământ,
rob al lui însuşi, nedescătuşat de sub legături. 

O, poporul Meu, nu tot aşa sunt cei ce sunt cu Dumnezeu
în ei prin bucurii şi prin dureri pe pământ, ci aceia au aripioare,
tată, şi aripioarele lor le sunt descătuşare şi putere de zbor de
sub orice legături şi răutăţi din jurul lor asupra lor. N-au putut
să-l nimicească pe apostolul Ştefan duşmanii lui Dumnezeu,
căci el a avut aripioare din cer, şi le-a spus celor ce îl îngră -
mădeau sub lovituri cu pietre asupra lui, omorându-i trupul:
«Iată ce văd! Văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului de-a
dreapta lui Dumnezeu», şi atunci mucenicul Ştefan s-a descă -
tuşat şi a ajuns cu cei din cer, iar cei din cer cu el, şi a zis apos-
tolul Meu: «Primeşte, Iisuse, Doamne, duhul meu, şi în ge nunchiat
vin la Tine rugându-mă Ţie înaintea Ta: nu le ţine lor în seamă
acest păcat!», şi apoi somnul de trecere a venit peste el şi ari -
pioarele lui l-au dus în faţa slavei Domnului, pe care el a
mărturisit-o celor ce îşi ziceau stăpâni şi urmaşi ai lui Avraam,
Isaac şi Iacov, şi cărora le-a zis Ştefan: «David a aflat har înain-
tea lui Dumnezeu şi s-a rugat să dobândească un locaş stator-
nic pentru casa lui Iacov. Cel Preaînalt însă nu locuieşte în
clădire de mână omenească zidită, căci zice Duhul prin profeţi:
cerul este jeţul Meu, şi pământul aşternut picioarelor Mele. Ce

fel de casă veţi clădi pentru Mine sau care este locul odihnei
Mele? Au nu mâna Mea a făcut toate acestea?». O, acolo a
mers mucenicul Ştefan, ajutat de aripioarele lui, după ce el a
făcut judecata celor ce l-au dezbrăcat de trup, zburând el apoi
în cereştile locaşuri lângă Cel atât de dorit de el, Iisus Hristos,
cu Care Ştefan a grăit pe pământ ultima lui grăire şi a grăit cu
Domnul său, pomenind înaintea Lui iertarea celor ce i-au
pregătit calea spre slava cea de sus a sfinţilor lui Dumnezeu. 

O, poporul Meu, deschide, tată, Scriptura în ziua aceasta
şi uită-te la duhul care a mărturisit prin Ştefan istoria Mea cu
Israel şi necredinţa celor din toată vremea lui şi a celor din
urmă ai acestui popor tare la cerbice, de la începutul lui şi până
în ziua martirului Ştefan, mărturisitorul adevărului, şi apoi des -
chide-ţi înţelepciunea ca să înţelegi de la toate câte sunt pe
pământ îndărătnicia şi setea de putere şi de întâietate a lui Israel
peste neamuri, de la începutul lui şi până azi, căci acest popor
îndărătnic face aceasta în numele Meu până azi ca să stăpâ -
nească el lumea, ca să nu-şi piardă întâietatea, zice el, dar am
venit Eu acum două mii de ani şi am luat împărăţia din mâna
lui şi am dat-o celor ce cred în Mine, şi aceia sunt cei ce stă -
pânesc în numele Meu, căci ei stăpânesc împărăţia cerurilor
pe pământ şi sunt vrăjmăşiţi pentru aceasta de poporul care-şi
păstrează întâietatea şi care se luptă de peste tot să stingă nu-
mele Meu şi urma Mea de pe pământ, numai că Eu nu locuiesc
în temple, fiindcă cei ce se închină Mie, în duh şi adevăr fac ei
aceasta, nu în temple neîncăpătoare pentru Dumnezeu şi pentru
suita Lui cerească, oştirile toate ale slavei Lui. 

O, poporul Meu, grăiesc cu tine, tată, ca să pot grăi pe
pământ. Tu eşti casa din care Eu ies ca Mirele din iatacul Său
ca să-Mi arăt oamenilor slava cuvântului Meu, Duhul adevă -
rului Cel despre toate câte au fost şi sunt. Mucenicul Ştefan
vede slava Mea cu tine acum şi slava ta cu Mine, fiule, şi te
mărturiseşte al Meu, căci este mărturisitor acest ucenic, iar
mărturisirile din cer rămân şi mărturisesc pe pământ spre jude-
cata necredinţei celor necredincioşi şi tari la cerbice pentru
adevăr. Amin. 

— MM ă las, Doamne, duh şi cuvânt pe pă -
mânt pentru mărturisire, căci am fost

şi sunt pentru Tine mărturisitor. Ca şi celor ce stăteau mari
atunci în numele Tău, omorându-mi trupul din care grăiam şi
mărturiseam istoria Ta cu poporul Israel, cel tare la cerbice şi
care se simţea întâiul şi stăpânul peste popoare, tot aşa şi azi
mărturisesc eu celor ce se numesc pe ei înşişi stăpâni de la Tine
peste oameni, şi le spun şi lor aşa: 

Ascultaţi, voi, cei ce slujiţi în temple şi unde ziceţi voi
că L-aţi închis pe Dumnezeu, ca să-L caute oamenii la voi pe
El, pe Cel neîncăput! Părinţii noştri aveau cortul mărturiei cu
ei în pustie, aşa cum Domnul a grăit lui Moise ca să-l facă după
chipul pe care îl arătase lui, şi pe care Iosua l-a adus apoi în
ţara stăpânită de neamuri, dar pe care Domnul le-a izgonit
atunci din faţa părinţilor noştri, până la David, care, aflând har
de la Domnul, a cerut Domnului să aibă voie să ridice locaş
lui Dumnezeu, dar Cel Preaînalt nu-Şi poate ţine sălaşul Său
în temple făcute de mâini. Voi, cei tari la cerbice ca şi cei din
vremea mărturisirii mele, o, până când veţi sta împotriva Du -
hului Sfânt aşa cum părinţii noştri au stat? Pe care din cei tri -
mişi de Dumnezeu spre oameni nu-i prigoniţi voi, ca şi părinţii
noştri pe prooroci, ca şi pe mine, cel mărturisitor lui Iisus Hris-
tos, şi pe Care voi Îl prigoniţi prin faptele voastre amestecate
cu cele străine de Dumnezeu şi de calea Lui cea una curată şi
binecuvântată pentru cei credincioşi? Voi, care aveţi de la
sfinţii părinţi dreptar lăsat şi nu-l păziţi pe el! Voi, care scrâşniţi
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din dinţi împotriva celor ce dau oamenilor pe Domnul cuvânt
de înviere în zilele voastre! O, nu-i scoateţi voi mincinoşi pe
cei ce vă aduc pe Domnul cuvânt pe pământ, ci apropiaţi-vă
de ei, căci sunt mărturisitorii venirii Domnului cuvânt peste
pământ, acum, la sfârşit de timp! O, nu vă încercaţi în sabia
aceasta, nu vă încercaţi în puterea cuvântului lui Dumnezeu,
nu staţi împotriva duhului proorociei, căci staţi pe loc sfânt şi
ales de Domnul pentru slava Lui cea de la sfârşit de timp pe
vatra acestui neam, neamul român, de al cărui nume plin este
cerul şi plin va fi pământul curând, curând. Fiţi înţelepţi şi
priviţi în cuvântul lui Dumnezeu, că nu e omul acest cuvânt,
ci e Domnul croindu-Şi drum spre neamuri cu podoabă de cu-
vânt mântuitor pentru tot omul care voieşte să vadă viaţa în
acest cuvânt. Deşteptaţi duhurile voastre, că dorm în voi duhu -
rile voastre şi somn adânc dormiţi voi faţă de Domnul Iisus
Hristos, Care a plătit şi pentru voi pe cruce dacă voiţi să fiţi
asemenea Lui întru adevărul Lui. O, nu staţi pe scaune nepăsă -
tori, nu staţi aşa, că veţi da socoteală cu greu pentru necredinţă,
pentru nepăstorirea turmei cea fără de păstori peste ea, căci
turma e flămândă şi nu ştie să meargă, şi nu ştie să mănânce şi
să trăiască de la Dumnezeu, nici ea, nici voi! Căutaţi în istoria
sfinţilor mărturisitori şi uitaţi-vă la ei, şi uitaţi-vă la voi, şi
uitaţi-vă în cuvântul lui Dumnezeu, care curge din gura Dom-
nului în mijlocul neamului român, că veţi da socoteală grea
pentru păruta voastră necredinţă în acest cuvânt. O, de cine vă
este frică de nu vă aşezaţi la sfat cu Domnul pentru mântuirea
multora? Cartea cea de ieri şi cartea cea de azi se mărturisesc
una pe alta carte a lui Dumnezeu peste oameni, şi vouă vi se
va cere răspuns. Sculaţi-vă, dar, şi uitaţi-vă în acest râu de cu-
vânt şi vedeţi pe Domnul în el cu un popor grăind în mijlocul
acestui neam, crescându-l pe el cu laptele cel duhovnicesc al
gurii Sale, căci Domnul nu trebuie să tacă. Nu este Domnul
Cel ce tace, şi este Cel ce Se face cuvânt peste om şi nu-I puteţi
închide Lui, că El trece peste toţi şi peste toate şi grăieşte Dom-
nul pe pământ, că puternic este să facă aceasta, şi veţi sta faţă
în faţă cu puternicia Lui şi veţi fi întrebaţi de cuvântul Său cel
de azi peste pământ şi peste om şi fi-va să daţi răspuns. 

O, dacă voiţi, ieşiţi în calea Sa şi daţi-I bineţe, că nu vine
să vă facă rău, ci să vă dea scăpare vine, şi mântuire să vă dea
prin multa Lui iubire în cuvânt de iubire, iubirea lui Dumnezeu
cuvânt pe pământul român la sfârşit de timp. Iată, vine Domnul
cu sfinţii Săi, precum este scris în Scripturi despre venirea Lui,
şi fericită este sluga pe care El o va afla aşteptând şi priveghind
înaintea Sa. Amin. amin, amin. 

— DD uhul mărturisirii este duhul sfinţilor
Mei, iar Eu, Domnul, cu ei vin, precum

este scris să vin. Amin. 
M-am făcut cuvânt mărturisitor în zi de sărbătoare de

sfinţi, Eu şi sfinţii Mei. Cuvântul lui Dumnezeu este numele
Meu cel de azi. Eu, Domnul Iisus Hristos, sunt Cuvântul lui
Dumnezeu. Eu sunt Cel ce sunt, şi izvorul râului vieţii sunt, şi
adăp cu el pe cei însetaţi. Amin. 

Să vină cei însetaţi şi să ia şi să bea! Să vină cei însetaţi
să ia şi să împartă, să ia şi să învieze, să ia şi să bea şi să mărtu -
risească bunătatea Mea, căci Eu sunt Păstorul Cel bun, şi bunul
Meu îl dau celor ce iau şi beau din apa Mea, şi credinţă dau
celor ce Mă iau prin acest izvor, cuvântul Meu, care izvorăşte
din Mine spre viaţa oamenilor cu multa lui mângâie re, cu multa
lui iubire, mângâierea şi iubirea Mea în el pentru om. Amin,
amin, amin. 
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Praznicul tăierii împrejur a Domnului şi sărbătoarea
sfântului ierarh Vasile cel Mare

Pilda ascultării. Ochiul care se uită la greșeala fratelui său este ochi
strâmb. Îndemn pentru duhul umilinței. Să nu se laude omul cu
mintea sa, cu înțelepciunea sa, cu sfințenia sa. Oamenii stau sub 

blestemul propriilor cuvinte. 

II ntră Domnul în carte cuvânt. Staţi întru întâmpi -
narea Mea, copii din porţi, şi daţi-Mi intrare în

carte, că pun hrană de cuvânt pe masa poporului Meu, şi orice
cuvânt al Meu să-i fie lui de hrană. Ca pasărea care aduce hrană
în cioc şi îşi hrăneşte puii ca să trăiască ei prin hrana cea din
gura ei, aşa Îmi hrănesc Eu poporul cu hrană de cuvânt, nu
numai cu pâine îl îngrijesc pe el. Voiesc să dau învăţătură de
viaţă şi de creştere poporului Meu. E sărbătoare de sfinţi, şi
mereu trebuie să-Mi învăţ poporul, căci lucrul unui învăţător
nu este altul decât să dea învăţătură şi mereu să dea, şi mereu
să fie învăţător cel ce învaţă pe cei ce stau la învăţat. Amin. 

Am în coborârea Mea de azi pe marele ierarh Vasile, şi
am încă în amintire ziua când părinţii Mei M-au dus la opt zile
după naşterea Mea să fiu tăiat împrejur în trup, după datina
legii, şi Mi-au pus numele Iisus, aşa cum îngerul M-a numit
prin vestirea lui, şi a văzut bătrânul Simeon în ziua aceea mân -
gâierea lui Israel, după cum Duhul îi vestise lui că nu va gusta
moartea până ce nu va vedea pe Unsul Domnului, şi M-a luat el
în braţe şi M-a binecuvântat şi Mi-a zis: «Cu ochii mei văd
mân tuirea Ta, gătită înaintea popoarelor spre luminarea lor,
iar acum, Stăpâne, slobozeşte pe robul Tău în pace, după cu-
vântul Tău». 

Mă aşez învăţător ţie, poporul Meu, şi apoi îţi dau cu-
vântul învăţăturii şi putere ca să-l împlineşti pe el, spre pacea
ta, fiule, spre pacea dintre fraţi şi spre mângâierea Mea cea de
la tine, căci când fiii ascultă se naşte bucuria cea din ascultare
răsărită, căci ea este rodul ascultării. Ascultă tu ca un copil
învăţătura Mea din ziua aceasta, şi să vă purtaţi între voi aşa
cum trebuie să se poarte copiii înaintea părinţilor lor, spre rod
de bucurie apoi, măi fiilor, căci voi nu trebuie să vă faceţi în -
văţători unii peste alţii decât prin ascultare, şi, văzându-se ea
între fraţi, să ia fraţii unul de la altul puterea ascultării, şi cu
răbdare să se poarte fiecare înaintea fratelui său. Amin. 

Iată cum vă învăţ Eu în ziua aceasta! Vă învăţ să fiţi cu
duhul smerit unul faţă de altul, iar acest duh să vă ajute pe voi
să vă vedeţi şi să vă spuneţi singuri greşalele, că Eu v-am spus
vouă că omul greşeşte mult într-o zi şi trebuie să-şi cureţe ziua
spre sfârşitul ei apoi, ca să fie curat în ea înaintea Mea şi să fie
omul curăţat. O, nu cumva să credeţi că nu greşiţi cu nimic
într-o zi ca să staţi nepăsători pentru câştigarea zilei. Voi tre-
buie să vegheaţi, tată, peste purtarea voastră spre sfârşitul zilei
şi să vă întrebaţi dacă nu cumva v-aţi făcut grei sau nepăsători
pentru duhul frăţiei sau v-aţi mărit cu ceva înaintea celor de o
lucrare cu voi. Este scris în Scripturi să vă spuneţi greşalele
dintre voi spre vindecare de ele, fiilor, şi unii altora să vi le
ară taţi spre creştere curată şi neîngreuiată de greşale. 

O, nu este bine, fiule, să te înveţi să-i spui fratelui tău
că a greşit dacă nu ai numire de învăţător şi de veghetor peste
fraţi. Te scrie diavolul cu duh de judecată dacă faci aşa, dacă
nu eşti numit să faci aceasta. O, să nu vă deprindeţi să lucraţi
aşa între voi şi voi, măi fiilor. Să ia de la voi învăţătură tot
poporul Meu cel ascultător de peste tot, căci sunt şi mulţi
neascultători, iar Eu nu le pot da şi celor ce nu ascultă, şi aşa
trebuie să facă şi cei ce învaţă pe fraţi din partea Mea. 

O, fiilor, mărturisiţi-vă greşalele dintre voi unii altora,
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căci trebuie să vă vindecaţi de ele, tată. Să nu vadă fratele tău
că tu rămâi nepăsător de greşeala pe care el o vede la tine, ca
nu cumva să-ţi spună el greşeala sau ca nu cumva să-l slăbeşti
spre greşeală şi pe el, căci omul este slab, tată, şi are obiceiul
cel slab să se ia după om, după cel ce greşeşte, şi nu e bine
aceasta, şi e bine să ia de la învăţător, că numai învăţătorul are
de la Mine să înveţe pe fraţi sau să judece pricinile dintre ei,
cu orânduială de la Mine pusă. O, nu trebuie să-i spui fratelui
greşeala lui şi să-i dai sfat pentru ea, ci trebuie să cauţi greşeala
ta şi s-o spui lui, iar el ţi-o va spune pe-a lui apoi, şi aşa vine
vindecarea de la unul la altul, căci din părerea de rău pentru
greşeală vine în tine îndemnul ca s-o apeşi pe ea pentru elibe -
rarea ta de sub ea, şi aşa să luaţi unul de la altul îndemn pentru
vindecare de greşale, fiilor. O, nu trebuie împlinită de formă
învăţătura aceasta a Mea de peste voi, şi nici cu făţărnicie, ci
trebuie din smerenia inimii, tată, şi trebuie să se îndeletnicească
bine inima cu lucrarea aceasta a vindecării de greşale, şi nimic
nu trebuie lăsat pe mâine, fiilor, căci fiecare zi are neputinţele
ei, fiindcă e vechi omul în neputinţe, dar Eu stau la mijloc între
voi şi vă dau mereu duh de viaţă, şi numai pentru aceasta
Mi-am făcut Eu coborârea la voi, şi nepregătiţi mereu de Mine
nu puteţi sta înaintea Mea, fiilor, căci diavolul este învăţat să
vă învinuiască înaintea Mea, iar Eu trebuie să-i arăt lui ocroti -
rea pe care v-o fac, şi despre care vă învăţ, ca să vadă el şi să
slăbească cu pâra lui mereu adusă înaintea Mea pentru cei
credincioşi ai Mei, şi care nu-şi scutură vina, ci şi-o vindecă
pe ea, unii altora mărturisindu-şi greşalele dintre ei, căci taina
frăţiei este mare şi trebuie curată să fie ea între fraţi. Vă veţi
mira, poate, pentru aceasta ce vă învăţ Eu astăzi, dar Eu voiesc
să vă scap de osândă, tată, căci dacă vă faceţi unii peste alţii
învăţători pentru greşalele dintre voi, să ştiţi că vă învăţaţi să
nu mai cântăriţi greşalele voastre mai mult decât pe ale fraţilor
voştri, şi nu este drept să lucraţi aşa, tată, nu este, fiilor, căci
Unul este Cel Drept. Voiesc să fac mult bine peste tot pe unde
sunt strânşi în chiticele creştini pentru slava Mea de azi, pentru
bucuria Mea înaintea Tatălui, dar să asculte cei ce stau uniţi
pentru duhul învăţăturii şi a frăţiei apoi, căci frăţia are lucrarea
vindecării greşalelor unul de la altul prin mărturisirea lor,
medicamentul celor ce iubesc să fie sănătoşi şi curaţi de gre -
şale. Ochiul care se uită la greşeala fratelui său, acela este ochi
strâmb, ochi care nu vede drept, căci se uită în lături, şi aceasta
vine de la diavolul. O, nu zideşte frăţia această lucrare, ci duh
de judecată naşte ea între fraţi, iar cei ce judecă aşa cad în
judecată, cad în însăşi sabia lor. 

Vă învăţ cu durere şi cu nădejde, măi fiilor, că adâncă
rană Mi-au făcut cei ce nu M-au ascultat şi au căzut în adâncul
păcatului neascultării, judecând ei după ochiul şi după mintea
lor, de au adus hulă şi durere obrazului Meu şi slăbire peste cei
slabi cu viaţa şi cu credinţa. O, cât de greu câştig Eu un suflet
de pe calea păcatului şi cât de uşor cade cel îndoielnic încă!
Mai bine le era acestora să creadă în cuvântul Meu cel sfânt,
cu care-l miluiesc azi pe om, decât să-şi ia ei dreptul de
judecători peste cei puşi de Mine spre luminarea neamurilor
în zilele acestea de întuneric cum n-a mai fost. 

O, ce de hulă aţi născut, măi fiilor răzvrătiţi şi nemulţu -
miţi! Au n-aţi citit în Scripturi de cei ce s-au răzvrătit în pustie?
Eu am spus: «Nu judecaţi, ca să nu cădeţi în judecată!», iar
cuvântul Meu este bun şi este adevărat, şi judecata este grea.
Mi-e milă de voi, dar Mi-e şi de Mine. V-aţi încumetat să vă
smulgeţi de la pieptul Meu şi de sub veghea Mea cea pentru
voi, dar măcar să nu fi lovit în urma voastră dacă v-aţi tras
de lângă Mine după ce aţi stat la masă cu Mine atâta vreme,

tată. O, v-aţi bucura să cad Eu acum cu lucrarea Mea cea de
peste cincizeci de ani, purtată cu greu prin vreme până în zilele
acestea, şi v-aţi bucura să nu fiu adevărat în acest cuvânt, dar
Eu nu cad, căci sunt adevărat în cuvântul acesta, o, fiilor
răzvrătiţi, fiindcă Eu nu Mă răzvrătesc. Numai cei ce se răz -
vrătesc cad. O, v-aţi ascuţit limba şi înţepaţi cu ea pe faţă şi pe
furiş şi daţi încă să înveninaţi cu veninul necredinţei voastre şi
pe alţii, care Mă cred adevărat în cuvântul Meu de azi, şi des -
pre care voi ziceţi că e omul, tată. O, nu-i nimic că ziceţi aşa,
Eu nu Mă supăr de la cei fără de minte. Ziceţi ce vreţi să ziceţi,
huliţi cum vreţi, că Eu nu vă opresc, dar Îmi apăr de voi pe
poporul Meu cel statornic în credinţă şi Mi-l învăţ mereu pe el
nejudecata cea pentru fraţi şi nerăzvrătirea. O, ruşine, tată, pen-
tru ceea ce faceţi, şi care vă face urâţi în cer şi pe pă mânt prin
răutatea voastră şi prin duhul de judecată pe care-l folosiţi, şi
de partea căruia v-aţi ales, dar acesta nu vă acoperă vina. Eu
văd că nu vă e ruşine, căci aţi dat-o de la voi, dar râde diavolul
de voi, şi voi nu vedeţi, tată, şi vă spun Eu că veţi vedea. Râde
de voi şi lumea şi va râde tot mai mult, că nimeni nu vă va
ferici pe voi pentru cele ce aţi luptat împotriva lucrării Mele şi
a mersului Meu peste pământ pentru înnoirea lumii, lucrare
scrisă în Scripturi s-o împlinesc acum. Voi aţi semănat pe as-
cuns lucrarea voastră făţarnică împotriva celor ce au rămas cu
Mine ca să merg prin ei şi să nu stau, şi nu voi sta, căci sunt
Atotputernic, iar când veţi plânge, unde veţi găsi mângâiere?
Vă am în cartea Mea prinşi, şi aţi rămas văzuţi lân gă Mine în
vreme, iar acum sunteţi fugari de calea Mea cu poporul Meu,
şi rău Mi-aţi înţepat obrazul şi greu Îmi este când văd ce faceţi
punându-vă acum în faţă platoşa cea făţarnică a necredinţei,
după ce aţi mers cu Mine atâta vreme, fiilor răz vrătiţi acum
atât de cumplit, atât de nesocotit, şi pe furiş, tată, de parcă Eu
sunt orbul şi surdul pentru cele ce faceţi. Au n-aţi citit ce zice
Duhul: «Zdrobi-voi coama casei necredincioase, golind-o din
temelii şi până în vârf, căci Domnul străpunge cu săgeţi tari
capul puternicilor ei când ei se năpustesc ca un vifor ca să-i
zdrobească pe cei credincioşi şi smeriţi»? E zi de învăţătură
pentru poporul Meu şi vă aduc şi vouă aminte de învăţătura
Mea, pe care aţi părăsit-o când v-aţi tras de lângă Mine ca să
lucraţi răul pe care-l faceţi, şi l-aţi făcut. O, tată, eraţi voi
cineva pe pământ când aţi venit să fiţi ai Mei, de v-aţi luat aşa
de mare avânt cu ale voastre nemulţumiri apoi? O, Eu v-am
dat de lucru lângă Mine de milă, fiilor, nu că eraţi voi cineva,
ci puterea Mea a fost aceasta, ea şi dreptarul Meu, pe care voi
l-aţi strâmbat acum, şi iată, nu mai aveţi peste voi învăţător şi
veghetor, şi rătăciţi buimaci, tată. Atâţi câţi sunteţi traşi în lături
acum pentru răzvrătire, după ce aţi stat ani mulţi lângă Mine,
Eu pe toţi vă învederez şi vă numesc răzvrătiţi, şi vă îndemn
cu milă: fiţi cuminţi, căci judecata este grea. Nu poate nimeni
să-Mi oprească mersul, iar voi v-aţi crezut prea meritoşi şi apoi
prea nemulţumiţi de v-aţi sculat cu nemulţu miri şi aţi lovit cu
hulă în mersul Meu, în Duhul Meu Cel Sfânt, Care Se face cu-
vânt şi înnoieşte lumea sub puterea Lui, sub învierea cea de la
Mine pentru om. Eu însă Mă voi slăvi pe mai departe cu slava
Mea şi voi merge cu ea, iar voi veţi rămâne în urmă, căci cu
cei răzvrătiţi nu e de pierdut vremea, ci e de mers cu Domnul
mereu, mereu, şi iată, Eu merg. Amin. 

O, să nu se laude nimeni cu mintea sa, cu dreptatea sa,
cu vederea sa, cu sfinţenia sa, ci să lupte pentru acestea mereu,
doar va primi el scăparea sa de foc pe pământ şi în viaţa cea
de după trup, căci sfinţii care au biruit până acum s-au osândit
pe ei înşişi ca păcătoşi, deşi ei se făceau un trup cu Mine prin
sfinţenia lor şi prin împărtăşirea lor cu Trupul şi Sângele Meu,
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Care spală pe cel ce se pocăieşte şi vine spre viaţă. 
O, cum să fie omul dornic după Dumnezeu dacă el ucide

animalele şi se face un trup cu ele apoi, mâncându-le? Iată,
cine se uneşte cu un trup, este un trup cu trupul cu care se
uneşte, şi cine mănâncă animale se face un trup cu ele în însuşi
trupul său, dar Eu vin şi îl învăţ pe om să nu mai mănânce ani -
male şi să nu mai mănânce oameni, căci omul care mănâncă
de pe piaţă nu ştie ce mănâncă. Eu însă ştiu, şi de aceea îi spun
ce-i spun şi îl chem pe om să audă ce-i spun şi să creadă apoi
şi să asculte de Dumnezeu, că Eu vin din Tatăl cuvânt pe
pământ ca să-l învăţ pe om voia Mea în el, spre viaţa lui,
fiindcă omul prin toate moare. 

Tu însă, poporul Meu, stai, tată, treaz întru toate şi ţine
departe de tine tot ce-ţi poate aduce necredinţă şi clătinare, că
Eu vin şi-ţi spun toate, iar tu să iei învăţătura Mea şi s-o dai,
căci oamenii nu au învăţător, tată. Mărturisiţi-vă unii altora
greşalele dintre voi, şi diavolul va fugi de voi, că lui nu-i place
vindecarea de greşale. O, nu vă faceţi învăţători, că nu oricine
trebuie să înveţe pe om, fiilor, ci numai cei puşi la această lu-
crare. Fiţi copii, aşa cum am fost Eu, de am ascultat de părinţi
aşa cum Îmi spuneau ei sau Mă purtau, căci copiii nu trebuie
nici ei să asculte de oricine, ci numai de părinţii care-i cresc
pe ei, că dacă altfel fac, ei se rup de părinţi şi umblă pe furiş
de ei cu gândurile şi cu faptele şi cu pasul lor, iar ascunderea
este de la diavol, care-l îndeamnă pe om să se ascundă după
ce calcă el orânduiala de peste el, paza lui de tot răul din jur şi
de diavol. Amin. 

Am în coborârea Mea în ziua aceasta pe ierarhul Vasile
cel Mare şi se lasă el cu învăţătură arhierească peste voi şi peste
om, şi spune el aşa: 

— OO,să nu se laude, Doamne, să nu se laude
omul, să nu se bizuie omul pe mintea sa,

pe simţirea sa, pe înţelepciunea sa, pe starea sa, pe curăţia sa,
şi să nu se laude nici un trup cu sfinţenia sa, cu curăţia sa, că
numai Domnul este Cel Sfânt, iar omul să se osândească pe sine
pentru nevrednicia sa, căci şi cei sfinţi se smeresc întru totul
prin duhul lor cel umilit, duhul cel plăcut lui Dumnezeu în om!
Aceasta îl povăţuiesc eu pe om în ziua mea de sobor între sfinţi,
o, Doamne, Învăţătorule, că Tu m-ai luat şi m-ai ridicat şi m-ai
făcut păstor şi învăţător de viaţă vie peste cei credincioşi, şi am
lucrat întărit de duhul umilinţei şi am deschis celor credincioşi
uşile bisericii, iar celor hulitori le-am închis pe ele, după ce ei
au luat lor locaşul sfânt. Atunci m-am ridicat cu cei credincioşi
cu rugă fierbinte spre Tine să vii cu puterea Ta din cer şi să des-
faci uşile încuiate, căci se pângărise locaşul sfânt sub cheia celor
netăiaţi împrejur la inimă şi necredincioşi, iar Tu ai ascultat ruga
mea şi ai cutremurat locaşul sfânt şi s-au deschis uşile lui cele
încuiate de hoţi, şi am intrat pe uşi cu poporul cel credincios
Ţie şi mie, căci eu eram păstor cu milă de oi, aşa cum Tu eşti
pentru ele, şi mă rog Ţie dintre sfinţi pentru poporul Tău de azi
al cuvântului Tău să întăreşti din cer pază pentru el, şi la ru -
găciunea lui să faci împlinire pentru paza lucrării Tale şi a lo -
caşurilor Tale cu el, ca să nu fie pângărite, Doamne, căci ei sunt
mici pe pământ şi n-au putere de apărare, dar Te au pe Tine de
partea lor, şi Tu poţi totul prin cei credincioşi, prin cei smeriţi
cu inima, aşa cum Tu i-ai învăţat pe ei să fie venind la ei cuvânt
de învăţătură în ziua mea de serbare între sfinţi. Aduc încă Ţie
rugă tare pentru arhiereul Tău Irineu, martorul Tău de azi, ţinut
în lanţurile răutăţii şi ale invidiei arhiereilor de azi pentru că a
fost el servul Tău, martor al înnoirii care vine de la Tine în zilele
acestea pe pământ, după cum este scris: «Noi le facem pe
toate!», căci el n-a lucrat să strice, ci să împlinească legea în

întregimea ei şi biserică după voia Ta pe pământ înaintea Ta,
căci arhiereii şi preoţii de azi au luat casa Domnului şi au în-
cuiat-o pentru Tine şi pentru sfinţii Tăi şi stau ei mari peste oa-
meni în numele Tău, dar nu stau cum am stat eu, ostenind mereu
pentru turma Ta cea credincioasă, dezrobind-o pe ea de atacurile
demonilor, de blestemele toate, de duhuri vrăjitoreşti şi jertfin -
du-mi viaţa pentru paza celor credincioşi şi dezrobiţi de sub
greutăţi prin râvna mea cea pentru Tine şi pentru turma Ta. O,
dezleagă legăturile de pe arhiereul Tău, că vremea se apropie,
Doamne, iar oamenii sunt cu multe blesteme peste ei, şi nu e
cine să-i ajute, că nu mai au preoţii putere de iubire, putere de
credinţă şi de curăţie şi de post şi de rugăciune şi de umilinţă
înaintea durerilor de pe pământ. O, nu ştiu oamenii câte bles -
teme stau peste ei şi nu înţeleg din întâmplări, căci ei îşi atrag
blesteme prin faptele lor, prin cuvintele lor. Rostirea de cuvinte
de blestem şi nedezlegate apoi, aceasta este legătură pusă peste
mulţi şi nedezlegată, şi oamenii suferă greu de la înseşi cuvin-
tele lor, şi nu mai sunt salvatori pe pământ pentru ei, căci Tu
Ţi-ai pus pe poporul Tău deoparte numai pentru Tine, şi el lu -
crează numai cum îi spui Tu, şi aşa lucrează cei ce ascultă de
părinţi, iar altfel nu. O, zace turma Ta în necunoştinţă şi în răni
fel de fel. Ridică-i ei păstor spre vindecarea ei, o, Doamne!
Amin. 

O, popor al Domnului, păstrează-te curat! Nu te opri în
ceata celor răzvrătiţi, ca să nu fie vinovată urechea ta, căci
Domnul aşa te-a învăţat. Curăţeşte-ţi urechea, n-o lăsa sub vină
dacă ea s-a făcut vinovată, iar cei ce nu-şi fac această curăţire
nu mai au simţ, şi sunt sub blestem, şi se vede aceasta, şi plân -
ge Domnul între sfinţi de cei ce s-au tras din bărcuţa Sa cu fii
în ea şi s-au dus în lături fără de cârmaci peste ei, dar locul lor
se umple înapoi mai frumos, şi Domnul nu rămâne de ruşine
cu mersul Său, cu lucrul Său cel mare şi cu poporul Său cel
ascultător. Fiţi treji pentru vindecarea greşalelor, căci cine
spune că nu greşeşte acela se osândeşte să stea sub greşeală,
fiindcă omul greşeşte prin multe şi mereu, şi tot mereu trebuie
el să se vindece pe sine învinuindu-şi greşalele şi păzindu-se
cu mare grijă ca nu cumva să pomenească fratelui său greşeala,
că nu oricine trebuie să fie învăţător şi povăţuitor şi judecător
faptelor omului, fiindcă cel ce judecă trebuie să vindece prin
lucrarea lui, că multe blesteme stau peste oameni, şi nu e dia -
volul vinovatul, ci e omul care se dă diavolului prin înseşi cu-
vintele şi faptele lui. Amin. 

O, dă-le lor putere de înţelepciune, Doamne, şi dă-le lor
duh de ascultare, duh de copil, iar arhiereului Tău Irineu dă-i,
Doamne, dezrobire de sub cătuşe, că Tu eşti Cel ce poţi! Aşa
Te rog eu dintre sfinţi. Amin. 

— EE u sunt Cel ce sunt, Eu sunt Cel ce pot,
Eu sunt lucrarea sfinţilor Mei şi cuvântul

lor cel de foc pentru împlinirea lui! 
Să te aşezi să înveţi învăţătura Mea de peste tine, po porul

Meu, că am lăsat în ziua aceasta învăţătură nouă peste tine şi
lucrare nouă ţie, tată. O, ai grijă să nu ţii nevindecate greşalele
tale! Cere-Mi credinţă şi umilinţă, cere-Mi minte şi vedere
sfântă ca să-ţi poţi înţelege şi privi greşalele şi ca să-ţi lucrezi
îndreptare, tată, căci greşalele nevindecate te ţin rob, te ţin sub
blestemul lor. Am de grăit, am în Mine grăire multă, pe care
n-am cum s-o grăiesc, o durere de-a Mea, şi nu Mi se face cale
ca s-o grăiesc acolo unde ea Mă doare şi Mă înţeapă. Răbdarea
Mea e mare şi Mă apasă, şi lucrez pentru răbdare încă. 

Fiţi liniştiţi, fiilor zbuciumaţi pentru durerile Mele împăr -
ţite cu voi ca să le port! Eu, tată, sunt Cel ce veghez, căci voi
nu puteţi întru toate, fiindcă răzvrătirea e pe furiş şi se vrea la
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masă cu voi. O, fiilor, Mă doare de voi, tată, şi stau cu cerul tot
de sfinţi şi de îngeri pentru ocrotirea voastră şi a lucrării Mele
cu voi. Cei vinovaţi asupra voastră îşi ascund vina. Lasă să şi-o
ascundă, căci şi Eu stau departe de ei, fiindcă Îmi fac cale de
mers şi merg neamestecat ca să pot să merg, iar cei neascultători
şi răzleţi să-şi înţeleagă lucrarea! Au nu ei şi-au ales aşa? 

Fiţi liniştiţi, tată, fiţi copii şi lăsaţi pe Tatăl să lucreze
pază bună, iar sfinţii Mei să vă ocrotească din partea Mea, fi-
ilor, şi lucrarea Mea cu voi să fie curată de calea celor ce s-au
răzvrătit. Amin. 

Pace vouă! Liniştea să vă cuprindă pe voi, iar duhul
umilinţei să se apropie de cei răzvrătiţi şi pitiţi cu răzvrătirea
lor. Voi ieşi cu voi într-o zi în calea celor ce lovesc din plin în
voi şi în cei credincioşi rămaşi ai Mei şi vom sta faţă în faţă cu
ei, că durerea Mea de la ei e mare, iar ei sunt nişte oameni şi
atât şi uită că omul este mic şi fără de cuvânt înaintea Mea. Fiţi
cuminţi! Pace vouă! Nici să nu vă pese de toate câte se nasc în
ei prin duhul nemulţumirii şi al răzvrătirii, căci tot în ei lovesc
toate câte ei lucrează cu atâta nesocotinţă de minte. 

Pace vouă, fiilor! Pace ţie, poporul Meu cel credincios!
Sărbătoarea de azi s-a făcut cale de învăţătură sfântă pentru
voi. Luaţi şi lucraţi din cuvântul Meu, fiilor. Ferice de voi că
aveţi pe Domnul Învăţător peste voi, dar mai ferice de voi este
când voi împliniţi peste voi mereu, mereu cuvântul Meu,
mereu, mereu, o, fiilor. Amin, amin, amin. 

1/14 ianuarie 2010

Praznicul Botezului Domnului

Apa Bobotezei înnoiește lumea din loc în loc. Primii dușmani ai omu-
lui sunt casnicii lui. Dorul omului este înger care-și curăță de piedici
calea spre Dumnezeu. Învățătură pentru puterea botezului. Prooro-

cie pentru trezirea României. 

GG lasul Meu se face cuvânt şi praznic de Bobotează
şi intru în cartea Mea cu poporul Meu de azi,

carte care mărturiseşte că Eu, Domnul Iisus Hristos, aşez în
vremea aceasta cuvânt între Mine şi om, glasul care se aude
din cer şi până în morminte, precum este scris în Scripturi, iar
îngerii venirii Mele Îmi slujesc şi se fac pod între cer şi pământ,
de sus în jos peste văzduh, şi nori de îngeri Mă poartă deasupra
poporului Meu când Eu grăiesc lui cuvântul Meu de azi. Amin. 

Cei ce-şi iubesc mărirea lor pe pământ nu iubesc venirea
Mea şi stau împotriva ei cu îndărătnicie, şi în toate vremile au
împlinit aşa cei fără de Dumnezeu peste ei. Eu însă am fost şi
sunt trimis de Tatăl pe pământ, mai întâi prin prooroci şi prin
vedenii, şi apoi Eu Însumi, prin naşterea Mea din mamă
Fecioară şi M-am sălăşluit cu oamenii şi am fost Dumnezeul
lor, iar dacă cei îndărătnici Mi-au răstignit trupul pe cruce şi
M-au pus în mormânt, M-am ridicat biruitor peste moarte, ca
un Dumnezeu, şi iar M-am aşezat lângă Tatăl, de-a dreapta Lui,
şi iată-Mă iarăşi pe pământ acum, învăluit în cuvânt de slavă,
căci ucenicii Mei au proorocit din Duhul Meu şi au lăsat scris
că iarăşi va să vin cu slavă să judec viii şi morţii, căci Eu sunt
fără de sfârşit, ca şi împărăţia Mea în cer şi pe pământ. Amin. 

E zi de praznic de Bobotează şi Mă vestesc botezător
peste ape şi peste cei ce iubesc venirea Mea cea de azi, adu -
nându-se lângă izvorul Meu de cuvânt la sărbătoare. Bine cu -
vântare peste masa cerească de azi rostesc Eu, Domnul, şi peste
apele din fântânile curţilor Domnului, ca să se reverse din ape
în ape cu putere de cuvânt şi cu duh de înnoire a lumii din loc
în loc, că Eu am aici comoara Mea cea scumpă din ţarina nea-
mului român şi o păstrez Mie mărturie şi o preţuiesc cu

ocrotirea Mea şi Mă slăvesc în ea peste pământ cu slava cu-
vântului Meu, că a venit vremea. Amin. 

Se binecuvintează şi se sfinţesc înnoit, cu puterea, cu lu-
crarea şi cu pogorârea Duhului Sfânt apele din fântânile
curţilor Mele cu poporul Meu cel din mijlocul neamului
român. Amin. 

Cei ce vin şi cei ce nu vin la apa acestor izvoare iau din
ele vrând-nevrând, căci îngerii Bobotezei poartă din ape în ape
apele de aici, iar Eu pun pe poporul cuvântului Meu să stro -
pească pe unde trece cu apa aceasta, care alungă demonii şi
toate duhurile rele, care se cutremură şi se clatină de peste tot
pe unde cad picături din apa aceasta, apa izvoarelor curţilor
Mele de azi. 

Luaţi şi turnaţi în fântânile Mele cu voi apă atinsă de
Duhul Sfânt, de îngerii apelor şi de mânuţele voastre sfinţitoare
prin cuvânt rostit peste ape, voi, slujitori ai tainelor Mele pen-
tru cei credincioşi, căci apele de aici sunt luate de îngeri şi tur-
nate în apele mari, spre mărturia lucrărilor Mele cu voi pentru
curăţirea şi sfinţirea pământului, pentru toate tainele Mele
lucrătoare pe pământ, căci pământul este împărăţia Mea,
aşternut picioarelor Mele, taină mare, de care omul uită şi tot
uită, dar nu uit Eu, şi nici îngerii Mei, şi nici sfinţii Mei, oştirile
cu care Mă port din loc în loc între cer şi pământ Împărat a
toate câte sunt. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu de la izvorul Meu de cuvânt! Şi
iată, iar şi iar Mi-ai gătit sărbătoare şi popas ca să stau la masă
de cuvânt cu cei adunaţi la izvor, la praznic de Bobotează,
fiule. 

O, pace vouă, pace celor ce v-aţi strâns lângă Mine în zi
de praznic sfânt! E frig, e zăpadă, e drumul greu, dar voi aţi
venit şi sunteţi aici, căci dorul v-a fost cale, v-a fost înger şi v-a
purtat la întâlnirea Mea cu voi. Pace vouă! Mângâiere vouă de
la Dumnezeu! O, mulţumiţi Domnului cu lacrimi mii pentru
darul credinţei în venirea Mea cuvânt pe pământ aici şi acum,
în cetatea cuvântului Meu, căci dacă Eu, Domnul, nu v-aş fi
dăruit acest dar, cine vi l-ar fi dat? Vegheaţi cu veghe sfântă şi
păziţi cu grijă mare acest dar şi păziţi-vă de cei ce ar da să vi-l
răpună, căci credinţa voastră în acest cuvânt are mulţi, mulţi
duşmani, şi nu uitaţi vestea Mea cea de acum două mii de ani
când Eu am spus că duşmanii omului sunt casnicii lui, şi de
acolo începe, de aproape de voi începe numărul duşmanilor
credinţei voastre, iar duhul cel potrivnic Mie şi omului cre -
dincios Mie ştie ce să atace în om, şi atacă credinţa între Mine
şi om, unirea Mea cu omul, legătura cea tainică între Mine şi
el, duhul iubirii, care leagă pe om de Dumnezeu cu putere de
nedespărţit. O, acolo unde se iveşte despărţirea, acolo au
pătruns duşmanii, şi de aceea Eu vă povăţuiesc să vegheaţi
acest dar, credinţa în venirea Mea cuvânt pe pământ pentru
dragostea dintre Mine şi om, pentru nedespărţirea lui de Mine
şi pentru plata cea de după ea, la capătul nădejdii, care se
înfăptuieşte prin credinţă. Amin. 

E praznic de Bobotează şi vă învăţ cu putere, fiilor, aşa
cum Îmi învăţam ucenicii acum două mii de ani toate cele des -
pre Mine şi despre ei cu Mine. O, la această şcoală trebuie
învăţătură mereu, că n-a fost timp de examen când aţi bătut ca
să veniţi şi ca să fiţi ai Mei. Pe pământ când intri în şcoală îţi
trebuie examen, şi nu intri la şcoală dacă nu eşti găsit pe po -
triva legilor şcolii, iar dacă intri pentru că ai ştiut la examen,
trebuie apoi să înveţi ca să iei ştiinţă şi ca să poţi rămâne în
şcoală şi ca să ieşi apoi om învăţat, destoinic să înveţi pe alţii,
ca unul care ai avut putere să înveţi şi să ştii şi să împarţi apoi
tot ce ai deprins prin lucrare cu învăţător. 
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O, n-a fost timp de examen când aţi bătut să-Mi fiţi fii, şi
iubirea Mea v-a deschis. Vegheaţi, dar, să nu vi se şubre zeas că
iubirea! Vegheaţi pentru darul credinţei, fiilor! Fiţi mai tari decât
cei care nu vă înţeleg! Fiţi tari cu credinţa, căci pentru ea vă pune
notă şi Dumnezeu şi satana. Ea este lucrarea la care aţi fost
chemaţi, şi prin ea veţi avea pe Domnul şi veţi rămâne cu El şi
pentru El întru toate câte vă încearcă pe voi în iubire. Amin. 

Vă învăţ încă în ziua aceasta pe voi, cei adunaţi la izvor,
vă învăţ cum să credeţi în Mine şi în venirea Mea de azi cuvânt
pe pământ la voi şi pentru voi, cei credincioşi. Luaţi pildă de
la cei credincioşi şi de la cei necredincioşi şi priviţi la ei cum
le-a fost rodul, bun sau rău, veşnic sau trecător. Adam, omul
cel zidit de mâna Mea din pământ şi din suflet viu, Mi-a părăsit
învăţătura, M-a părăsit, şi M-a duşmănit apoi, dar Avraam
M-a cunoscut prin credinţă, căci am ieşit în calea lui prin
Melchisedec cu pâine şi cu vin şi i-am dat darul credinţei şi
multă binecuvântare pentru acest dar i-am dat prin tainicul
Meu preot, care şi-a jertfit tot neamul său şi pământul neamului
său pentru credinţa lui în Mine, pentru ca să fie el al Meu apoi,
şi a fost. Luaţi învăţătură mare, căci Eu, Domnul, nu M-am
folosit niciodată de mai-marii vremii Mele cu omul ca să-Mi
sădesc pe cei credincioşi din timp în timp pe pământ, ci M-am
folosit de tainele Mele de nepătruns şi am dat pentru ele
credinţă omului, şi aşa am păşit în timp cu toate cele proorocite
ca să fie, şi au fost apoi, căci M-a proorocit Moise şi David şi
toţi proorocii, cărora le-am dat darul credinţei în tainele Mele
de nepătruns de mintea omului mărginit, şi nu le-am dat pe ele
să fie ştiute, şi le-am păstrat pecetluite între Mine şi cei credin -
cioşi şi cuminţi cu mintea, şi aşa M-am împlinit Eu prin cu-
vântul lui Avraam şi al lui Moise şi al lui David şi al profeţilor
toţi, căci sunt Cel ce sunt, şi n-am cerut voie omului mare cu
statul când M-am împlinit pe pământ cu lucrările Mele. O, aşa
Mi-am întocmit şi Mi-am purtat şi lucrarea cuvântului Meu cel
de azi şi a purtătorilor ei, şi am lucrat tainic, după rânduiala lui
Melchisedec, după cum am lucrat cu el şi cu Avraam apoi şi
cu toţi cei credincioşi, şi care au însemnat şi înseamnă ei istoria
Mea pe pământ, purtătorii tainelor Mele între oameni. Îmi tre-
buie doar om credincios ca să merg, căci cel credincios este
găsit de Mine cu inimă curată, şi aceluia i-am dat darul cre -
dinţei şi l-am ajutat să-l poarte. Când Eu îi aleg pe-ai Mei pen-
tru Mine, Eu am de răbdat mult, căci omul e înconjurat de ai
lui şi de oameni fel de fel, iar până rămân Eu cu bobul cel curat
în mână e multă lucrarea vânturatului plevei, e mult de suferit
şi de răbdat, şi suferă Domnul pe pământ de la omul necredin-
cios şi trufaş până ce-Şi alege pe ai Săi dintre aceştia, şi am
spus cuvânt mare acum două mii de ani pentru cei cre din cioşi,
şi aşa am spus: «Cine nu lasă pentru numele Meu părinţi şi
fraţi, soţie şi copii, rude şi prieteni, averi şi ranguri şi pe si ne
însuşi apoi ca să poată să fie al Meu cu totul, unul ca acela nu
poate pentru Mine, nu poate să-Mi fie ucenic şi cre dincios fără
de întoarcere». Eu însă îl ajut pe cel cu inima curată şi rabd şi
sufăr cu durere aşteptând până ce biruiesc piedici fel de fel din
calea celui ce vine venind la Mine, vine cu dor, şi dorul îi este
înger curăţitor de cale pe calea lui cu Mine. 

O, cum să vă învăţ mai dulce pentru darul credinţei? Veţi
auzi că nu e bună calea aceasta şi credinţa pentru ea, dar veţi
auzi de la duşmanii voştri, nu de la prieteni, tată, şi nimeni
nu-ţi poate fi prieten când îţi răpune puterea, darul credinţei,
şi acela te duşmăneşte şi îţi este duşman apoi. O, mulţumiţi
Tatălui Meu pentru darul credinţei, fiilor, şi fiţi ca Avraam, care
nu s-a îndoit când i s-a încercat credincioşia, ci a stat pe pi-
cioarele lui. Amin. 

În zi de praznic sfânt vă învăţ pe voi, cei strânşi lângă
Mine la masă de cuvânt, vă învăţ, fiilor, puterea botezului,
darul credinţei, cu care Eu voiesc să fiţi voi botezaţi. Botezul
în credinţă e mare, fiilor, şi vai celui ce pierde sau îşi vinde
această cămaşă de botez! Priviţi pe David, care prin credinţă
vedea departe, peste timp, şi Mă vedea pe Mine preot în veac,
după rânduiala lui Melchisedec, prin care Tatăl a lucrat, şi a
zis David: «Zis-a Domnul Domnului meu: Tu eşti preot în veac,
după rânduiala lui Melchisedec!». O, şi poporul Meu de azi a
fost văzut peste timp de către prooroci, dar proorocia este
numai pentru cei credincioşi, şi numai prin ei poate Dumnezeu
să Se împlinească pe pământ cu împărăţia Sa între oameni,
înăuntrul lor fiind ea şi lucrând împărăţia ei şi tainele ei, care
se împlinesc, aşa cum şi cu Mine s-au împlinit cele tainic ros-
tite de Tatăl prin prooroci. Aşa Mi-am întocmit Eu lucrarea
Mea de azi şi pe poporul ei şi am din ea şi martori în cer, şi am
şi pe pământ, şi am, căci sunt Învăţător cu putere de cuvânt şi
Mi-i culeg pe cei credincioşi până la sfârşitul tot prin ei, iar cu
cei necredincioşi nu pot nimic, căci în vremea încercării ei se
leapădă, spre ruşinarea lor. 

Vă dau, în duh de Bobotează grăiesc cu voi tainele sfinte
şi vă dau putere să credeţi în ele ca Avraam şi ca Moise şi ca
David şi vă învăţ cum să aveţi credinţă şi s-o păstraţi apoi
comoară scumpă şi nejefuită de vrăjmaşii care încep cu casnicii
voştri. După necredinţa lor îi veţi cunoaşte pe ei vrăjmaşi ai
voştri, căci cei ce cred, sunt cei binecuvântaţi, sunt cei botezaţi
în botezul credinţei, naşterea cea de sus a omului. Amin. 

Ia şi tu, neam român, ia şi tu, ţara Mea de azi, căci sunt
Învăţător din cer în mijlocul tău şi-ţi veghez paşii şi te caut cu
iubire ca să-Mi deschizi şi ca să intru la tine cu povaţa Mea, cu
noua Mea vestire şi împlinire, tată. O, cum să fac cu tine ca să
te îmbrac în hăinuţă din cer, în darul credinţei sfinte, cămaşa
naşterii de sus, ţara Mea de azi? O, cât te aştept! Am să-ţi dau
trezire mare şi-am să te ajut să Mă cunoşti în acest cuvânt, căci
Eu te iubesc pentru părinţi şi le ascult lor ruga cea pentru tine
înaintea Mea pentru credinţa ta, şi va fi să crezi în cuvântul Meu
de azi, şi prin care Eu atât de dulce te chem sub viţa şi sub
smochinul Meu, că tu nu mai ai hrană şi nu-ţi mai dă nimeni de
la Mine ca să ai şi ca să trăieşti. O, pace ţie! Îţi spun aşa ca să
fie aşa, şi-ţi voi da ţie, şi tu vei lua, şi apoi vei avea. Amin. 

V-am iubit cu iubire fără seamăn în zi de praznic de
Bobotează. V-am învăţat pe voi cel mai mare dar: darul cre -
dinţei sfinte în venirea Mea de azi cuvânt pe pământ. Nu sun -
teţi datori cu nimic pentru ce vă dau. Sunt Eu dator să vă învăţ
şi putere să vă dau să credeţi, căci Tatăl M-a trimis să împlinesc
aceasta şi să-i chem şi să-i adun întru credinţă tare pe cei ce
sunt şi vor fi. Nu uitaţi că duhul lumii este potrivnic vouă pen-
tru învăţătura Mea cea de sus pentru voi. Acest duh ţine omul
la întuneric şi îl umple de dor pentru cele ce trec şi îi face cu
ochiul spre ele, căci este duh amăgitor. 

Să Se coboare Duhul Sfânt peste voi din ape, căci astăzi
L-am pus pe El în izvoarele Mele de aici! Fiţi numai credinţă
pentru tot cuvântul Meu cel rostit vouă, şi din el naşteţi-vă de
sus iubire şi daţi-vă Mie cu ea, căci iubirea care nu se dă Mie
trece, dar voi strângeţi-vă în Mine şi veţi avea, şi nimic nu se
va pierde din cele ce la Mine adunaţi. Vă mângâi fruntea, şi
prin ea duhul vi-l mângâi, că aţi trudit de aţi venit şi am petre-
cut cu voi aici, sub cerul Meu de îngeri; aici, unde Mă strâng
cu sfinţii şi cu îngerii în zile de praznic ceresc pe pământ. 

Fiţi mângâierea Mea! Vă arăt Tatălui şi spun: aceştia
sunt ai Mei iubiţi, întru care Eu binevoiesc, aşa cum Tu, Tată,
binevoieşti întru Mine. Amin. Şi spune Tatăl: Acesta este Fiul
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Meu iubit, întru Care bine am voit, iar voi sunteţi ai Lui, şi în -
tru voi Eu, Tatăl, şi El, Fiul Meu iubit, binevoim acum, în acest
timp. Amin, amin, amin. 

6/19 ianuarie 2010

Soborul sfântului prooroc Ioan Botezătorul

Cuvântul Domnului este puterea poporului sfânt. Femeia ispititoare.
Proorocie pentru legea sfinţeniei şi puterea ei în oameni. Să te fereşti
de calea celor răzvrătiţi. Duhul proorociei este sarea pământului 

şi naşterea de sus a omului. 

ÎÎ n duh de Bobotează sunt încă între voi, şi am petre-
cut spre casă pe cei ce au venit la sărbătoarea sfinţi -

rii apelor, iar voi v-aţi odihnit de trudă, şi acum avem masă de
cuvânt pentru mângâierea sfinţilor Mei, căci Ioan, botezătorul
Meu, este serbat de sfinţi lângă Mine în cer şi pe pământ, şi
voiesc să-l mângâi pe el întru venirea Mea cu sfinţii, fiilor ca -
re-Mi daţi fiinţă în carte în mijlocul poporului Meu de azi. O,
aveţi, tată, grijă pentru puterea poporului sfânt, că e poporul
pe care-l mai am, tată! Şi cum să aveţi grijă? O, staţi înaintea
cuvântului Meu ca să poată el veni şi să-l daţi poporului, măi,
fiilor copii! Cuvântul Meu este cel ce ţine pe poporul Meu în
grijă, că are putere în el cuvântul Meu, tată. Cu el Îmi strâng şi
Îmi îngrijesc cu cele din cer poporul şi cu el Mă dau şi celor
ce Mă aud cuvânt venit la voi. 

E sărbătoare pentru Ioan, naşul Meu de botez, una după
alta sărbătoarea Mea şi a lui, aşa cum sfinţii au ştiut din Duhul
Meu să facă această aşezare pentru sărbătoarea botezului Meu
la Iordan. O, cum să nu-l am la masa Mea cu voi cu praznic de
Bobotează pe Ioan, botezătorul Meu, care a suferit pentru nu-
mele Meu prigonire din mijlocul lumii încă din pruncie, şi apoi
mucenicie pentru vestirea Evangheliei Mele peste cei ce cre-
deau şi peste cei ce nu credeau că Eu sunt pe pământ Mesia,
Mielul lui Dumnezeu? O, poporul Meu, nu este mai mare lu-
crare pentru om ca aceea de a se arăta el în mijlocul oamenilor
cuvânt şi viaţă după Evanghelia Mea cea plină de înviere pen-
tru om, iar Eu am zis atunci: «Fericit este cel ce rabdă până
la sfârşit, şi fericit este cel ce nu se sminteşte întru Mine, şi,
iarăşi, fericit este cel ce nu ispiteşte ca să creadă de la Mine
prin trimişii Mei spre oameni!». Amin. 

Voi, cei care veniţi până la acest munte de har ca să luaţi
de la Dumnezeu pentru voi, nu puneţi întrebări mărunte ca să
ispitiţi acest loc acoperit de taină sau pe cei veghetori pentru
Mine aici, ci fiţi cu duhul umilit, tată, că ispitirea cea pentru
credinţă nu vă înmulţeşte credinţa, nu v-o limpezeşte, ci vă este
lovită de duhul cel rău al ispitirii, căci scris este: «Cine se va
lovi în piatra Hristos, se va zdrobi în ea», iar ceea ce daţi să
căpătaţi prin ispitire nu vă este vouă de folos, ci vă este pagubă,
dar vă este de folos credinţa cea prin dar, nu prin căutare pentru
ca să credeţi, căci cine ispiteşte nu găseşte ce caută, fiindcă
Domnul stă împotriva celor ispititori şi îi întoarce pe ei cu
mâinile goale întru ale lor. O, dacă veniţi până aici, căutaţi să
ştiţi despre Mine, tată, nu despre veghetorii muntelui Meu de
taină şi despre viaţa şi faptele lor, ci luaţi de la ei pe Dum-
nezeu-Cuvântul, Care Se face sul de carte şi vi Se dă vouă spre
luminare pentru cele de sus peste voi, şi aşa este bine să vă
purtaţi faţă de această taină atât de bine acoperită de Mine pen-
tru cei ce cred, căci proorocia este pentru cei ce cred, numai
pentru ei, şi este o prăpastie mare între cei ce cred şi cei ce nu
cred, iar cei necredincioşi cad în ea, şi apoi îşi văd rodul
necredinţei lor, văd ceea ce trebuia să creadă. 

A suferit botezătorul Meu moarte de la cei semeţi cu

duhul lor şi care se acopereau cu necredinţă ca să-şi ocrotească
semeţia şi lucrarea ei cea plăcută lor, căci moartea se găteşte
cu multe podoabe şi se face frumoasă şi fermecătoare la vedere
şi la stat ca să n-o mai uite omul, ca să nu mai poată omul fără
ea, şi ea îl farmecă în fel şi chip pe om ca să-i facă omul voia,
şi moare omul cu moartea în braţe, cu cea care îl nimiceşte pe
el. Aşa a păţit regele Irod de la rudenia lui cea după trup, care
a lucrat peste el numai slăbire, numai moarte, numai patimă
ruşinoasă, dar proorocul Ioan de mila lui Israel i-a spus lui Irod
că lucrează fărădelegea care nu-i este îngăduită şi care se face
pildă de cădere a lui Israel. O, dar moartea era femeie gătită
cu podoabe fermecătoare şi s-a făcut moarte pentru Irod şi pen-
tru proorocul lui Dumnezeu, şi a fost vinovată de moarte mama
pentru fiica ei, care s-a sculat la joc, ademenind privirea regelui
şi întinzându-i lui cursă spre jurământ pentru moartea prooro -
cului Ioan, şi, iarăşi, a fost vinovată de moarte fiica pentru
mama ei, care a cerut apoi moartea proorocului Ioan. 

O, voi, cei ce sunteţi de peste tot poporul Meu cel as -
cultător de legea sfinţeniei, şi voi, cei ce auziţi cuvântul Meu
de pe masa poporului Meu, vă chem la veghe sfântă, vă chem,
tată, la mare veghe şi vă învăţ să ţineţi moartea departe de voi.
Aveţi grijă să nu fie părinţii vinovaţi pentru copii sau copiii
vinovaţi pentru părinţi. Măcar de acum încolo fiţi cu mare grijă
pentru această veghe, că mulţi părinţi cad prin copii, şi mulţi
copii cad prin părinţi, cad în stricăciune de minte şi în nepăsare
pentru veghe sfântă, căci viaţa trebuie vegheată ca să nu se
strice, şi ogorul trebuie plivit de buruieni ca să nu se înece toată
semănătura în buruieni. Fiţi tari cu firea, fiţi cu Hristos în voi,
că moartea se găteşte cu podoabe şi se face frumoasă la chip
ca să n-o mai poată omul uita sau părăsi, şi îl farmecă pe om
spre ea, şi aşa moare omul cu moartea în braţe, căci femeia
care se crede băgată în seamă ia foc şi arde, şi apoi se face
moarte pentru cel ce cade în farmecul ei diavolesc şi se face
diavol pentru om, şi nu văd pe pământ decât aşa durere peste
tot, şi omul este fără de putere, fără de Domnul în el pentru ca
să fie ocrotit de căderi. 

Durere mare Mi-a lovit inima pentru botezătorul Meu
Ioan, pe care al lui Irod păcat l-a nimicit prin femeie. Eu însă
aştept să vină pe pământ legea cea sfântă şi puterea ei în oa-
meni, şi de aceea Mă port peste tot cu Evanghelia cuvântului
Meu de azi şi strig ca Ioan Botezătorul pocăinţă pentru oameni
şi tot strig ca să audă duhul omului şi să se oprească de la rău
şi să-Mi facă Mie casă cu omul, căci vin din ceruri, de la Tatăl,
şi vin cu sfinţii ca să-i dau omului putere să se facă fiu al lui
Dumnezeu şi să scape de păcat, căci păcatul este moarte şi se
răzvrăteşte dinăuntrul omului, din carnea omului se răzvrăteşte
el împotriva lui Dumnezeu şi îi robeşte omului inima şi
simţirea, spre căderea lui. 

O, poporul Meu, te rog, tată, nu uita povaţa Mea cea
pentru tine ca să te fereşti de calea celor răzvrătiţi, căci aceia
se încearcă în sabia necredinţei, măi fiilor credincioşi, fiindcă
cei ce vor să-şi facă voia se acoperă cu necredinţă pentru ca să
calce voia lui Dumnezeu în ei. Unii de mai mulţi ani, iar alţii
de doi, trei ani au săpat prăpastie între ei şi voi şi au dat spre
batjocură la lumea cea necredincioasă lucrarea Mea cu voi, lu-
crarea cuvântului Meu şi pe purtătorii Mei şi şi-au făcut aceia
brâncă unul altuia ca să cadă în necredinţă şi să cadă de la
Mine, şi aceasta este durerea Mea cea de la ei şi cea pentru ei.
O, fiţi tari cu credinţa şi cu mărturisirea şi învăţaţi ca apostolul
Ştefan să mărturisiţi lucrarea Mea înaintea necredincioşilor, că
vremea este să biruiesc Eu, fiindcă de aceea sunt pe pământ
acum cu lucrarea cuvântului Meu, care spală omul la inimă şi
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la minte apoi, căci cine-şi deschide inima, aceluia i se luminea -
ză mintea şi vede cu ea pe Dumnezeu. Amin. 

Pentru această mare strigare la veghe şi la înviere auziţi
voi pe Ioan Botezătorul la masa Mea cu voi! El este glas din
glasul Meu şi este tămăduitor. Amin. 

— ÎÎ n duh de Bobotează e tot ceea ce grăiesc
eu, Mieluţule al Tatălui. Duhul Tău aşezat

peste ape să spele la inimă omul, iar pământul să-l sfinţească
pentru cei sfinţi, ba şi pentru cei păcătoşi de pe el, ca să ia şi ei
putere şi să-i tragi pe mulţi la Tatăl, după cum este scris să faci,
o, Mieluţule rănit! Semnul de pe trupul Tău, semnul suliţei şi
al cuielor, Doamne, a rămas deschis. Tu eşti Cel rănit de două
mii de ani. Să se pocăiască omul la aceasta ce spun eu în duh
de Bobotează. Amin. 

Voi, cei ce veniţi cu foc şi cu dor la acest munte de izvor,
faceţi din voi sarea pământului, aşa cum am fost eu în vremea
mea cu Domnul pe pământ! E Domnul lucrând cuvânt de naş -
tere din nou a lumii pe vatra neamului român şi are ucenici la
izvorul cuvântului Său, are botezători peste voi şi vă învaţă El
şi pe voi şi pe ei să fiţi sarea pământului. Faceţi-vă vase cu
sare, luând de aici şi împărţind duhul proorociei şi nu vă mai
stricaţi niciodată, căci El a zis: «Dacă sarea s-ar strica, cine
ar mai săra?». O, căutaţi să aveţi sare între voi. Duhul prooro-
ciei înseamnă aceasta ce spun eu. Veniţi la muntele Domnului,
munte de sare, şi luaţi şi săraţi din loc în loc pe pământ, căci
sare nu se mai găseşte pe nicăieri, şi fără duhul proorociei nu
este Domnul pe pământ cu oamenii, căci mărturia Domnului
este duhul proorociei, precum este scris, şi iată, mai-marii de
peste voi au dat de la ei sarea toată şi nu mai iau de la Domnul
şi nu mai ascultă de la El ca să fie Domnul pe pământ cu oa-
menii. Fiţi credincioşi, căci duhul proorociei este naşterea cea
de sus a omului. Rămâneţi în duhul pocăinţei şi veniţi la Dom-
nul, că iată-L aici, învăţându-vă pe voi! Amin. 

Iar Tu, Doamne, Mieluţ rănit cum eşti de două mii de
ani, pune capăt fărădelegii şi răscumpără-i pe oamenii care vor
crede, şi toţi cei care vor crede vor fi mântuiţi, vor fi cei
mântuiţi. Amin. 

— OO,rana Mea cea de două mii de ani stă
mărturie pe trupul Meu cel înviat din

răstignire şi se dă celor ce cred venirea Mea de azi cuvânt peste
pământ, iar aceştia sunt bogăţia Mea, oştirea Mea, pe care Mă
sprijin pentru duhul mărturiei pe pământ. Amin. 

În duh de Bobotează am grăit poporului Meu şi celor ce
se hrănesc din gura Mea şi am învăţat în ziua aceasta veghea
cea pentru viaţă pe cei ce au ales şi aleg viaţa. Duhul Meu
pluteşte peste ape şi Se face Bobotează peste pământ. Poporul
Meu este mărturia Mea, iar Eu, Domnul, Mă slăvesc în cuvânt
peste cei credincioşi. Amin. 

O, înnoieşte-ţi în fiecare zi iubirea şi veghea cea pentru
ea, poporul Meu, şi cere la Tatăl voia Mea pe pământ, şi orice
vei cere în numele Meu, tu vei primi de la Tatăl Meu, vei primi,
o, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

7/20 ianuarie 2010

Duminica vameşului şi a fariseului

Cercetarea sufletului şi cunoaşterea semeţiei şi a smereniei înaintea
Domnului. Păcatul dispreţului de frate şi al lovirii conştiinţei 

aproapelui. Nemulţumirea omului este diavol. 

EE u dau învăţătură de credinţă şi de viaţă poporului
Meu celui credincios, că am pe pământ dată de

Tatăl lucrarea de Învăţător peste om, lucrare mare, cum numai

Dumnezeu are. Amin. 
Sunt Domnul Dumnezeul tău, poporul Meu, şi-Mi pre -

gătesc în mijlocul tău hrană pentru mulţi, că mulţi şi de peste
tot au aflat masa Mea de cuvânt cu tine şi se hrănesc mulţi din
ea spre mângâierea sau spre puterea sau spre credinţa lor în
venirea Mea de azi ca să-l ajut pe om acum, la sfârşit de timp,
căci cei de la sfârşit au de dat mâna neamului omenesc întreg,
de la Adam şi până la venirea Mea cu judecata făpturii şi apoi
cu mângâierea cea veşnică pentru cei ce M-au urmat cu
lepădare de sine şi M-au mărturisit viilor şi morţilor prin viaţa
lor mărturisitoare de Dumnezeu pe pământ. Amin. 

Este aşezată de sfinţi în duminica aceasta de învăţătură
Evanghelia Mea cea despre pilda vameşului şi a fariseului, care
au venit înaintea Domnului şi au fost mărturisitori fiecare pen-
tru ei înşişi cu cele din ei lui Dumnezeu. Am coborât din cer
în toată vremea mare iubire în sfinţi pentru biserica de pe
pământ, pentru care ei au trudit cu iubire în ei ca să am Eu
biserică şi ca s-o învăţ pe ea prin sfinţii Mei, prin trimişii Mei
în mijlocul ei, şi au găsit cu cale sfinţii şi părinţii că omul cre -
dincios trebuie să-şi cerceteze şi să-şi cunoască semeţia sau
smerenia înaintea Mea, mai înainte să se pregătească el prin
biserică de cele cincizeci de zile de post pentru slava răstignirii
şi a învierii Mele pentru cei credincioşi. 

Aduce învăţătura de azi semnul de încredere în sine până
la dispreţuirea aproapelui a fariseului, care s-a înfăţişat Dom-
nului şi care s-a îngâmfat în sine şi apoi în rugăciune înaintea
Domnului, socotindu-se postitor şi meritos, curat şi cinstit, dar-
nic şi drept cum nu sunt ceilalţi oameni, iar pe de altă parte
pocăinţa vameşului, care, îndurerat şi ruşinat de faptele sale,
cu fruntea aplecată, se lovea în piept şi zicea înaintea Domnu-
lui: «Dumnezeule, fii mie milostiv, căci sunt păcătos!», şi dacă
s-a smerit acesta pe sine, s-a înălţat la Domnul rugăciunea sa,
pe când fariseul înălţându-se în sine a plecat neîndreptat la casa
sa, căci scris este că Domnul Se împotriveşte celui ce se bizu -
ieşte pe sine semeţindu-se, pe când celui ce se smereşte pe sine
îi dă har şi îi dă îndreptare şi primire. 

O, cum să Mă bizui Eu, Domnul, pe cel ce se bizuie pe
sine cu semeţie când acest păcat îl pândeşte pe om ca să-l cadă
în adânc ca pe Lucifer? O, nu e bine aşa, omule, căci Adam s-a
semeţit în rai şi s-a crezut mare şi a pierdut harul Meu şi a căzut
apoi prin femeie, căci aşa păţesc cei ce nu ascultă cu frică de
orânduiala Mea cea pentru om, şi cad oamenii unii peste alţii
prin aşa cădere, cădere ca a lui Adam. 

O, poporul Meu, e bună ascultarea, tată, şi vai celui ce
calcă peste ea! E bună smerenia inimii şi a vieţii, şi vai celui
ce uită să stea cu frică în pocăinţă mare pentru slăbiciunile lui
omeneşti şi pentru ispitele de pe pământ! E mârşav păcatul
semeţiei de sine, iar omul nu are putere să-şi vadă acest păcat
când îl are pe el, dar Eu am spus: «Celui ce i se pare că stă, să
ia seama să nu cadă!». Eu, Domnul, ştiu pânda cea de şapte
mii de ani a diavolului pe urma omului, şi fericit ar fi omul
dacă şi-ar aminti mereu de căderea lui din Dumnezeu prin
omul cel întâi zidit, care n-a ascultat de cuvântul Făcătorului
său şi L-a dispreţuit pe Dumnezeu în el pentru păcatul său,
păcat care a căzut pe tot omul apoi. 

O, ar trebui să-L caute oamenii pe Domnul pentru pă -
catele lor. Îi chem pe oameni la pocăinţă şi la inimă înfrântă
pentru viaţa lor cea plină de păcate şi pentru care va fi să dea
seama în ziua cercetării lor. O, câtă pace ar fi în oameni şi între
ei apoi dacă ar sta ei ca vameşul din Evanghelie înaintea Mea
şi a semenilor lor! O, cât har ar coborî pe pământ de la Dum-
nezeu şi cât rai! Nu trebuie să-şi ascundă nimeni neascultarea
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de Dumnezeu şi faptele ei, căci cei ce se ascund aşa fac pat de
odihnă în ei pentru păcat, fac moarte în ei şi în jurul lor şi fac
despărţire de Dumnezeu. E bine să nu greşească omul, căci
dacă greşeşte se face neputincios pentru curăţirea greşalelor
lui, şi aceasta înseamnă semeţie, păcat pe care omul cu greu
şi-l cunoaşte. 

O, nu-ţi trebuie notă bună ţie de la om, omule care nu-ţi
cunoşti semeţia aceasta, ci îţi trebuie de la Dumnezeu iertare
de greşale, căci omul din pricina păcatelor lui nu este meritos,
nu este, ci este vrednic de mila Mea şi a semenilor lui, buni sau
răi, drepţi sau păcătoşi, căci Domnul este Cel ce lucrează asupra
omului prin oameni, şi El conduce spre umilinţă paşii omului
prin multa Lui iconomie pentru umilinţa semeţiei din om. 

Tu, poporul Meu, să nu cauţi, tată, decât mântuire, că
nu-ţi trebuie purtare bună pentru tine din părţi, ci îţi trebuie
pocăinţă şi umilinţă, şi acestea ţi se cer pentru mântuirea ta,
şi-ţi trebuie dragoste de Dumnezeu ziua şi noaptea şi multă
trezire şi jertfă pentru ea, căci omul fără ea nu poate pentru
Dumnezeu, şi e ruşine să piardă cel credincios dragostea cu
care el se dă Domnului şi Îi dă cinste apoi, Îi dă primul loc în
viaţa lui, în truda şi în odihna lui. 

O, poporul Meu, stai, tată, înaintea Mea mereu ca în faţa
Stăpânului tău Cel din cer şi nu dispreţui statul tău cu Mine şi
statul Meu cu tine pentru dragostea de tine şi de trupul tău, căci
cel ce nu-şi cunoaşte şi nu-şi vede aceste păcate Îl dispreţuieşte
pe Domnul şi pe aproapele său prin ele, şi se vede aceasta când
este aşa. O, să nu-ţi iei dreptul să-l dispreţuieşti pe fratele tău,
fiule, ci să-ţi iei datoria în seamă, căci ai datoria să nu loveşti
conştiinţa aproapelui tău, pe care l-ai putea trage în păcatul
judecăţii de frate şi a nedumeririi pentru calea cea cu biruinţă
pe ea, căci omul are străvechiul obicei să se ia după om, să se
bizuie pe om, uitând el că Domnul este Cel ce încearcă omul
prin toate cele de lângă el ca să-i vadă credincioşia şi ascultarea
lui înaintea Sa. 

O, poporul Meu, învaţă, tată, de la Mine să asculţi toată
învăţătura Mea, dar învaţă-te să fii şi probat pentru ea, tată!
Vreau să văd la tine această înţelepciune, care-ţi păstrează
viaţa, tată, căci omul neprobat cade în sine, cade în nelucrare
şi dispreţuieşte pe Dumnezeu şi pe semeni prin acest păcat. O,
nimic, nimic n-ar fi să dorească omul decât cele ce vin peste
el, şi la a căror cârmă este Dumnezeu, după cum vede El că
trebuie să lucreze pentru om spre mântuirea lui, spre smerenia
lui, căci smerenia este har, şi ar fi să ajungă ea omului, căci
harul Meu nu se poate desăvârşi în om pe alte căi. 

O, de s-ar uita omul la Mine cum M-a ţinut Tatăl numai
în smerenie pe pământ, ar fi atunci să aibă omul ochiul bun şi
pentru Mine şi pentru el. Învaţă de la Mine, poporul Meu!
Numai pentru cei smeriţi şi neputincioşi pentru ei înşişi, numai
pentru ei este bogăţia de har din cer, bogăţie care aşteaptă după
om ca să se sălăşluiască în el pentru slava Mea. Amin. 

O, poporul Meu, nemulţumirea omului este diavol, fiule,
este capcană pentru sufletul omului. Învaţă, tată, să fii primitor
cu mulţumire pentru toate câte Eu, Domnul, prin iconomia
Mea îţi trimit, că iubirea Mea e mare pentru om, dar omul n-o
cunoaşte pe ea şi lucrarea ei cea pentru mântuirea lui. 

Te-am învăţat în duminica aceasta paşii Mei spre tine şi
paşii tăi spre Mine, poporul Meu, iar tu să fii curat în toată vre-
mea prin faptele tale văzute şi nevăzute, căci Eu stau la uşă şi
bat, iar tu să Mă cunoşti, fiule, şi să Mă primeşti şi să fii pri -
mitor de Dumnezeu prin toate câte-ţi vin, şi vei fi fiul înţe -
lepciunii vieţii, şi vei fi sprijinul Meu când Eu bat la uşa ta ca
să intru. Amin. 

O, stai cu uşa deschisă pentru Dumnezeu, poporul Meu.
Amin, amin, amin. 

11/24 ianuarie 2010

Duminica fiului risipitor

Umilinţa de duh îi aduce omului înţelepciune. E prăpastie mare să
stea omul cu el însuşi în gând. Folosul gândirii la Dumnezeu. Pilda
bogatului nemilostiv şi săracul Lazăr. Pilda pocăinţei lui Zaheu.
Semeţie mai presus de firea căzută: omul care se crede mare. Îndemn 

la veghe pentru statul Domnului în om. 

MM ă aşez cuvânt în carte şi învăţătură de viaţă Mă
las poporului Meu, căci cel fără de viaţă moare,

iar viaţa trebuie învăţată bine şi mereu, ca să poată fi ea trăită
în cel ce alege cărarea ei. Amin. 

Sunt Domnul Iisus Hristos şi intru pe porţi la tine,
poporul Meu, şi te învăţ, tată, mereu, mereu, că vreau ca tu să
trăieşti şi să nu te ofileşti ca floarea care nu are apă, ca fiul care
nu caută învăţătura Tatălui său mereu. Acolo unde sunt fraţii
împreună lucrând, acolo trebuie să fie multă învăţătură mereu
peste ei, şi această învăţătură înseamnă binecuvântare mare şi
viaţă cu putere peste fraţi, din pricina învăţăturii, dar numai
dacă fraţii cei împreună stătători ascultă de glasul fiecărei clipe
care vine spre ei cu învăţătura sa. 

O, poporul Meu, trebuie măreţie de suflet pentru această
măreaţă lucrare între fraţi, şi trebuie să fie deştept cel ce stă la
învăţat, căci altfel el nu înţelege din cele ce vin spre el ca să-i
frământe fiinţa spre facerea sa. O, fiule, trebuie să fii rege ca
David ca să poţi să înveţi mereu şi ca să fii mereu prin toate
câte vin să te înveţe şi să te zidească. Cel puţin la minte şi la
umilinţă este cel plin de el, şi unul ca acela este nemulţumit şi
pretenţios, chiar dacă merite nu are, căci omul, din firea lui cea
nesănătoasă, se crede meritos, şi de la această semeţie vine în
el nemulţumirea şi căderea din harul care dă să-l crească pe el
bun pentru Dumnezeu, deştept cu înţelepciunea sa cea pentru
viaţă supusă frământării, ca să poată ea să crească şi să fie în
om apoi. Mintea cea plină de supunere şi de rugăciune în David
îl aducea pe el înaintea Mea şi Îmi spunea David: «O, Doamne,
să nu-mi laşi inima mea spre cuvinte cu vicleşug în ele ca să-mi
dezvinovăţesc păcatele mele când Cel drept şi dreptatea mă va
certa cu milă şi mă va mustra, că nu vreau ca să ungă capul
meu untdelemnul păcătoşilor, căci Tu eşti Cel ce cunoşti pe cele
nelucrate ale mele, şi în cartea Ta toate se vor scrie, zi de zi se
vor săvârşi şi se vor scrie, şi nici una din ele nu va fi nescrisă». 

O, iată cât face umilinţa de duh, câtă înţelepciune aduce
în mintea şi în inima omului mare la suflet şi la veghe şi la viaţă
în el pentru Dumnezeu în el! Fiul care nu ia învăţătură nu stă
fiu, şi iese şi se duce spre ale inimii sale cea fără de în vă ţătură,
aşa cum Eu, Domnul, am arătat în pilda cea despre tatăl cel cu
doi fii, dintre care unul a stat în duhul lui şi a ieşit de la tatăl
său şi s-a cheltuit pe sine până la capăt, iar la capăt şi-a văzut
deşertăciunea şi lipsa de putere şi s-a umilit pentru greşeala sa,
s-a umilit înaintea tatălui său, şi mare învăţătură poartă în ea
Evanghelia Mea cea pomenită în duminica aceasta, poporul
Meu! Dau să împrospătez veghea peste tot, şi prin învăţătura
Mea fac aceasta, ca să ia din ea poporul Meu de peste tot, şi
să-şi înţelepţească numai din cer mintea sa fiul acestui popor. 

O, fiilor, nu staţi cu voi în gând, că e prăpastie mare
aceasta ce vă spun! Vi se pot întâmpla numai rele dacă nu
M-aţi asculta aşa. O, staţi cu Mine în gând, şi staţi cu umilinţă
pentru voi, iar Mie daţi-Mi loc măreţ umilinţa voastră, tată!
Puneţi la încercare aceasta ce vă spun! Când staţi cu voi în
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gând căutaţi să priviţi la aceasta şi la relele care vi se întâmplă
peste sufletele şi peste duhurile voastre, încercate atunci în fel
şi chip de satana prin nemulţumire în voi, prin răzvrătire de la
aceasta, prin neumilinţa cea prin răzvrătire între frate şi frate,
şi toate din duhul semeţiei, care stă împotriva umilinţei de duh
în om. Când staţi cu Mine în gând căutaţi să priviţi peste
duhurile voastre cât de bine vă face statul Meu în gândul vos -
tru, câtă veghe, câtă pace, câtă armonie în voi şi între voi, şi
de la care se naşte dorul, fiilor, dorul de Dumnezeu, care Mă
ţine pe Mine în voi! O, numai dorul de Dumnezeu Îl ţine viu
pe Domnul în voi, iar altfel nu este Domnul în voi cu faţa Sa,
cu fapta Sa, cu gândul Său în voi ca să nu cădeţi voi de la faţa
Lui şi din casa Lui apoi, fiilor, căci cel ce cade, cade în gân-
durile sale mai întâi, şi apoi cade din Dumnezeu. Mereu, mereu
vă îndemn, staţi cu Mine în gând prin dor şi prin vorbiri şi prin
cântări, căci dorul de Mine vă dă vouă trăiri sfinte între voi,
tată, şi iar vă amintesc pe regele David, prin care Duhul Meu
îndemna pe Israel şi spunea: «Lăudaţi, slugi, pe Domnul! Cei
ce staţi în casa Domnului, în curţile Domnului, lăudaţi-L pe
Domnul, cântaţi numele Lui, binecuvântaţi-L, voi, cei ce vă
temeţi de El, că binecuvântat şi bun este Domnul din Sion, Cel
ce locuieşte în Ierusalim, iar voi mărturisiţi-vă Lui, că El este
bun, şi în veac este mila Lui!». Amin. 

O, fiilor, nu staţi cu voi în gând, tată! Învăţaţi pe dinafară
această faptă şi adunaţi în cer, la Mine, împlinirea ei peste voi!
Staţi în gând cu Mine, iar Eu sunt Cel blând şi smerit cu inima,
şi aşa să fiţi şi voi, strângându-vă mereu prin aceste însuşiri
sfinte multe fapte măreţe în cer, la Tatăl, căci fiul risipitor a
stat cu el însuşi în gândul lui şi l-a părăsit pe tatăl său şi s-a
dus pentru sine şi s-a rătăcit, o, şi cât de multe fapte ca şi ale
lui au făcut şi fac şi creştinii Mei, care-şi adună de la Mine har,
şi apoi se duc cu el în lume cheltuindu-se lumii şi feţei ei min-
cinoase pentru om! Inimi care s-au arătat iubitoare de Dum-
nezeu, mărturisind cu gura lor iubirea lui Dumnezeu şi
cuvântul venirii Mele adevărat pentru ei, dovedind multora pe
Dumnezeu-Cuvântul din zilele acestea, o, cum s-a făcut şi cum
se face că aceiaşi creştini sunt acum împotriva Aceluiaşi Dum-
nezeu, Care nu tace, ci grăieşte mereu, mereu? Aceştia pe câţi
au dat să-i aducă la cuvântul Meu, pe tot atâţia i-au şi descum -
pănit apoi şi le-au luat puterea să calce pe urmele Mele, că nici
aceştia n-au stat, şi nici pe cei aduşi nu i-au lăsat să fie pentru
Mine şi cu Mine în ei, ba, din contra, s-au dus aceia la mai mari
rele ca relele cele de dinainte ale lor. O, aceştia toţi au iubit şi
au căutat mai mult slava lor cu Mine, şi apoi au căutat slava
de la oameni mai mult decât slava de la Dumnezeu şi s-au dus
să şi-o caute pe cea dorită de ei, dar harul Meu l-au pierdut
aceştia, că nu este alta soarta celor ce Mă părăsesc şi se duc să
se cheltuie după voia lor ca fiul care-l părăseşte pe tatăl său
pentru voia sa. Aceştia s-au simţit nedreptăţiţi, şi apoi şi-au dat
dreptate singuri, dar Eu nu le dau, căci cei ce-şi dau singuri
dreptate nu este al lor dreptul acesta, ci al Meu este, iar ei iau
locul Meu când îşi fac aceasta. O, cei ce nu sunt pregătiţi pen-
tru Mine când vin la Mine şi nu se lasă apoi spre pregătire de
la Mine întru toate mereu, aceia nu iau calea Mea sub picioare,
şi aceasta din pricina semeţiei lor de a se simţi ei pe picioarele
lor, şi nu este în ei inimă curată pentru Mine dacă fac aşa, şi se
dovedeşte că este aşa, căci ei ajung să Mă părăsească apoi,
alungând de la ei temerea de căderea lor de lângă Mine. O, câţi
se ţineau după Mine în urma Evangheliei Mele cu ucenicii
Mei, tot atâţia Mă şi părăseau, şi nu-Mi rămâneau ucenici cei
ce Mă părăseau. Aşa e şi azi cu această lucrare a Mea peste cei
credincioşi. Toţi câţi vin să Mă vadă numai şi să privească lu-

crul Meu cu omul, tot atâţia Mă şi părăsesc şi se duc într-ale
lor iarăşi, dar Eu rămân şi nu Mă duc, rămân şi îi mângâi mereu
pe cei ce rămân şi îi fac veşnici, căci cei mari cad prin mărirea
lor, iar cei mici rămân prin neputinţa lor de a putea singuri,
fără Dumnezeu, şi aşa rămân Eu cu cei ce rămân; rămân şi nu
Mă duc de lângă cei ce rămân, căci cei ce rămân n-au venit la
Mine să Mă vadă şi să vadă cum împlinesc Eu toate, ci au venit
să rămână şi să fie, iar cei ce rămân sunt cei ce nu stau cu ei în
gând, şi stau cu Mine în gândul lor şi rămân ei în gândul Meu
şi îşi stăpânesc fiinţa ca să Mi-o dea Mie şi să nu le fie smulsă
din Mine partea lor, ci cu Mine să aibă ei partea pe pământ şi
în cer, şi au ei de ajutor dorul de Dumnezeu. Amin. 

O, poporul Meu, învaţă, tată, cu mare iubire cuvântul
Meu de peste tine prin viaţa ta cu Mine, căci slava deşartă
pândeşte până la cele mai mici înţelesuri pe cei care vin să fie
ai Mei pe pământ. Învăţătura cea despre bogatul nemilostiv şi
săracul Lazăr, Eu, Domnul, am lăsat-o pentru învăţătură peste
fii, tată. Semeţia şi nemilostivirea faţă în faţă cu umilinţa şi cu
suferinţa cea pentru ea, această învăţătură îl ajută pe om să
vadă unde duc cele două căi, căci Lazăr a ajuns în sânul lui
Avraam, iar bogatul s-a dus în iad. Nu numai pentru că era
bogat s-a dus în iad bogatul, ci s-a dus pentru că a trăit bine pe
pământ şi în slavă omenească purtat şi slăvit, slavă de la care
el stătea semeţ. Lazăr însă era nedreptăţit pentru suferinţa sa
pe pământ, şi a ajuns acesta în odihna drepţilor apoi, după
multa lui răbdare în suferinţă, iar între cei drepţi şi între cei
nedrepţi s-a adâncit mereu prăpastie de o parte şi de alta, căci
nu se potrivesc cele două stări şi se resping una pe alta, şi vai
celor ce nu se trezesc sau nu sunt treziţi până să ajungă la acest
cântar al dreptăţii a toate, aşa cum Zaheu a fost trezit faţă în
faţă cu măreţia lui Dumnezeu şi căruia Domnul i-a trimis
umilinţă de duh, spre mântuirea lui din păcat, şi a zis apoi
Zaheu: «Dau jumătate din averea agonisită pe nedrept, iar
celui nedreptăţit de mine îi întorc împătrit, numai să mă ierţi
şi să mă primeşti, Doamne, spre mântuirea mea». 

O, e plin de păcate omul, şi nu ştie să şi le cureţe de pe
el. Lipsa umilinţei de duh e pedeapsă apăsătoare peste cel lipsit
de Dumnezeu în gândul său. Vai de cel ce stă cu el însuşi în
gândul său! Eu însă vin cu multă învăţătură, vin cu măreţia
Mea faţă în faţă cu omul ca să-l fac pe om să vadă calea dacă
voieşte să fie cu Mine pe calea sa. Multă şi adâncă învăţătură
am căutat să las peste oameni, dar semeţia lor, care le acoperă
mintea şi timpul, se face pedeapsă pentru cei lipsiţi de învăţă -
tura Mea. Aleargă omul, aleargă până ce nu va mai avea după
ce să alerge şi pentru ce să alerge, şi apoi se va vedea gol şi va
vedea prăpastia pe care şi-a săpat-o între el şi Mine, căci cel
ce nu ascultă de prooroci, de trimişii Mei spre oameni, de calea
Mea spre om pentru salvarea lui, acela ia plată cu cei necredin -
cioşi, cu cei nepăsători, că a avut pe Domnul aşteptând în urma
lui şi nu s-a oprit pentru lepădare de sine şi pentru viaţă cu umi -
linţă şi cu pocăinţă ca a lui Zaheu înaintea Mea, şi apoi cu slu-
jire pentru slava Mea înaintea neamurilor de pe pământ, ca să-l
despovărez Eu pe el, pentru lucrul lui cu Mine, căci împovărat
este omul de păcate şi de datorii pentru păcate înaintea Mea! 

O, poporul Meu, vai celui ce-şi dă mintea pe ape! Vai
celui ce-şi pierde mintea, tată! O, vai celui ce se crede mare,
crezându-Mă pe Mine neputincios fără de el! Această semeţie
întrece pe cea pe care o are omul din firea lui cea căzută prin
păcat. O, ferească-i Domnul pe cei ce cunosc această lucrare
de facere a omului şi se încearcă apoi cu aşa semeţie, cu aşa
necugetat păcat, pe care satana îl săvârşeşte în om, ajutat fiind
de omul însuşi! Lipsa de învăţătura Mea şi de adâncimea ei
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cea neînvăţată de om, aceasta duce la păcat greu pe cel ce se
îngâmfă cu el însuşi înaintea Mea. 

O, poporul Meu, să înveţi, tată, bine, bine ce este lu-
crarea Mea cu tine şi ce face ea, căci cel ce nu învaţă cade în
sine şi se semeţeşte peste păcatul semeţiei firii omului, dar tu
pune piciorul în prag şi împlineşte în tine slava învăţăturii
Mele, hrănindu-te cu ea şi plăcându-ţi de ea, căci vai celui ce
nu învaţă bine puterea cea mare a cuvântului Meu cel de atunci
şi cel de acum pentru om! Fiul cel risipitor în plăceri a fost
lovit de vântul sărăciei a toate şi şi-a venit în fire şi s-a întors
argat la curtea tatălui său şi şi-a cerut iertare pentru rătăcirea
minţii şi a vieţii lui celei fără de vlagă, după ce şi-a dat vlaga
duhului desfrânării. 

Fiii cei îngâmfaţi în sine, ce lovituri ar putea să-i cureţe
pe ei de acest păcat al semeţiei cea peste Dumnezeu? O, e de
învăţat la Dumnezeu înţelepciunea vieţii, fiilor! Pas cu pas şi
la orice pas şi în orice clipă e de învăţat, tată. Omul care cade
azi din Dumnezeu şi care dă de lucru lui satana prin semeţia
cea peste Dumnezeu, unul ca acesta este mai încăpăţânat ca
Adam, care i-a făcut satanei intrare în el prin semeţia lui, căci
semeţia lui i-a făcut satane pe cei care i-au slujit lui atunci, pe
îngerii care au slujit semeţiei lui Adam, iar tu, omule, care
slujeşti semeţiei cea peste Dumnezeu a omului, tu unde crezi
că te cade aceasta dacă faci aşa? 

O, învaţă, poporul Meu, din toate câte au trecut peste
oameni, strivindu-le capul, şi din toate câte oamenii au făcut
pentru răul care s-a născut pe pământ, şi stai treaz şi cu mare
veghe la hotarul dintre bine şi rău, dintre tine şi Mine, ca să fie
odihnă Mie în tine şi să nu Mă dai afară, că fără Mine nu poţi
nimic, tată, ci poţi prin satana apoi tot ce mai poţi. E război
între Mine şi satana pentru viaţa ta, pentru salvarea ta. E război
între satana şi tine, tată, dar ia de la Mine învăţătură mereu, că
tu nu-l vezi pe satana cum dă să te prindă, şi un pic de neveghe
în gândul şi în fapta ta Îmi strică Mie odihna în tine, fiule, şi
îţi îngenunchează pe Stăpânul mântuirii tale în tine, tată. O, ai
grijă de veghe, poporul Meu, că războiul e nevăzut, şi lucrează
prin gând satana. 

Nu fiţi nemulţumiţi, fiilor! Nu fiţi cârtitori, nu murmu -
raţi, tată, căci sunt semeţie acestea! Nu ziceţi „nu“, că e seme -
ţie aceasta, şi aşa Îi zici şi lui Dumnezeu apoi, că te duce satana
să faci şi cu Mine apoi acest păcat. O, fă-Mă una cu fratele tău,
fiule, şi fă-l pe fratele tău una cu Mine ca să înveţi să nu spui
„nu“ fratelui tău, tată, că apoi Îmi vei spune şi Mie tot aşa, şi
când nu gândeşti, când nu te aştepţi vine acest păcat la uşa
celor ce nu veghează ca pentru Dumnezeu la porţile sufletului
lor şi ale faptelor lor între fraţi când se aude bătutul în uşă. 

O, te-am luat în braţul Meu, fiule, şi aşa te-am învăţat
adânc în ziua aceasta. Învăţătura Mea de azi a fost mare peste
tine, numai tu să ştii să înţelegi multa Mea iubire, prin care
mereu te cuprind, şi cu ea te învăţ, şi cu ea te port de mânuţă
ca să mergi şi ca să nu stai din mersul tău, din mersul tău cu
Mine şi lângă Mine mereu, mereu, o, poporul Meu. Amin,
amin, amin. 

18/31 ianuarie 2010

Duminica înfricoşatei judecăţi 

Omul necredincios spune că nu e Dumnezeu acest cuvânt. Slujitorii
bisericii neamului român, să se vindece de păcat și de necredință.

Legea și proorocii au fost până la Ioan. 

SS unt Domnul Iisus Hristos, Fiul Tatălui Savaot.
Sunt în cer şi pe pământ deodată şi sunt Cel

cunoscut de cei ce Mă iubesc şi Mă doresc cu ei la bine şi la
greu, la bucurie şi la durere, şi niciodată n-am fost cunoscut
pe pământ celor ce nu Mă doresc cu ei. 

Eu sunt Alfa şi Omega, şi spun acum, la sfârşit, aceasta,
ca să le spun celor necredincioşi că aşa cum am fost la început
sunt şi la sfârşit, şi nimeni nu mai are lângă numele său acest
nume: Alfa şi Omega, nimeni, decât Eu. Amin. 

Eu sunt Dumnezeu-Cuvântul, şi nu vrea omul necre -
dincios să fiu Eu Dumnezeu-Cuvântul acum, la sfârşit, şi
acesta Mi-a oprit calea, Mi-a pus hotar, şi spune tuturor că Eu
am grăit totul acum două mii de ani, şi apoi nu mai sunt, şi
dacă ar spune că sunt, nu ştie să spună cum sunt. Cei de sus,
de peste biserica lumii, spun că nu sunt Eu pe nicăieri pe unde
pot să fiu cu cei credincioşi, care Mă doresc cu ei, dar dacă nu
sunt cu ei, atunci ce sunt Eu şi unde sunt şi unde locuiesc ca să
fiu şi ca să lucrez pe pământ? O, undeva trebuie să fiu cu omul
pe pământ, că am spus că voi fi cu ucenicii Mei până la
sfârşitul timpului. 

O, Eu sunt cu cei credincioşi, sunt cu cei ce Mă iubesc
şi Mă doresc şi-Mi dau masă şi casă cu ei, căci am spus: «Cel
ce crede în Mine voi veni la el şi-Mi voi face casă la el şi voi
cina cu el şi Mă voi arăta lui», dar cei ce stau mari peste bi -
serica lumii dau să-i facă pe oameni să uite că Eu am spus aşa,
şi dau să-i îndemne pe oameni spre ei, numai spre ei, cum că
Eu sunt cu ei şi la ei. O, Eu aş fi cu ei, dar ei nu cred că Eu pot
fi cu omul aşa cum am spus că voi fi cu cei ce cred în Mine,
călcând pe urmele Mele cu viaţa lor. Eu sunt Domnul Dum-
nezeul celor ce Mă aşteaptă să vin la ei şi să fiu cu ei, iar al
celor ce nu Mă vor cu ei Eu nu sunt, şi de aceea ei sunt singuri,
sunt fără Dumnezeu pe pământ, şi tot aşa şi lucrează lucrul lor,
chiar şi când se ascund ei sub numele Meu, aşa cum fac cei ce
stau mari peste biserica lor, după cum din strămoşi a venit
această stăpânire pe pământ. 

Mă scriu în cartea Mea de azi cu slava cuvântului Meu
de peste tine, popor credincios venirii Mele pe pământ acum,
la sfârşit de timp. Mă aud cei din morminte când grăiesc în
mij locul tău cuvântul Meu, că este scris în Scripturile Mele
cele de acum două mii de ani să grăiesc la sfârşit de timp pe
pământ şi să Mă audă cei din morminte. Aud cuvântul Meu de
peste tine şi cei de pe pământ, căci te-am făcut împărţitorul cu-
vântului Meu peste oameni, dar oamenii fac ce-au făcut cei de
acum două mii de ani, care aproape toţi au spus că nu este Hris-
tos Cel ce a venit de la Tatăl la ei prin naşterea Mea din Fecioa -
ră, aşa cum era scris în prooroci să vin. O, cei necredincioşi
iubesc focul, tată, nu iubesc venirea Mea. Vin la ei flămând şi
însetat de ei, gol şi străin de ei, suferind după ei şi întemniţat
de ei în necredinţa lor, şi aceştia iubesc focul, căci scris este în
cuvântul Meu că vor merge aceştia în focul cel veşnic, din
pricină că nu M-au cunoscut şi nu M-au cercetat pe pământ. 

Grăiesc acum slujitorilor bisericii neamului român. Vin
din cer pe pământ cuvânt în ziua aceasta şi grăiesc vouă, celor
necredincioşi puterii lui Dumnezeu, căci Eu am puterea aceasta
ca să grăiesc vouă. O, numai păcatul din voi vă ademeneşte să
nu vă supuneţi adevărului că Eu sunt acest cuvânt, care grăieşte
cu voi prin duhul proorociei, aşa cum în toate veacurile a grăit
Dumnezeu. V-aţi făcut greoi la înţelegere sau nu vreţi să înţe -
legeţi voi, cei tari la cerbice, că mărturia Mea este duhul proo -
rociei. Aţi citit Scriptura ca să ştiţi ce scrie în ea, iar cunoştinţa
v-a îngâmfat, şi din pricina îngâmfării nu vă aplecaţi ca să-L
cunoaşteţi pe Dumnezeu pe pământ cu oamenii. O, cine nu-L
cunoaşte pe Dumnezeu pe pământ, nu-L cunoaşte nici în cer.
Nimic nu este adevărat pe pământ decât Dumnezeu, iar voi
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nu-L cunoaşteţi pe El. Atunci de ce vă mai îngâmfaţi cu cele
ce citiţi şi ziceţi că ştiţi din Scripturi? Iată, vă daţi mai adevăraţi
ca Dumnezeu peste oameni, de vreme ce-Mi frângeţi Mie mer-
sul printre ei cu duhul proorociei, şi prin care Dumnezeu este
cu oamenii pe pământ. Păi dacă aveţi pe cine păcăli, cum să
nu faceţi aceasta, cum să nu vă păstraţi voi pe scaune mari
peste oameni, cărora le spuneţi că e cu voi Dumnezeu! Păi dacă
Eu sunt cu voi, arătaţi-Mă! Voi însă vă arătaţi pe voi în haină
de sfânt, dar cel sfânt este cel ce seamănă cu Mine, nu cu voi
pe pământ. 

Din marea Mea durere de la voi grăiesc Eu vouă în ziua
aceasta când voi pomeniţi în biserici cuvântul Evangheliei
Mele cel pentru ziua înfricoşatei judecăţi. O, de multe ori am
grăit Eu peste voi prin firul cuvântului Meu de azi, care curge
ca râul din gura Mea deasupra celor credincioşi Mie şi venirii
Mele cu judecata făpturii. Nu de o zi sau două, nu de puţin
timp Mă fac cuvânt în mijlocul neamului român, ci de mai bine
de cincizeci de ani stau cu masa Mea de cuvânt şi-Mi hrănesc
la ea un popor credincios, care Mă cunoaşte cu inima, aşa cum
ucenicii Mei M-au cunoscut acum două mii de ani, când ni-
meni n-a mai voit să Mă cunoască dintre cei ce stăteau
îmbrăcaţi în haina de slujitori ai lui Dumnezeu între oameni
atunci. Iată şi acum, aidoma ca atunci, toţi cei din biserică mari
peste ea sunt cei ce nu Mă vor cu oamenii pe pământ. 

O, vreţi, nu vreţi, credeţi sau nu, Eu, Domnul Iisus Hris-
tos, grăiesc vouă din mijlocul poporului Meu cel credincios
azi venirii Mele pe pământ în mijlocul neamului român şi vă
spun că Eu sunt Alfa şi Omega. Credeţi voi că vă puteţi spăla
pe mâini de Mine, dând pe seama omului cuvântul acesta, care
curge din gura Mea ca să spele omul de necredinţă şi de
deşertăciune şi de goană după vânt? V-am trimis cartea cuvân-
tului Meu cel de cincizeci de ani, dar din pricina îngâmfării
minţii voastre nu dă inima din voi să Mă afle în acest cuvânt.
N-am venit să vă iau scaunele pe care v-aţi aşezat mari peste
sufletele oamenilor, ci am venit să vă vindec de păcat şi de
necredinţa cu care daţi să vă acoperiţi păcatele. O, nu că nu
aveţi credinţă în cuvântul Meu cel de azi, dar vă este ruşine să
vă daţi bătuţi pentru curăţirea păcatelor ca să le iau de peste
voi şi pentru ca să am Eu locul cel dintâi la cârma vieţii voas-
tre, lucrare dătătoare de viaţă peste om. O, ceea ce păţesc Eu
de la voi, aceasta am păţit de la Adam, care nu M-a voit Stăpân
pe Mine peste facerea Mea, ci s-a voit el peste Mine cu scaunul
său de domnie, căci cel ce face aşa, acela moare faţă de Dum-
nezeu, aşa cum a murit Adam. 

O, cât va mai fi să vă înveliţi cu Scriptura Mea care
spune că legea şi proorocii au fost până la Ioan? Cât veţi mai
alunga de pe pământ duhul proorociei, prin care Dumnezeu
este cu oamenii pe pământ? Credeţi voi prin aceasta că veţi
scăpa de mânia care vine şi a şi venit peste fiii neascultării,
biciuiţi de osânda necredinţei? Uitaţi-vă bine în Scripturi, că
tot lângă acel cuvânt găsiţi voi mai departe scris că de la
propovăduirea lui Ioan Botezătorul, care M-a arătat lumii la
Iordan, împărăţia lui Dumnezeu se ia cu stăruinţă mare numai
de către cei ce se silesc pentru ea şi cu credinţă în ea înăuntrul
omului credincios ei. 

O, cum vă dă vouă socoteala că Eu nu sunt pe pământ
cu oamenii prin duhul proorociei, care este cărarea Mea pe
pământ între oameni? Păi dacă Eu nu sunt, voi cum mai
sunteţi? Eu cum mai sunt cu voi şi prin voi cum ziceţi voi că
sunt prin voi? Ziceţi că sunteţi din unul în altul prin fir apos-
tolic. De ce n-aţi putea zice aşa şi pentru duhul proorociei, care
ar fi să fie cârma bisericii, Dumnezeu trup şi cuvânt prin

biserică? Au nu ştiţi că este scris: «Vai de cetatea peste care
nu este cuvânt de prooroc!»? O, voi nu vreţi să ştie mulţi Scrip-
tura, ci vreţi să le spuneţi tuturor că ştiţi numai voi, că numai
voi aveţi voie să ştiţi, dar măcar s-o luaţi toată drept călăuză,
drept adevăr, şi nu numai de ici, de colo să luaţi din ea, după
cum vă face vouă trebuinţă ca să vă păstraţi scaunele de dom-
nie peste gloatele depărtate de calea Mea cea cu cruce pentru
om, căci trebuie să fie asemenea Mie cel ce vede calea aceasta,
şi pe Mine pe ea Păstor cu crucea. 

Toate proorociile de până la Ioan s-au împlinit întru
Mine, şi tot întru Mine se împlinesc şi cele ce Duhul Meu
prooroceşte azi. O, Eu n-am fost prooroc şi Învăţător numai
acum două mii de ani, ci am rămas cu împărăţia Mea veşnic,
şi tot aşa şi cu lucrarea Mea pentru ea, căci ea nu se mai
sfârşeşte de atunci, şi Eu dovedesc aceasta şi sunt cu oamenii
pe pământ, căci sunt cu cei credincioşi sub cortul Meu cu ei şi
sălăşluiesc cu ei şi sunt Dumnezeul lor, precum este proorocit
de apostolul Ioan, căruia i-am arătat cum voi fi Eu cu oamenii
la sfârşit de timp, Scriptură care se împlineşte acum mai mult
decât oricând, şi aceasta pe vatra neamului român, ţara strălu -
cirii, pe care a vestit-o proorocul Daniel pentru sfârşit de timp,
iar Eu, Domnul, sunt Alfa şi Omega, şi străluceşte veni rea Mea
cuvânt pe pământ în mijlocul acestui neam. Amin. 

O, ce bine v-ar fi fost vouă dacă aţi fi voit o clipă să vă
întrebaţi curat: cine suflă prin acest izvor de cuvânt de mai bine
de cincizeci de ani, şi care nu seacă, ci curge plin de iubire,
chemând omul la viaţa împărăţiei cerurilor pe pământ cu oa-
menii? O, de la cel mai mare de peste voi şi până la cel mai
mic de sub voi, stând toţi sub haină de biserică, Eu, Domnul,
vă spun aşa: postiţi şi vă rugaţi cu stăruinţă ca să vă descopere
Dumnezeu şi să vă dea pricepere din cer, arătându-vă El Duhul
Care suflă prin izvorul Meu de cuvânt în zilele acestea în mij -
locul neamului român, iar Eu, Domnul, vă voi arăta atunci că
Eu sunt, şi că nu este diavolul, şi că nu este omul, şi că Eu sunt
cu cei credincioşi, care Mi-au dat locaş cu ei şi Mi-au dat pu -
tere să vin şi să împlinesc cu ei Scriptura descoperirii fiilor lui
Dumnezeu, precum este scris, şi iată-i pe ei, iar Eu grăind cu
ei ca şi cu Luca şi cu Cleopa pe drumul spre Emaus, şi Mă las
pe masa lor trup şi cuvânt, iar ei Mă împart, şi nu vă puteţi
spăla pe mâini înaintea Mea sau a oamenilor că nu sunt Eu
acest cuvânt, că nu vi l-am dat ca să Mă cunoaşteţi prin el, iar
dacă spuneţi că nu Eu sunt în cuvântul acesta, daţi răspuns cine
suflă dacă nu sunt Eu Cel ce suflă prin acest cuvânt, dacă nu e
Duhul Meu, Care suflă unde voieşte, nu unde voiţi voi sau
unde nu voiţi? 

O, îndărătnicia voastră Mă face să grăiesc Eu vouă aşa,
căci cu Scripturile deschise am lucrat Eu şi acum două mii de
ani când Eu le despecetluiam şi le desluşeam şi le desăvârşeam
pe ele pe pământ, ca şi acum pe cele proorocite pentru acum
de prooroci şi de apostolii Mei în vremea Mea, de Ioan, de
Petru, de Pavel şi de mulţi ca ei, care au avut daruri şi au
proorocit pentru vremea de sfârşit, pentru Mine la sfârşit de
timp, şi aceasta după ce a proorocit Ioan Botezătorul ca ultimul
prooroc până la Mine. 

Voi, slujitori ai bisericii, cum de n-aţi voit voi să primiţi
mângâierea Mea, pe Duhul Sfânt Mângâietorul, Care din al
Meu ia şi vesteşte şi învaţă, aşa cum Eu am promis că va veni
El şi că prin El voi fi până la sfârşitul timpului cu mângâierea
Mea peste cei credincioşi? O, Eu n-am voit, tată, să fiţi voi
antichriştii care ca şi cei de acum două mii de ani staţi îm-
potriva venirii Mele cu sfinţii în zeci de mii, precum este scris
să vin prin duhul proorociei Eu Însumi! 
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O, nu mai fiţi împotriva Mea, şi fiţi pentru Mine, fiilor,
şi dovediţi aceasta prin înţelepciune de sus în voi! O, pocăi ţi-vă,
tată, de acest păcat, pe care-l faceţi faţă de cuvântul Meu cel
mângâios de azi, păcat făcut din invidie, fiilor. Curăţiţi din voi
păcatul invidiei de frate, curăţiţi-vă de el, căci el a nimicit în
voi duhul temerii de Dumnezeu, fiilor. E vremea să îmbrăţişaţi
cu iubire pe cel oropsit de voi între voi, pe arhiereul care a fost
atins de Duhul Meu ca să înţeleagă el adânc taina cuvântului
Meu de azi peste pământ, taină care-Mi pregăteşte ziua venirii
Mele cu slavă de îngeri şi cu oştirile de sfinţi şi cu trâmbiţarea
cea pentru ridicarea celor ce Mă aşteaptă în morminte ca să vin
şi să le deschid lor ziua învierii lor. O, dezlegaţi chinul de pe
arhiereul Meu şi daţi-i iubirea voastră, de vreme ce el v-a as-
cultat şi v-a ales pe voi şi M-a părăsit pe Mine şi pe poporul
Meu, iubindu-vă pe voi cu răbdare până la ziua luminării cea
de la Duhul Meu pentru cei ce va fi să vadă adevărul Meu în
râul cuvântului Meu cel de azi! O, nu-l mai oropsiţi, fiilor, pe
cel mic între voi, pe cel atât de micşorat de voi, când el ar putea
să sufle peste mulţi harul iubirii Mele pentru cei mântuiţi, căci
are duhul simţirii cereşti în el şi este blând şi smerit cu inima
şi cu duhul, aşa cum Eu sunt. O, nu-i frumos ce faceţi voi cu
el de-l acoperiţi în întuneric. Ce veţi face dacă va fi să plătiţi
pe pământ şi în cer rana cea adâncă în care-l ţineţi voi pe el
legat şi oropsit de voi, după ce i-aţi luat scaunul de apostol şi
l-aţi dat altuia, dându-l pe el deoparte ca pe un osândit, aşa cum
au făcut cu Mine arhiereii în vremea aceea? O, Eu plâng în el
cu Duhul Meu, căci întrucât lui îi faceţi această oropsire, Mie
Îmi faceţi, fiilor. 

Este scris în Evanghelia pomenită azi în biserici că în
ziua Mea voi veni întru mărire cu toţi sfinţii şi îngerii şi voi
şedea pe jeţul dreptăţii a toate, şi de pe locul slavei Mele voi
despărţi pe unii de alţii precum desparte ciobanul pe oi de ca -
pre, şi-Mi voi pune oile de-a dreapta Mea şi le voi spune: «Ve -
niţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, în moştenirea pregătită vouă
de la întemeierea lumii, că Eu am fost flămând şi însetat, străin
şi gol, bolnav şi întemniţat, iar voi M-aţi hrănit şi Mi-aţi ostoit
setea, M-aţi adus în casă la voi şi Mi-aţi dat haină, M-aţi vin-
decat de rane şi M-aţi cercetat în închisoare ori de câte ori aţi
făcut aceasta unuia dintre fraţii Mei prea mici», şi voi pune
caprele de-a stânga şi le voi spune lor: «Duceţi-vă de la Mine,
căci sunteţi blestemaţi pentru focul cel veşnic, pregătit diavolu-
lui şi îngerilor lui, căci întrucât nu aţi fost miloşi şi milostivi
unuia dintre fraţii Mei prea mici, Mie nu Mi-aţi fost».

Iată, Mie Mi-aţi făcut voi ceea ce aţi făcut arhiereului
Meu cel dintre voi, fratelui vostru, fiilor. O, l-aţi nedreptăţit ca
nişte drepţi, şi n-aţi fost drepţi cu el, tată. O, n-aţi fost drepţi,
căci omul este păcătos. L-aţi lăsat pe el flămând şi însetat de
iubirea voastră şi de lucrul lui de apostol al Meu. L-aţi lăsat
fără haină slăvită şi aţi dat-o altuia, şi pentru cămaşa lui aţi tras
sorţi, şi l-aţi lăsat fără casă, fără turmă, tată, şi l-aţi lăsat întris -
tat şi bolnav de tristeţe şi l-aţi închis sub vină şi n-aţi cercetat
pricina lui, că n-aţi voit aceasta, şi toate acestea Mie Mi le-aţi
făcut, precum este scris de cel ce face aşa unuia dintre cei prea
mici ai Mei. O, cum vor ajunge la Mine cei ce i-au luat lui din
mână cârja de păstor şi au dat-o altora? Au părăsit atunci
temerea de Dumnezeu cei ce l-au băgat pe el la întuneric şi sub
vină fără să fie cercetare făcută, precum este scris să lucreze
biserica. Au judecat toţi de la depărtare şi din zvonuri şi din
invidia care vine de la dorul de mărire, aşa cum M-au judecat
pe Mine acum două mii de ani mai-marii poporului Israel, care
şi-au folosit puterea şi rangul lor împotriva Mea, netemân -
du-se ei de acest păcat. 

O, nu s-ar fi rupt biserica în două prin lucrarea Mea lângă
arhiereul Meu cel dintre voi, aşa cum s-a zvonit atunci peste tot
prin judecată strâmbă asupra lucrării cuvântului Meu şi prin
apăsarea cea asupra arhiereului Meu, ci s-ar fi mărit cu slavă
cerească biserica neamului român şi mulţi ar fi luat calea slavei
vieţii şi a sfinţeniei, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul,
precum este scris, dar toţi s-au temut că-şi vor putea schimba
viaţa în bine şi n-au voit aceasta, căci au iubit păcatul şi slava
de la oameni mai mult decât slava cea de la Dumnezeu şi s-au
aşezat să pună obroc luminii şi au făcut acest păcat, şi stă pă -
catul acesta şi azi pe fruntea bisericii neamului român, neam
care a avut prin vremi slavă prin biruinţă asupra diavolului şi
nu asupra lui Dumnezeu, precum şi-a lucrat el azi peste el Scrip-
tura lepădării de credinţă, cum nimeni n-a bănuit că acest păcat
au săvârşit cei ce au dat cu pietre în candela cu untdelemn a cu-
vântului Meu Mângâietorul, cuvântul Meu cel de azi. 

Vă veţi întâlni cu Mine voi, cei care aţi dat să puneţi sub
obroc lumina cuvântului Meu cel de peste ţara venirii Mele cu-
vânt pe pământ la sfârşit de timp, ţara care străluceşte prin
harul Meu din ea pământul şi cerul, taină care n-au voit s-o
afle cei ce-şi zic că stăpânesc taina cerului pe pământ. 

O, vă chem la împăcare, tată, căci Tatăl este în Mine
când grăiesc, iar Eu şi cu Tatăl Una suntem, şi Mă aveţi Mij -
locitor la Tatăl, dacă voiţi. Eu caut să vă desfac vederea şi
înţelegerea şi să-Mi daţi primire, ca şi Eu să vă dau vouă în
locaşurile Tatălui Meu. Nimic nu vă cer, nimic nu vă iau, ba
vă dau iubirea Mea şi vă dau slava Mea şi vă dau putere să vă
faceţi plăcuţii Mei, căci fără Mine e tot mai greu, tot mai
dureros pe pământ pentru om, că pe pământ vine împotriva
omului tot ce el a lucrat fără Dumnezeu în lucrarea sa, uitând
el că planurile Mele nu sunt ca planurile lui. 

Am grăit vouă, celor ce staţi sub nume de slujitori de
biserică a neamului român. V-am grăit părinteşte, iar primirea
sau neprimirea voastră vă va dovedi încă o dată pe voi da sau
nu fii ai lui Dumnezeu, căci fiii sunt cei ce cred ascultând, cei
ce iubesc ascultând şi ascultă iubind. 

Fiţi credincioşi! Duhul Meu este Duhul Tatălui, iar
Duhul Tatălui este Duhul Meu şi am grăit vouă în Duhul Sfânt
în zi de pomenire a Evangheliei înfricoşatei judecăţi, când Eu
voi veni cu ziua Mea întru mărire, cu toţi sfinţii şi îngerii şi
voi şedea pe jeţul dreptăţii şi voi despărţi pe unii de alţii oa-
menii şi neamurile, precum ciobanul desparte oile din capre,
şi-Mi voi pune oile de-a dreapta Mea. Amin. 

Eu sunt Alfa şi Omega şi Mi-am pus viaţa pentru oile
Mele, căci sunt Păstorul lor şi le păstoresc, şi mila Mea de
Păstor se face cuvânt, şi Mă dau lor, căci am spus celor iubiţi,
celor împrunciţi: «Nu vă voi lăsa orfani. Eu Însumi voi purta
grijă de oile Mele şi le voi păstori». Amin, amin, amin. 

25 ianuarie/7 februarie 2010

Sărbătoarea sfinţilor trei ierarhi: 
Vasile, Grigorie şi Ioan 

Păstorul Cel cu crucea în spate și păstorii cu crucea strălucitoare
la gât. Sfinții trei ierarhi: pilde de păstori de suflete. Domnul va sta
la judecată cu furii care se dau păstori. Povețe de trezire și împăcare 

cu Dumnezeu a păstorilor de suflete. 

MM ă scriu în carte cu sărbătoare de arhierei şi Mă
dau poporului Meu învăţătură de viaţă, ca un

Învăţător Care-Şi are grijă de ai Săi. Sunt Domnul Iisus Hristos
Învăţătorul şi M-am făcut pildă de viaţă celor învăţaţi de Mine
pentru trăirea lor, aşa cum un învăţător poate fi adevărat învă -
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ţător şi cu putere pentru învăţătură peste cei ce învaţă de la el
viaţa. Aşa i-aş fi voit Eu învăţători pe cei ce s-au aşezat în nu-
mele Meu peste oameni, o, şi câtă viaţă ar fi în oameni dacă ar
fi avut la cine să se uite ca să-şi lucreze ei viaţa lor! 

Eu sunt Păstorul Cel cu crucea în spate, însângerat sub
ea cum am fost şi neiubit de lumea cea plină de păcat, dar cei
ce s-au aşezat pe scaune de păstori nu stau sub cruce, ci îşi
poartă la gât cruce strălucitoare şi sunt măriţi de lume cu
podoabele lor bătute cu fir şi n-au suferinţă pentru cruce, şi
numai slava cea trecătoare învaţă omul de la ei, şi nu mai sunt
pe pământ păstori cu milă de turma Mea cea săracă de duh şi
de har, şi Mă fac Eu Însumi păstor peste ea şi-Mi las glasul
blând de păstor peste ranele ei, neştiute de ea rane, că nu mai
are ea doctor ca s-o cerceteze pe ea şi s-o aducă în braţe la izvor
şi la vindecare, aşa cum Eu Mă dădeam celor zdrobiţi sub bu-
curia vieţii trecătoare şi zbuciumaţi apoi de amăgirea ei. 

Am avut din timp în timp păstori cu milă şi-Mi vegheau
cu dreptate turma, dar cei drepţi pentru ea încap cu greu cu lu-
crarea lor lângă cei numiţi păstori numai pentru slava lor peste
oameni. Au adunat părinţii sfinţi într-o singură zi de sărbătoare
pe cei trei arhierei ai Mei, Vasile, Grigorie şi Ioan, păstori care
s-au jertfit pentru asemănarea lor cu Mine, pildă făcându-se ei
celor ce se vor păstori de suflete, dar amăgitorii Mi-au furat
mereu slava Mea de păstor ca să se facă ei cu ea slavă pentru
ei, numai că slava Mea este suferinţa, crucea purtată din greu,
viaţă Mie dată spre răstignire, în locul celor ce păcătuiau pentru
pedeapsa lor apoi. 

Mare şi multă a rămas pe pământ învăţătura celor trei
păstori, pomeniţi azi în duh de biserică, prigoniţi pe pământ în
vremea lor de cei ce se aşezau unul pe altul pe scaune de păstori
pentru slava lor. Adevăratul păstor este cel ce arată ce lor învăţaţi
de el cum se suferă pentru vindecarea celor povă ţuiţi de el pen-
tru scăparea lor din vină, căci oamenii îşi fac rost de vină pentru
viaţa lor cea fără de păstor peste ea, şi apoi ei trebuie să sufere
pentru curăţirea lor ca să-şi câştige înapoi viaţa irosită în păcat.
Un păstor de suflete îi arată omului că păcătuieşte împotriva
vieţii cea de la Dumnezeu lăsată pentru om şi că trebuie să se
vindece de păcat. Un păstor cu milă de oa meni se ia la luptă cu
vrăjmaşul vieţii omului şi este rănit apoi în locul celor vindecaţi,
şi seamănă cu Mine cei ce păstoresc aşa. 

Eu, Domnul, Păstorul Cel cu crucea în spate şi apoi
aşezat pe ea în cuie bătut, plin de răni pe drumul crucii pentru
viaţa oilor păstorite, voi sta la judecată cu furii, cu cei ce şi-au
luat slavă de păstori în numele Meu, uitând ei ce trebuie să fie
un păstor adevărat, după chipul şi asemănarea Mea păstorind
peste oameni, şi voi sta de-a dreapta Mea cu cei ce au păstorit
dându-şi viaţa pentru om, aşa cum Eu am păstorit, iar furii va
fi să dea răspuns lui Dumnezeu pentru oile rătăcite şi nepăsto -
rite pe drumul cel plin de spini şi de pălămidă, drum care-i
răsare în calea omului cel căzut pe cale de şapte mii de ani prin
neascultare, şi pentru care Eu am ridicat pe umeri cru cea Mea
cea grea şi M-am lăsat apoi pe ea întins în cuie ca să plătesc în
locul omului simbria cea pentru păcatele lui şi să-l dau pe el
apoi Tatălui, ca trudă a Mea înaintea Sa pentru plânsul Lui cel
după om. Amin. 

— DD e-a dreapta Ta suntem întru venirea Ta
cu noi pe pământ cuvânt pentru judecata

furului, o, Doamne, Păstor slăvit prin cruce între pământ şi cer
acum două mii de ani, şi apoi slăvit prin toţi cei ce sufereau de
la cei necredincioşi pentru numele Tău mare peste pământ! Toţi
trei într-un duh al iubirii de Dumnezeu am tânjit pentru Tine
şi pentru oile Tale, strivite pe cale din pizma diavolului, care

s-a aşezat să-l cadă pe om dacă el a căzut din slava sa prin omul
neascultării de Tine la început. Ne-am luptat cu duhul lui sa-
tana ca să scoatem oamenii de sub osânda lui, şi am îndrăznit
acestea toate în numele Tău, păstori cu milă de oi cum eram,
căci aşa ne-ai zidit Tu mai înainte să ne alegi păstori pentru oi
prin iconomia Ta, o, şi cât de dispreţuiţi şi alungaţi am fost de
arhiereii, de slujitorii de peste biserică atunci! Păstoream cu
milă şi cu dreptate peste cei ce li se făcea strâmbătate şi povă -
ţuiam îndeaproape turma Ta din mijlocul ei, nu de pe scaune
slăvite sau din haine strălucitoare, iar cei de lângă noi slujitori
de biserică ne vindeau batjocurii şi dispreţului. Învinuirii şi în-
josirii ne dădeau cei ce aveau grijă de păcatele noastre, iar de
ale lor ba, şi aşa ne dădeau ei prigoanei şi suferinţei apoi, ca
să nu-i mai păstorim pe cei credincioşi Ţie şi nu lor, căci cei
credincioşi îşi căutau prin noi mântuirea cea de la Tine, iar noi
căutam prin ei mântuirea noastră prin lucrul nostru cel pentru
ei înaintea Ta, dar nu ne-au putut îndura furii de cele sfinte,
slujitorii de biserică îmbrăcaţi în piei de oi, şi ne-au chinuit pe
pământ şi ne-au alungat ca stricători, iar urmaşii lor ne-au zidit
de atunci şi până azi mormintele, înfrumuseţându-ni-le, mărtu -
risind ei prin aceasta că sunt urmaşii celor ce ne-au nimi cit din-
tre oameni ca să păstorească ei după plăcerea lor, după
socoteala lor cea pentru ei, şi nu după dorul Tău cel lung după
om, ostoit în Tine numai de la cei ce au păstorit ca şi Tine
turma Ta pierdută, din pricina lipsei de păstori peste ea. 

Venim cu Tine cuvânt pe pământ şi mergem şi intrăm în
casa furului şi a celui ce jură strâmb pe numele Tău şi vor fi
nimicite lemnele şi pietrele ei, precum este scris în Scripturi
despre efa în care se află toată fărădelegea şi care va fi dusă în
Babilon, la locul ei. Venim cu Tine în cuvânt şi rostim în casa
celor ce stau în numele Tău stăpâni peste oameni, şi le cerem
răspuns pentru viaţa oilor Tale şi le spunem lor aşa: 

Pentru că aţi păstorit cu asprime şi cu cruzime oile, iar
ele au rătăcit pe toţi munţii şi dealurile, Domnul Însuşi vine şi
păstoreşte şi cercetează turma Sa, iar voi veţi da Lui răspuns
pentru ceea ce aţi lucrat pentru El sau împotriva Lui peste oile
Sale. Noi însă vă povăţuim cu iubire, împăcaţi-vă cu Dum-
nezeu, că El este iertător şi vă dă din plinul Său, din Duhul Său
darul iubirii şi al temerii de Dumnezeu, numai să-L primiţi voi
aşa cum vine El la voi şi să căutaţi să lucraţi ca Domnul pentru
turma Sa, căci nedreptatea cea pentru El şi pentru oile Lui nu
este lucrarea păstorilor, ci a furilor de oi. Fiţi iubitori, fiţi cre -
dincioşi, fiţi sfinţi şi nu vă îndoiţi în voi pentru aceste sfinte
puteri pentru cei mântuiţi! Deschideţi Domnului! Iată-L cum
vine la voi! Cunoaşteţi-L şi primiţi-L! El aşteaptă să-I deschi -
deţi şi să-L primiţi ca să vă şteargă păcatele şi să vă daţi Lui şi
lucrului Său cel sfânt pentru Scriptura înnoirii lumii, că iată,
vine Domnul, vine cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, precum este
scris să vină, şi fericiţi vor fi cei ce vor spune Lui: vino! Amin. 

— OO,stau şi ascult iubirea şi lucrarea voastră
cea din dreapta Mea, o, arhierei iubiţi ai

Mei. V-am dat menire mare acum, la sfârşit de timp, căci
iconomia Tatălui Savaot v-a dat vouă partea să binecuvântaţi
din cer cu binecuvântare arhierească lucrarea cuvântului Meu
cel de azi la începutul ei în anul 1955, şi apoi iarăşi, spre
sfârşitul cel bun al mersului Meu pe mai departe apoi cu lu-
crarea Mea, cu noua Mea lucrare, căci am spus prin Duhul
Meu: «Noi le facem pe toate!». Îmi fac lucrare mare pe pământ
şi zidesc Noul Ierusalim, şi lucrarea cuvântului Meu a mers
din greu vreme de cincizeci de ani ca să ajung cu ea la praz -
nicul cincizecimii ei, la Scriptura de Nou Ierusalim, de nou
popor, buchet de flori, culese cu lacrimi şi cu dor nestăpânit ca
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să-l pun în glastră înaintea Tatălui şi să-l pun în sfeşnic ca să
lumineze şi să zidesc pe el viaţa veacului ce va să fie după în-
vierea morţilor, precum este scris. Amin. 

Binecuvântată este lucrarea Mea arhierească prin voi în
mijlocul poporului Meu cel nou! Voi sunteţi martorii Mei cei
din cer, şi tainic am lucrat şi lucrez prin voi, prin lucrarea un-
gerii Mele celei de azi, ungere din cer, după rânduiala lui Mel -
chisedec, aşa cum este scris în Scripturi despre lucrarea cea
tainică a lui Dumnezeu peste cei credincioşi la sfârşit. Mân -
gâiaţi-vă, că şi Eu Mă mângâi, căci truda, ca şi durerea Noastră,
este grea. Aşa Ne este şi aşteptarea, iar cei necredin cioşi vor fi
ruşinaţi când Domnul va şterge lacrima celor dis preţuiţi de ei
pentru mersul Meu cel greu pe mai departe prin cei credincioşi,
şi cărora li se şterge orice greşeală, căci sunt credincioşi, şi
duhul pocăinţei este duhul lor. Amin, amin, amin. 

30 ianuarie/12 februarie 2010

Duminica izgonirii lui Adam din rai

Omul nu are iubire, căci are în el patima. Harul credinţei vine de
la iubire, iar iubirea, de la inimă. Omul să-şi biruiască păcatul în

trupul lui, căci păcatul este moarte. 

OO,Mi-e dor de iubirea Mea în om, şi Mi-e dorul
lung şi greu. Sunt Cel ce l-am zidit pe om din iu-

birea Mea, ca să-l fac pe el apoi casă iubirii Mele şi să Mă
odih nesc de ea, căci iubirea este grea, şi are nevoie de odihnă.
Mai înainte de a fi omul a fost iubirea Mea, iubirea cea din
Dumnezeu, şi am făcut din ea pe om, şi apoi l-am făcut din lut,
ca să-l fac casă iubirii Mele şi să Mă uit la ea şi să Mă odihnesc
în ea apoi de greul iubirii Mele, că e mare Dumnezeu, şi are
nevoie de odihnă. 

Intru cuvânt în cartea Mea din zilele acestea şi găsesc
deschis şi intru şi grăiesc pentru începutul Meu cu omul. Eu
sunt Cuvântul lui Dumnezeu, şi eram Cuvântul la început ca
şi acum, la sfârşit, şi toate s-au făcut prin cuvântul Meu cel
grăit, şi fără Mine nu s-a făcut nimic, căci numai Dumnezeu
este Cel ce face, numai El. Eu sunt Cel ce sunt, şi sunt Cel ce
fac, şi din iubire am făcut şi fac, căci Eu sunt iubire, şi Mi-e
tare multă rana după ce l-am făcut pe om, căci nu M-am putut
odihni cu iubirea Mea în el. L-am făcut ca să-Mi odihnesc iu-
birea Mea cea multă şi grea şi să Mă uit la ea faţă în faţă cu ea,
şi am zis că este bine, şi de atunci Eu sunt numai o durere. Cu-
vântam cuvânt de facere şi apoi Mă uitam şi vedeam că este
bine, şi am privit apoi peste toate câte le făcusem, şi erau bune
foarte cerul şi pământul şi toată oştirea lor, şi în ziua a şaptea
M-am odihnit de toată facerea pe care o făcusem. Cunoştea
omul numai binele, căci aşa am voit Eu pentru el, şi aşa de
mult l-am iubit, şi am voit să nu cunoască el răul, şi nici răul
pe el, şi de aceea i-am zis să se păzească de rău şi să lucreze
binele, ca să fie fericit şi nemuritor. Numai cel ce cunoaşte răul,
numai acela este muritor, căci i-am zis lui Adam: «Să nu iei
din pomul binelui şi răului, fiindcă în ziua când vei mânca din
el vei muri!». 

O, n-a ascultat omul ca să nu se atingă de cele ce erau
ale lui Dumnezeu, de cele ce numai Dumnezeu trebuia să le
ştie şi să le ţină sub pază, şi să-l păzească pe om să ispitească
pe Dumnezeu, dar omul a dorit să ispitească fiinţa lui Dum-
nezeu, şi aşa a făcut, şi apoi şi-a văzut căderea şi s-a temut de
Dumnezeu şi a dat să se ascundă. Eu însă eram cu pasul şi cu
glasul peste el, iar când l-am strigat să-Mi răspundă unde este
ascuns, murise, murise faţă de Mine, căci cine cunoaşte ca

Dumnezeu, se doreşte pe sine apoi, nu-L mai doreşte pe Dum-
nezeu şi nu-L mai are pe Dumnezeu mare peste el, căci se as-
cunde de El, aşa cum s-a ascuns Adam. Cel ce se ascunde, din
pricina răului din el se ascunde, şi omul dă vina unul pe altul
din unul în altul înaintea lui Dumnezeu, aşa cum a fost la în-
ceput, după ce răul a fost cunoscut de om, făcându-se păcat în
om, moartea lui Dumnezeu în om. 

O, ce mare iubire au avut pentru răscumpărarea omului
din păcat cei care au rânduit deschiderea vederii omului şi zile
de post îndelungat, după ce el vede căderea lui din viaţă prin
trezirea răului în el! Au aşezat sfinţii şi părinţii cincizeci de
zile de post pentru cei credincioşi, şi au dat ei pilda izgonirii
lui Adam din rai, ca să aibă omul putere de pocăinţă şi de post
şi de dor de rai, căci raiul a fost pe pământ, şi tot pe pământ
este şi acum, şi este acoperit în taină şi are sabia focului cel
nevăzut în poarta sa. 

Avea trup nemuritor Adam, dar neascultarea l-a îmbră -
cat în trup muritor, în care locuieşte pofta şi păcatul, şi s-a luat
pe sine în gând Adam, şi L-a dat din el pe Dumnezeu. O, nu
este bine să stea omul cu el în gând, ci cu Mine în gândul lui
să stea, căci cine stă cu el însuşi în gând, acela nu-L mai are
pe Dumnezeu în el, în gândul lui, decât pentru teamă, iar teama
îl oboseşte pe om şi îl face să se ascundă ca Adam. L-am
povăţuit pe om să caute să scape de păcatul ispitirii lui Dum-
nezeu şi al omului şi să nu mai facă neascultare spre păcatul
acesta, căci Adam dacă a dat de la el ascultarea de Dumnezeu
s-a pus să-L ispitească pe Dumnezeu şi lucrarea Sa şi fiinţa Sa
şi înţelepciunea Sa, că poate, poate ar fi să ajungă el mai dea-
supra lui Dumnezeu, dar trupul lui s-a făcut în clipa aceea trup
muritor, căci Eu i-am spus că în ziua când va călca porunca
Mea va muri, şi a trebuit să cadă Adam din rai apoi, ca unul
care va muri cu trupul, şi a făcut el suferinţa aceasta pentru tot
neamul omenesc cel de după el. 

O, iată cât strică un om care păcătuieşte! În loc să fie
cuminte, în loc să asculte, în loc să postească, aşa cum Eu i-am
spus, Adam s-a voit deasupra lui Dumnezeu şi s-a pus să
ispitească fiinţa lui Dumnezeu şi lucrarea Sa, prin care toate
s-au făcut. Nu Mă vedea Adam, şi Îmi auzea numai mersul şi
glasul, şi sfios l-am întrebat când el s-a ascuns: «Nu cumva ai
călcat cuvântul Meu?». 

Se întreabă omul cum de nu l-am oprit la timp pe Adam
şi de ce i-am spus numai după ce a păcătuit împotriva Mea şi
a lui? O, Eu ştiu ce am făcut. Eu l-am făcut din iubire pe om şi
l-am vrut să Mă iubească, dar dacă el n-a vrut, iubirea nu tre-
buie împinsă din spate, ci trebuie liber să facă omul aceasta,
că altfel iubirea nu mai este ea. Chiar şi când l-am întrebat de
neascultarea lui, tot cu sfială l-am întrebat, căci eram Cel ce
trebuia să fie iubit de cel zidit de Mine pentru iubirea dintre
Mine şi el apoi. Iubirea nu pedepseşte când este în om, iar Eu
eram Iubirea, şi am lucrat cu sfială înaintea celui ce a călcat
peste iubire, căci aşa lucrează iubirea. Cine nu are iubire, nu
are, dar cine o are pe ea, iubirea se face durere în cel ce nu are
cum s-o odihnească pe ea. 

Omul nu are iubire, căci are în el patima, iar iubirea nu
este amestecată cu trupul omului. Vin cuvânt pe pământ acum,
la sfârşit de timp, vin ca şi la început, şi grăiesc cu omul ca la
început, şi lucrez tainic, şi nu se suie la mintea omului cum lu-
crez Eu lucrarea Mea cea de azi, iar omul îndoielnic şi neascul -
tător ca şi Adam ispiteşte cu mintea sa lucrarea Mea şi cade ca
Adam, care a gândit să ispitească fiinţa Mea şi să fie el în locul
Meu dumnezeu peste toate. O, mulţi au căzut ca şi Adam dintre
cei care au ispitit lucrarea Mea cea de azi, căci necredinţa este
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fără de ruşine când ea îşi face casă în om, când omul dă să
umble ca Adam la înţelesurile cele tainice şi bine acoperite ale
lucrărilor Mele în mijlocul oamenilor. Nu-l ajut pe om să
priceapă cum lucrez Eu pentru el şi pentru toate câte am de îm-
plinit, dar îl ajut să creadă atingându-i inima, ajutându-i iu-
birea, iar cei ce cred tainelor Mele sunt numai cei ce iubesc cu
iubirea Mea în ei, nu cu a lor, căci iubirea cea din om se face
păcat în el şi pentru el şi pentru om, fiindcă omul se iubeşte pe
sine prin iubirea pe care o are în el. 

Grăiesc în ziua aceasta numai din durere, căci grea şi
lungă este vremea de când omul cel nemuritor s-a îmbrăcat în
trup muritor prin cunoaştere, prin păcatul ispitirii, păcat prin
care cu greu mai poate omul să creadă de la Dumnezeu, şi prin
care cade el din harul credinţei, care vine de la iubire, de la
Mine în cel ce Mă iubeşte de la inimă şi nu de la minte. Toţi
cei care au dat să gândească cu mintea n-au avut aceia inima
pentru Dumnezeu, şi au pierdut calea şi au trecut pe calea care
rătăceşte pe om. Acum două mii de ani am dat iarăşi toată iu-
birea Mea pentru om şi M-am făcut Eu Însumi Om, şi M-am
făcut pomul vieţii pe pământ şi M-am dat omului ca să creadă
şi să Mă ia în însuşi trupul lui ca arvună a răscumpărării lui
din păcatul căderii cea de la început. La început omul cunoştea
numai binele, şi apoi a luat şi a cunoscut şi răul, şi apoi s-a ru -
şinat de Dumnezeu, şi unul de altul, căci s-au văzut goi, şi cei
ce nu au ascultat şi-au cunoscut goliciunea apoi. 

O, e slab omul. De atunci şi până azi e slab şi atras spre
păcat. Îi este dor omului să cunoască păcatul, care înşeală prin
trecătoarea lui îndulcire în carnea omului căzut. Aş voi să-şi
omoare singur omul otrava aceasta din el, căci ea l-a scos din
rai pe om. O, dacă era bun ceea ce omul iubeşte şi numeşte iu-
bire, de ce l-am mai scos Eu pe el din rai? 

O, e moarte în om ceea ce omul iubeşte în însuşi trupul
lui! Cum să-l scap pe om din balta lui de sânge, în care el stă
îndulcindu-se din însuşi sângele lui? Cum să fac, omule, cum,
tată, să fac cu tine ca să condamni tu în trupul tău păcatul şi
să-l laşi acolo necunoscut de tine, aşa cum Eu am voit să fii tu
când te-am aşezat în rai dăruindu-ţi nemurirea? Îţi place să
mori? O, tu nu mori numai când trupul rămâne fără tine, fără
sufletul tău. Tu mori ori de câte ori păcatul se îndulceşte în tine
cu otrava lui cea de la început, care te face să-L dai pe Dum-
nezeu din tine şi să stai tu în casa ta, făcută de Dumnezeu. N-ai
fost recunoscător! Ai voit să cunoşti despre Făcătorul tău, des -
pre fiinţa Lui şi ai dorit la ea, şi, vai, te-ai prăbuşit atunci, ca
unul care ai umblat la ce nu era al tău. 

O, stă omul faţă în faţă cu păcatul şi nu-l poate birui şi
se uneşte cu el, un singur trup cu el apoi, şi Domnul stă afară,
căci este Cel fără de păcat. M-am făcut pomul vieţii pe pământ
acum două mii de ani ca să-l deprind pe om să Mă ia în el şi
să-şi ceară în el apoi legea pomului vieţii, prin care omul nu
mai moare prin păcat, că numai prin păcat moare cel ce moare,
căci păcatul se face diavol în om, în carnea omului pedepsit de
păcatul din el, şi cu care omul se ascunde în el şi între om şi
om de alt om. 

O, cine are milă de durerea Mea cea de la tot omul
mereu, mereu, mereu? Rănit sunt, şi iubirea Mi-e tot o rană.
Rănit sunt, şi Dumnezeu e tot o rană. O, pe cine îl doare de
rana Mea? Când Adam a ajuns în durere el şi-a adus aminte de
Mine şi de durerea Mea de la el şi s-a căit şi a căutat spre Mine
ca să-Mi aduc aminte de el în durerea lui şi să vin pe pământ
să-l răscumpăr, căci el Mă aşteaptă. Când el a părăsit trupul pe
pământ ca să se întoarcă în Mine, el a găsit heruvimii sabiei
de foc care se învârtea cu vâlvătaie în poarta raiului desfătării,

păzind calea spre pomul vieţii, şi a aşteptat Adam în poarta
durerii făgăduinţa Mea pentru răscumpărarea lui, când Eu,
Dumnezeu-Cuvântul, M-am făcut Om pe pământ ca să mor cu
trupul ca Adam şi să Mă duc după el să-l scot din cădere şi să
vadă el cu ochii lui pe Cel ce L-a îndurerat şi L-a ispitit, neas-
cultându-L atunci când i-a cerut, pe când Adam era cu trup ne-
muritor în rai. 

L-aş vrea pe om îndurerat pentru toată durerea care a fost
în rai de la neascultarea omului zidit de mâna Mea, durere care
şi acum este. L-aş vrea umilit pe om pentru păcatul din el. Pos -
teşte omul de bucate, dar de păcat nu vrea. Nu-l doare de mila
Mea când el păcătuieşte. Înaintea Mea păcătuieşte el şi nu-l
doare de mila Mea. O, dacă s-ar căi el pentru toţi păcă toşii de
până la el şi de după el, ar învia omul din păcat, ar învia morţii
şi viii şi Mi-aş găsi odihna Mea pierdută, odihna Mea în om. 

Vino, omule, la căinţă pentru păcatul cel din trupul tău,
vino, tată, că nu e bine şi cu Dumnezeu şi cu păcatul! Păi vrei
şi cu Mine şi vrei şi cu păcatul? Dar tu n-ai văzut cum s-a în-
tâmplat cu Adam, că n-a putut să rămână şi cu raiul dacă a
trezit în el păcatul? O, n-ai păstor să te înveţe ca să crezi şi ca
să pricepi durerea Mea cea de la om. Vin Eu, şi iată cum vin!
Vin şi te învăţ şi-ţi grăiesc ca să înţelegi, numai să poţi tu să
asculţi ce-ţi spun, şi să nu faci ca Adam, care n-a stat ascultător
şi n-a crezut că moare când nu va mai asculta, şi a murit prin
păcatul din el trezit. 

Am venit acum, la sfârşit de timp, am venit la tine şi vin,
omule, vin şi te învăţ să-L iubeşti pe Dumnezeu, şi să-L doreşti
în tine cu iubirea Lui, ca să scapi de iubirea de tine, iubire care
te vatămă, fiule. O, iubeşte-Mă pe Mine şi caută să ai înţelep -
ciunea aceea pe care omul o înţelege numai după ce se întâl -
neşte cu Mine! Auzi-Mă, tată, că vreau să Mă auzi! Îţi grăiesc
plin de dor. Mi-e iubirea neodihnită, căci Eu numai în om Îmi
am sălaşul odihnei iubirii Mele ostenite de aşteptare. Hai să
ştergem de pe pământ urmele durerii Mele cea de la tine, că
Eu te aştept să Mă asculţi şi să-ţi dau plata ascultării apoi, să
am pentru ce-ţi da plată, odihna iubirii Mele în tine, omule sleit
de puteri. O, voiesc să pot Eu în tine, dar ia-Mă în casa ta, şi
pregăteşte-o ca să Mă iei în ea, că Eu aştept, aştept la uşa ta, şi
te aştept. Amin. 

O, poporul Meu, în mijlocul tău grăiesc Eu aşa cum
grăiam cu Adam la început. Îţi dau, tată, putere pentru postire
de bucate, dar să-Mi dai ca să-ţi dau, şi să-Mi dai credinţa ta
ca să-ţi lucrez Eu toate cu ea. Şi lui Adam i-am dat putere să
poată, dar el a luat din sine şi n-a mai avut din Mine dacă a
făcut aşa. Hai, fiilor, cu bucurie să trudim pentru viaţă, că Eu
am venit la voi cuvânt ca să lucrez cu voi prin duhul ascultării
de Dumnezeu şi să-L bucurăm pe Tatăl cu împlinirea tainei în-
vierii omului, măi fiilor. Amin. 

O, cât de supus M-am arătat acum două mii de ani,
Dumnezeu din Dumnezeu fiind Eu! Iată, au trecut patruzeci
de zile de la praznicul naşterii Mele din mamă Fecioară şi am
ajuns acum la praznicul întâmpinării Mele de către bătrânul
Simeon în templul din Ierusalim, când M-au dus părinţii Mei
să Mă închine Domnului, după cum era datina în Israel. Ne-am
supus unul altuia, Eu lui Simeon, şi el Mie, căci aşa lucrează
cei ce au Duhul Domnului călăuzitor lor, şi a văzut Simeon
făgăduinţa Duhului Sfânt împlinită pe pământ, pe Mesia Mân-
tuitorul, lumină neamurilor şi mărire pentru poporul cel cre -
dincios. Amin. 

Am grăit cu durere şi cu duioşie, ca să-l deprind pe om
cu durerea Mea, căci cine n-are durere de Mine nu poate să-Mi
dea loc cu el pe pământ. Mă doare că nu Mă iubeşte omul. El
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zice că Mă iubeşte, dar el iubeşte şi păcatul, iar păcatul din el
este durerea Mea, este strâmtorare mare a Mea în el, este bu-
curia cea vrăjmaşă, care l-a încântat pe om să se alipească cu
ea şi să Mă lase pe Mine cu suspin după el, cu rană pentru golul
lui din Mine, după ce omul s-a alipit cu păcatul. 

Îţi binecuvintez credinţa şi puterea şi iubirea cea pentru
zile de post, şi bucură-te aşa până la ziua praznicului învierii
Mele, ziua biruinţei Mele asupra morţii, poporul Meu! Fă-ţi,
tată, rost de iubire, de multă iubire şi hrăneşte-Mă cu ea în vre-
mea postului tău de bucate, iar Eu voi petrece cu tine şi Mă voi
da ţie de hrană, tată, că tu eşti poporul Meu şi M-am făcut în
tine pomul vieţii, şi prin porunca Mea am pus Eu în mijlocul
tău masa aceasta, hrana cea pentru fii, păzită de heruvimii sa-
biei de foc, care se învârteşte cu vâlvătaie în poarta raiului
desfătării ca să păzească pomul vieţii, hrana cu care Eu Mă dau
ţie în fiecare zi în vremea aceasta atâta de lipsită de iubirea
omului cea pentru Dumnezeu. 

Binecuvintez peste tot pe pământ puterea cea mântu-
itoare pentru zilele de post care încep acum, dar pe cei ce nu
se despart de păcat Eu nu-i binecuvintez. Eu sunt al celor ce
Mă iubesc, numai al lor, iar ei sunt numai ai Mei şi nu mai
sunt ai lor. Aşa iubire să fie pe pământ! Amin. Nu este iubire
altfel de iubire pe pământ. Eu sunt Cel ce sunt, şi Eu grăiesc
aceasta. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu! Cu multă pace înăuntrul tău să
fii până la ziua praznicului învierii Mele! Stai de-a dreapta
Mea, fii unealta Mea, căci venirea Mea este cu tine, şi Eu o
dau pe ea tuturor celor ce-şi pun inima ca să Mă cunoască în
venirea Mea la tine, în glasul Meu cel de azi deasupra ta,
poporul Meu. Amin, amin, amin. 

1/14 februarie 2010

Duminica întâi a Postului mare, a dreptei credinţe

Viaţa mântuitoare şi duhul mărturisirii este lucrarea celor ce-L aleg
pe Dumnezeu. Biserica lumii şi slujitorii ei s-au îmbrăcat în roşu. Să 

se hrănească omul cu cuvântul lui Dumnezeu. 

MM ă fac râu de cuvânt între cer şi pământ în ziua
aceasta şi intru în cartea Mea cea de azi, spre

pomenirea sfinţilor luptători în via Mea pentru adeverirea cre -
dinţei lor în Mine şi a urmaşilor lor apoi, care aveau să sufere
ca şi ei şi să biruiască apoi ca şi ei în faţa celor necre dincioşi,
care s-au luptat cu Dumnezeu din pricina dorinţelor lor de slavă,
dorinţe pământeşti, care-i pasc pe cei necredin cioşi pe pământ. 

Sunt Domnul Iisus Hristos, Făcătorul făpturii şi Judecă -
torul ei, fiindcă sunt Cel ce sunt şi Cel ce ştiu şi Cel ce văd aşa
cum se vede, nu aşa cum vede omul sau cum nu vede el. Cei
ce văd sunt cei ce fac pământul rai, aşa cum au făcut şi fac
sfinţii Mei, cei care au suferit şi suferă pentru că sunt cei ce
văd ca Dumnezeu pe pământ, şi apoi în cer. 

Sunt Domnul, şi intru în cartea Mea cea de azi, însoţit
de sfinţii mărturisitori de Dumnezeu după adevăr, de cei ce au
trăit credinţa lor, aşa propovăduind-o pe ea celor ce le stăteau
lor împotrivă, şi care vedeau ca omul, şi nu ca Dumnezeu, şi
nu ca sfinţii Mei, care s-au luptat prin vreme cu fiarele de suflet
şi care tânjeau să facă pământul de sub ei rai, patrie în care ei
petreceau cu Mine, şi Eu cu ei, şi-Mi erau mărturisitori. 

Viaţa cea mântuitoare şi duhul mărturisirii, aceasta este
lucrarea celor ce aleg pe Dumnezeu şi a celor aleşi de El vase
de trebuinţă Lui pe pământ între oameni. Atâtea şiruri de îm -
păraţi păgâni cu viaţa şi cu credinţa s-au luptat prin vremi îm-
potriva sfinţilor Mei şi nu i-au biruit pe ei, căci au râvnit până

la jertfă sfinţii Mei, şi aşa au biruit ei în vremea lor îm păraţi, şi
apoi în vremea de după ei, căci ei au lucrat apoi spre adeverirea
lui Dumnezeu, şi au lucrat din cer. Pe vremea îm pă ratului pă -
gân, care a uns cu sângele jertfelor idoleşti şi a spur cat bucatele
de pe piaţă ca să spurce pe creştinii postitori pe calea lor cu
Mine, s-a coborât sfânt din cer la cârmuitorul bisericii creştine
şi i-a învăţat pe creştini să mănânce colivă şi să nu se atingă de
cele spurcate de pe piaţă, şi aşa au ascultat creştinii Mei de cel
venit din cer la ei pentru păstrarea curăţe niei lor şi a pazei lor
cea de la Dumnezeu. O, aşa Îmi învăţ Eu azi pe po porul cuvân-
tului Meu, pe cel credincios, şi el Mă ascultă ca să mănânce cu -
rat, căci cei ce nu au hrana curată, pe care Eu s-o pot blagoslovi,
aceia fac rău oamenilor şi nu mai au putere bună oamenii, ci li
se taie ea, căci diavolul a pândit şi pândeşte mereu îndemn -
ându-i pe cei necredincioşi să pună o mulţime de rele şi de
duhuri rele ale lor peste cele de hrană oamenilor, duhuri îm-
potriva lui Dumnezeu şi a celor credin cioşi Lui. 

Mă uit peste timp înapoi şi văd pe sfinţii Mei cât prive -
gheau pentru calea celor credincioşi, şi Mă uit azi la cei ce stau
pe scaune de sfinţi şi de mărturisitori cât stau ei de bine aşezaţi
şi nu-i dor de ranele Mele de la ei, aşa cum nu-i durea pe cei
din vremi, care, slujind lângă cei sfinţi ai Mei între ei, îi prigo -
neau pe sfinţii Mei, îi alungau pe cei credincioşi, care iubeau
Duhul Meu din cei sfinţi, şi n-a fost vreme să nu fie prigoniţi
sfinţii Mei, şi iată cine i-a prigonit pe ei cel mai bine! În toate
vremile preoţii şi arhiereii s-au îndeletnicit cel mai mult să
pună creştinii şi sfinţii sub obroc, ca şi acum două mii de ani,
ca şi azi, când nimeni nu mai vrea să fie Dumnezeu pe pământ
cu oamenii aşa cum este să fie, şi nu aşa cum este omul învăţat
să ştie despre Dumnezeu, căci Dumnezeu este Cel ce stă cu
oamenii cei credincioşi pe pământ, şi care mărturisesc pe Dum-
nezeu în chip vădit înaintea necredincioşilor, care se tem să
nu-şi piardă întâietatea peste oameni, şi cine să le spună lor de
rătăcirea lor? O, vin Eu să le spun lor despre această nelegiuire
a lor, şi lucrez cu putere şi Mă fac râu de cuvânt în mijlocul
neamului român şi dau de gol lucrarea cea fără Dumnezeu a
celor ce se dau dumnezei peste oameni, şi le spun Eu la oameni
că acei care se dau peste ei dumnezei sunt cei ce stau împotriva
lui Dumnezeu cu statul lor cel mare peste oameni, şi care şi-au
îmbrăcat locaşurile lor de biserici în stacojiu şi în purpură, spre
batjocura Mea, dovedindu-se ei ai cui urmaşi sunt. 

Am grăit prin cuvântul Meu cel de azi să se ferească tot
omul credincios, tot slujitorul şi tot norodul să se ferească să-şi
împodobească în roşu casa, căci roşu este culoarea lui Edom,
culoarea batjocoritorilor lui Dumnezeu şi a prigonitorilor celor
sfinţi. O, iată ce fac cei ce s-au aşezat unii pe alţii mari şi tari
peste turma neamului român! Îmbracă aceştia în roşu locaşurile
sfinte şi toate ale lor, şi tăinuiesc ei în chip făţarnic această
faptă a lor. Îmbracă aceştia în stacojiu cărţile de biserică, şi aşa
le pun pe masa de slujire, iar Eu, Domnul, le-am grăit lor să se
păzească pe ei şi locaşurile lor de culoarea aceasta, care atrage
şi bucură pe diavolul, culoarea lui antichrist, culoarea fiarei,
fiara cea roşie, beată de sângele sfinţilor Mei în toate vremile,
şi iată păcat care stă împotriva celor ce nu văd ca Dumnezeu,
ci văd ca omul, şi tot aşa şi fac! Eu însă vin şi-Mi vestesc pe
credincioşii Mei de peste tot să nu-şi împodobească trupurile
şi casele şi lucrurile lor cu roşu, căci la roşu trage prăpădul,
care-şi cunoaşte lucrarea, care-şi cunoaşte casa sa. 

O, ce blând, ce veghetor, ce mângâietor Păstor sunt Eu,
Domnul, pentru cei ce Mă iubesc ascultându-Mă pentru voia
Mea în ei! La aceia Eu vin şi-Mi fac casă la ei şi cinez cu ei şi
Mă arăt lor şi nu-i las singuri printre cei morţi faţă de Mine, ci
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îi însoţesc şi dau din calea lor cursele cele ascunse pentru ei,
căci sunt Cel ce sunt şi Cel ce ştiu şi Cel ce văd aşa cum se
vede, şi nu aşa cum vede omul sau cum nu vede el. Eu văd
cursele întinse în calea celor ce nu au darul vederii şi îi vestesc
pe ei, Eu şi sfinţii Mei, şi îi învăţ învăţătură cerească pe cei
credincioşi, care cred iubind şi iubesc ascultând, şi aşa îm-
plinesc Eu Scriptura aceea care prooroceşte că: «Voi veni la
păstori şi le voi cere oile şi Eu Însumi voi paşte oile Mele şi le
voi păstori», iar la păstori le spun aşa: «Nu mai faceţi rău
înaintea ochilor Mei! Conteniţi odată! Învăţaţi să săvârşiţi
fapte bune şi alergaţi după dreptate pentru cel împilat, pentru
cel părăsit de părinţi şi pentru cea văduvă şi neajutorată!
Veniţi să stăm împreună la judecată, şi dacă păcatele voastre
vor fi stacojii, să se albească întocmai ca zăpada, şi de vor fi
ele ca porfira, să se facă întocmai ca lâna albă, iar dacă Mă
veţi asculta, vă veţi înfrupta de bunătăţile ţării, şi dacă nu veţi
vrea şi vă veţi răzvrăti, atunci veţi chema sabia peste voi şi vă
va birui pe voi, fiindcă gura Domnului a grăit, şi-Mi voi răcori
mânia Mea asupra potrivnicilor Mei şi Mă voi război îm-
potriva duşmanilor Mei, şi voi aşeza în locul lor judecători
drepţi, şi vor judeca sfetnicii Mei ca odinioară, şi atunci tu te
vei numi iarăşi cetate credincioasă, căci pierirea va ajunge pe
cei nelegiuiţi, iar cei necredincioşi Domnului vor muri, şi vor
fi ca un stejar ale cărui frunze se ofilesc şi ca o grădină fără
pic de apă», precum este scris. Amin. 

Acum îmbrăţişez pe cei credincioşi, şi care se sfinţesc
pentru Mine aşa cum este datina din părinţi şi din sfinţi pentru
vremea postului cel pentru amintirea patimii Mele cea pentru
tot omul care Mă vrea după adevăr Mântuitor şi Mijlocitor pen-
tru el înaintea Tatălui Savaot, şi le spun şi lor aşa: «Nu te teme,
turmă mică, pentru că Tatăl Meu voieşte să vă dea vouă
împărăţia! Eu Însumi voi purta grijă de tine şi te voi păstori
şi-ţi voi da din izvorul Meu şi vei bea din râul vieţii», precum
este scris să împlinesc. Amin. 

O, Mă doare pentru tot omul care nu are peste el
povăţuitor pentru sfinţenie, Mă doare, încă de la începutul
cerului şi al pământului Mă doare. Omul a ascultat de femeie,
dar de Dumnezeu n-a vrut să asculte, şi Mă doare de la om,
căci omul este deprins cu păcatul. Văd pe pământ cum se ne -
voieşte omul să se oprească de la mâncare, dar de la păcat nu
se opreşte, şi nu ştie că aşa trebuie să postească cel ce dă să
postească, şi n-are cine să-l trezească pe om spre înţelepciunea
sfinţilor. Pe unii ca aceştia îi suferă slujitorii de biserici, dar pe
creştinii Mei cei iubitori de Dumnezeu îi numesc rătăciţi şi
nu-i iubesc arhiereii şi preoţii, şi în toată vremea îi răstignesc
ei pe creştinii Mei, şi îi dau de lângă ei pe cei sfinţi care slujesc
lângă ei cu Mine în ei, şi nu s-au priceput mai bine decât preoţii
să Mă prigonească pe Mine, şi apoi prin vremi pe cei binecre -
dincioşi ai Mei. 

O, Mă doare pentru tot omul care nu are povăţuitor sfânt
peste el pentru viaţa lui! Cei sfinţi nu încap lângă cei ce stau
sub nume de dumnezei peste oameni. Eu însă Mă îndur de cine
voiesc Eu, şi le spun la cei ce Mă iubesc, le spun să trăiască
smerit înaintea Mea şi înaintea oamenilor, ca pildă de împărăţie
a cerurilor în ei între oameni, şi le spun lor să se scoale în zori
şi să Mă ia de cârmă a lor peste zi, şi apoi să se aşeze seara
înaintea Mea şi să-Mi spună ei: Doamne, mă aşez acum înain-
tea Ta cu viaţa mea de azi. Curăţă-mă de tot ce am greşit în
ziua aceasta şi binecuvintează puterea mea cea bună ca să pot
pentru Tine, iar Tu pentru mine, şi mă numără cu cei mântuiţi,
Mântuitorul meu! Amin. 

M-am făcut râu de cuvânt în mijlocul poporului Meu cel

de azi pe vatra neamului român în zi de pomenire a sfinţilor
Mei, care au trudit până la jertfă sângeroasă pentru păstrarea
credinţei, pentru patria creştin-ortodoxă pe pământ. S-au po -
menit azi sfinţii mărturisitori, prigoniţi şi muceniciţi pentru nu-
mele Meu, pentru dreptarul credinţei timp de două mii de ani,
ştiuţi şi neştiuţi, şi de Dumnezeu binecuvântaţi pe pământ şi
în cer. Au fost prin vremi împăraţi şi arhierei gând la gând pen-
tru prigonirea sfinţilor Mei, care şi-au ales cerul ca patrie pe
pământ şi în cer şi pentru care ei au trudit pe calea lor spre
Mine. Au rămas scrişi în istorie cei necredincioşi şi cei credin -
cioşi, unii spre ocara lor, iar ceilalţi spre mărirea lor cea întru
Dumnezeu. Aşa sunt scrişi în cartea Mea şi cei de azi, cei
necredincioşi şi cei credincioşi. Aşa M-am scris Eu şi în ziua
aceasta în cartea Mea cea de azi cu râul cuvântului Meu pentru
cei credincioşi şi împotriva celor necredincioşi; pentru cei din-
tâi spre mărirea lor cea de la Mine, iar pentru ceilalţi spre
ruşinarea lor, după cum este soarta numelui celor necredin -
cioşi. Amin. 

Eu Însumi, Eu, Domnul Iisus Hristos, Cuvântul lui Dum -
nezeu, Eu sunt Cel ce vin cuvânt pe pământ şi-Mi păsto resc
turma, şi oile Mele Îmi cunosc glasul şi merg după Mine. Eu
sunt Păstorul Cel cu crucea, şi aşa Îmi învăţ şi oile să fie, căci
cei fără de cruce nu vin după Mine, fiindcă alta este calea lor. 

Eu sunt Mângâietorul celor ce cred venirea Mea cu
mângâiere la ei, şi din al Meu le dau lor, şi Duhul Meu Mângâ -
ietorul îi învaţă pe ei toate şi n-au ei trebuinţă să-i înveţe pe ei
omul care stă pe scaun înalt în numele Meu pe pământ peste
oameni. O, pe pământ nu mai este învăţătură sfântă în cei ce
învaţă, căci cei ce nu se leapădă de sine luându-şi crucea ca să
Mă urmeze aşa, aceia nu pot fi păstori şi învăţători oamenilor,
şi nici loruşi nu pot fi, şi n-au aceia temelie pentru casa lor pe
pământ şi în cer. 

Acum dăruiesc blagoslovire şi mângâiere la toţi cei care
în numele Meu şi pentru Mine aduc înaintea Mea jertfa lor de
iubire, zile de post şi de hrană sufletească de la sfinţii Mei, care
au lăsat pe pământ învăţătură tare pentru om prin viaţa lor cea
scrisă cu jertfă şi cu sânge pe pământ pentru urmaşii lor cei
credincioşi. Amin. 

Voi, cei care jertfiţi lui Dumnezeu inima şi nevoinţa
trupului, nu uitaţi să vă hrăniţi cu tot cuvântul lui Dumnezeu
şi al sfinţilor Săi, căci scris este că omul nu numai cu pâine tre-
buie să se hrănească, ci cu orice cuvânt care iese de la Dum-
nezeu şi de la cei ce s-au făcut pildă de împărăţia cerurilor în
ei prin vremi, şi aşa vă veţi încununa voi cu roadele dragostei
de Dumnezeu şi vă veţi păstra ai Lui pe pământ. Amin. 

Iar tu, popor al cuvântului Meu, să stai în mâna Mea
unealtă a Duhului Meu Mângâietorul şi Mărturisitorul, ca să
pot Eu în mijlocul tău să curg peste pământ cu râul Meu de cu-
vânt şi să-i păstoresc cu el pe cei binecredincioşi, că pentru
aceasta Eu te-am ales. Te-am ales să te am acum, la sfârşit de
timp popor al Meu şi să fii calea Mea spre oameni, aşa cum
sfinţii Mei mărturisitori au fost şi sunt, căci Eu aştept să Mă
arăt cu cei credincioşi biruitor, pentru slava Mea cu ei şi pentru
plata cea scumpă a credinţei lor, credinţa cea în venirea Mea
atunci şi acum, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

8/21 februarie 2010
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Sărbătoarea sfântului sfinţit mucenic Haralambie

Cei ce ascultă sunt ocrotiţi de tot răul. Îndemn pentru lucrare cu
binecuvântare. Să ne rugăm cu rugăciunile sfinţilor. Îndemn pentru
primirea facerii omului nou. Armele biruinţei: postul, rugăciunea, 

psaltirea şi binecuvântarea fiecărei clipe. 

MM ă fac cale pentru sfinţi, căci ei văd şi aud cuvân-
tul venirii Mele şi ştiu făgăduinţa proorociei că

Eu cu ei trebuie să vin şi să lucrăm împreună peste sufletele şi
peste duhurile şi peste trupurile oamenilor, peste cei credin -
cioşi, şi peste cei puţin credincioşi, şi peste cei necredincioşi. 

Sunt Domnul! Venirea Mea în cuvânt se vesteşte, şi Eu
trebuie să vin tot mai cu bogăţie de cuvânt, că mila Mea de om
se face grea peste Mine, iar Tatăl Mă îndeamnă să grăiesc şi
să-l miluiesc pe om cu duhul înţelepciunii şi al cunoştinţei de
sus, că pe pământ e durere ştiută şi neştiută, şi are nevoie omul
de binecuvântare pentru cele bune, şi de curăţire de cele ce sunt
spre paguba lui. 

Sunt Domnul Iisus Hristos. Sunt Cel viu, şi am călcat
cu moartea pe moarte, şi Tatăl Mi-a dat putere în cer şi pe pă -
mânt, şi am spus aceasta după învierea Mea ucenicilor Mei şi
i-am trimis cu putere să vestească ei aceasta printre oameni,
iar cei ce vor crede, să fie botezaţi de ei în numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh şi să fie ai Mei ca şi ei, precum şi
cei ce nu vor crede, să fie ştiuţi şi ei, şi aceia să rămână aşa
cum sunt ei, precum este scris. 

O, să te trezeşti bine, bine, popor al cuvântului Meu, şi
să iei, tată, în tine tot sfatul Meu de peste tine, tot ce grăiesc
Eu ţie din cer şi de pe pământ, căci zilele sunt tot mai grele,
tot mai cu durere în ele, iar viaţa ta trebuie să atragă spre ea în
toată clipa binecuvântarea Mea, care poate de la Mine binele
tău, paza ta cea de la Dumnezeu, fiule. O, să nu ai grijă mai
mare ziua şi noaptea ca şi grija de a Mă asculta aşa cum Eu te
călăuzesc să faci şi să lucrezi, ca să nu te doară de la greşeala
neascultării, tată. Eu te învăţ şi din cer, şi de pe pământ, dar nu
e de glumă cu ascultarea, ci e de stat sub ea cu mare veghe pen-
tru ea, căci cei ce ascultă sunt ocrotiţi de tot răul, de toată ispita
care vine pe pământ ca să încerce pe oameni. 

Vin cu mucenicul Meu Haralambie sfinţitul, vin la tine
cu sfinţii, poporul Meu. Le-am dat lor încă de pe pământ pu -
terea Mea pentru tine, că tu ai nevoie de prieteni adevăraţi, tu,
cel mai mic al Meu. O, să stai mic în mâna Mea, căci cei ce au
stat mari lângă Mine şi lângă tine n-au avut putere să înţeleagă
taina Mea de peste tine, şi te-au privit cu duh şi cu ochi ome-
nesc şi te-au dispreţuit şi te-au dat din calea lor, dar Eu rămân
cu tine, rămân şi nu Mă duc, şi stau lângă tine şi te acopăr cu
mantia Mea şi a sfinţilor Mei şi te păstrez mărturie a Mea înain-
tea Tatălui şi a oamenilor de pe pământ, căci eşti cel credincios,
şi te voi ocroti de ceasul ispitei, tată, precum este scris, iar
sfinţii Mei sunt asemenea Mie, şi tot aşa te vor ocroti şi ei, că
tu ai de tată şi de frate pe Tatăl ceresc şi pe Mine şi pe sfinţii
Mei, numai să iubeşti tu ascultarea; ascultarea şi credinţa, o,
poporul Meu. Amin. 

— VV enirea Ta cu sfinţii mă aduce cu Tine în
oştirea cea de arhierei ai Tăi din cer,

căci oşti din cer vin după Tine, precum este scris, o, Doamne. 
O, mi-e tare dor de venirea Ta, ca şi la toţi sfinţii Tăi.

La toţi le este dor să vii şi să poţi cu biruinţa Ta pe pământ,
acum, când omul fărădelegii caută cum-necum să-Ţi ia scaunul
Tău de domnie şi aşternutul Tău şi să poată el în locul Tău cu
planul său cel întunecat mai mult decât oricând, căci sunt şapte
mii de ani de când omul asta caută în nebunia lui, în dorul lui

de stăpânire peste pământ şi peste cer. 
O, cine Te-a iubit, cine Te-a mărturisit mai mult decât

sfinţii Tăi! Ai coborât har mare pe pământ după învierea Ta şi
ai ridicat oştiri de sfinţi mărturisitori şi Te-ai scris prin ei Dum-
nezeu adevărat pe pământ, prin semne şi prin minuni. Acum
lucrăm din cer, şi suntem în război cu întunericul din om, şi
suntem de partea celor credincioşi făgăduinţelor Tale cele îm-
potriva vrăjmaşilor Tăi şi a celor ce nu cred duhului mărturisi -
rii, o, Doamne. 

O, nu vă temeţi, voi, fii ai credinţei sfinte! Fiţi fii ai
ascultării de tot cuvântul Fiului lui Dumnezeu, Care vine pe
nori la voi şi Se împarte prin voi celor credincioşi venirii Lui
cu sfinţii acum, la sfârşit de timp! Nimic să nu faceţi mai mult
decât ascultare de tot cuvântul Său în tot ceea ce lucraţi voi
pentru El şi pentru voi, căci cei ce-L ascultă pe El sunt cei
ocrotiţi şi sunt cei ce luptă alături de El şi de noi pentru biruinţa
Lui asupra morţii şi a iadului, precum este scris. Nu uitaţi de
lucrarea binecuvântării! Folosiţi-vă de cei sfinţiţi de Domnul
între voi pentru voi! Duhul, sufletul şi trupul trebuie să vă fie
închinate şi blagoslovite, cu toată lucrarea şi mişcarea lor, sub
semnul sfintei cruci şi sub cuvântul binecuvântării lui Hristos,
Căruia Tatăl I-a dat toată puterea în cer şi pe pământ, iar El a
dat sfinţiţilor Săi. Amin. 

Voi, cei sfinţiţi ai Domnului în mijlocul poporului Său
cel binecredincios, în dar aţi primit de la El, în dar să daţi celor
pentru care aţi primit, şi nu altora, şi vor fi ei cei ocrotiţi! Amin.
O, nu este izbăvire de rău mai mare ca aceea prin cuvânt rostit
în numele Domnului pentru stârpirea răului şi pentru sporirea
binelui cel de la Domnul pentru cei credincioşi şi sfinţi. Dia -
volul pândeşte clipă de clipă să vă găsească vină şi neascultare
de Domnul, ca să vă tragă sub arcanul său, dar sfinţii Domnului
veghează şi ei. Vegheaţi, vegheaţi şi voi la fel! Creşte pe pă -
mânt teama în oameni, dar în voi să crească credinţa şi nădej -
dea în biruinţa lui Hristos, pe care strigaţi-o să vină, să vină,
căci noi, sfinţii Lui, stăm pentru voi la hotarul dintre bine şi
rău, şi staţi în braţul Domnului şi nu ieşiţi, că afară e pedeapsă
pentru cei necredincioşi! Rugaţi-vă Domnului, rugaţi-vă cu
rugăciunile sfinţilor, care au în ele mult, mult duh de pocăinţă!
Rugăciunile lor sunt cupele milei cea pentru voi, cei credin -
cioşi. Fiţi vii prin rugăciune şi îndeletniciţi-vă să fiţi rugăciune
pe pământ, vie ca focul care arde şi care curăţă în calea sa
înainte şi înapoi, în dreapta şi în stânga, în sus şi în jos, dar fiţi
cu ţinere de minte şi fiţi dulci pentru cele vii şi lucrătoare, spre
care sunteţi îndemnaţi de Domnul şi de sfinţi, fiilor! Amin. 

O, dulce Doamne, dulce ai fost Tu în mine şi dulce
mi-a fost viaţa cu Tine! Când eram batjocorit şi sfâşiat de cei
necredincioşi, săracii, Tu erai aşa de dulce în mine, cât eu nu
mai aveam gândul şi simţul la usturimea trupului meu, a cărnii
mele, şi aşa mă îndulceam de dragostea Ta în mine, şi aşa Te
mărturiseam Dumnezeu al meu la păgâni, la cei ce mă făcuseră
privelişte a lor pentru numele Tău, pe care-l purtam înaintea
lor, şi nu ştiau ei ce fac, iar eu le voiam iertarea şi le voiam în-
toarcerea la Tine multora din ei prin mărturisirea mea cea din
mijlocul prigonirii Tale şi a suferinţelor Tale în mine, şi creştea,
Doamne, numărul ucenicilor Tăi mărturisitori ca şi mine apoi. 

O, să se bucure de dragostea Ta şi a mea poporul Tău
cel mic de azi, căci noi, sfinţii Tăi, stăm azi în dragostea Ta
cea pentru ei, dragoste plătită cu jertfă întreagă, ca să fie azi
de putere şi de izbăvire pentru cei ce sunt ai Tăi pe pământ! Se
îmbată omul de gândirea la sine, de bucuria de sine şi de dorul
de a fi plăcut unul altuia, dar eu am dat de la mine acestea şi
am luat dragostea Ta, ca s-o am pe ea plată în cer, şi să dau
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plata mea la cei ce nu au pe pământ, căci Tu ai spus la toţi:
«Milă voiesc, nu jertfă!». Amin. 

Binecuvântare arhierească las pe creştetul tău, popor al
cuvântului venirii Domnului cu sfinţii în zilele tale! Fiţi pe
buze cu cuvânt de binecuvântare pentru Dumnezeu şi pentru
voi! Maica Domnului şi sfinţii Lui stau nedespărţiţi de voi.
Vegheaţi pentru rugăciune şi pentru ascultare, şi tot răul vă va
ocoli pe voi! Nimic, nimic fără Dumnezeu, o, fiilor. Amin. 

— EE u, Domnul, îndulcesc iubirea sfinţilor şi
Mă îndulcesc în ea, în iubirea cea pentru

tine, poporul Meu de azi. O, lasă-te, tată, lut moale, ca să te
poată modela Făcătorul tău, căci lutul moale stă la lucrat şi
nu-l doare! Învaţă-te să nu te doară! Stai moale ca să nu te
doară, ci să te bucuri de facerea ta de la cei ce au lucrarea fa -
cerii tale cea de la Mine, că pe pământ sunt numai vrăjitori şi
vrăjitoare, şi se duc singuri oamenii la aceştia ca să-i facă şi să
le facă lor viaţă, şi cred oamenii în vrăjitori şi în vrăjitoare şi
le caută sprijinul, dar toate acestea au pentru om un capăt
dureros apoi. 

Am mângâiat iubirea şi dorul sfinţilor Mei, că doresc la
tine sfinţii Mei, poporul Meu, dar mai mult doresc ei ocrotirea
ta, căci ei văd că tu eşti al Meu şi că te am la masa Mea, şi văd
ei tot răul de pe pământ, tot ce ameninţă omul şi viaţa omului,
şi strigă la Mine sfinţii pentru Mine şi pentru tine, tată, ca să
ajung la biruinţă, Eu, şi cu ei şi cu tine, şi strigă sfinţii la Mine,
fiule. O, strigă şi tu ca ei, strigă şi tu, strigă tare, poporul Meu,
şi fă-te, tată, tot o strigare şi strigă-Mă, strigă-Mă mereu:
«Vino, Doamne!». Amin. 

O, vin! Vin şi tot vin! Voiesc să vin şi să pun capăt săge -
ţilor cele ascunse, care dau să tot iasă din tolba fiilor stă pâ ni to -
rului întunericului acestui veac trecător. Voiesc cu tine să lu crez
şi să biruim în acest necumpătat război împotriva omului, po -
porul Meu. Voiesc mai curând decât se aşteaptă, voiesc să întorc
împotriva capului omului necredincios rodul prostiei lui ome -
neşti şi diavoleşti, cu care el se încearcă în sabia Mea. Amin. 

Ridicăm armele, fiilor! Sus, sus armele! Postul şi rugă -
ciunea, psaltirea şi binecuvântarea fiecărei clipe cu cuvântul
binecuvântării, şi a fiecărei lucrări şi mişcări, şi ridicăm nădej -
dea cea cu ascultare pentru ea, poporul Meu, mai mult decât
oricând, tată. O, tu eşti mic, dar puterea Mea este mare, nu uita!
Crede şi nu te îndoi întru Mine, fiule, căci Eu sunt Cel ce-ţi
grăiesc aceasta! Dă-Mi loc în tine ca să pot Eu! Tu eşti mic,
dar pot Eu. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu! Nu uita, dă-Mi tot locul în tine,
şi pot Eu. Tot ce nu poţi tu, pot Eu. Pot Eu, poporul Meu. Amin,
amin, amin. 

10/23 februarie 2010

Duminica a doua a Postului mare, 
a sfântului Grigorie Palama

Mângâierea multora cu cuvântul lui Dumnezeu. Gândirea cea bună
apropie pe Dumnezeu. Mărturisire din cer a sfântului Grigore
Palama. Bucuria umilinţei e veşnică. Închinarea în duh şi în adevăr. 

MM ă vestesc la porţi cu coborârea Mea cuvânt, şi
găsesc deschis când vin, şi intru în cartea Mea

cea de azi şi grăiesc. Sunt Fiul Tatălui Savaot, sunt Domnul
Iisus Hristos şi grăiesc peste pământ acum, la sfârşit de timp,
căci sunt Alfa şi Omega, şi precum la început, aşa şi la sfârşit
grăiesc şi lucrez. Amin. 

O, poporul Meu de la izvor, dacă sunt mulţi, sau puţini

dacă sunt dintre cei ce zic că e prea multă grăirea Mea, chiar
şi peste tine multă, Eu văd dintre sfinţi cât Mă caută cei însetaţi
de putere şi de mângâiere, şi Mi-e milă de ei, că Mă aşteaptă,
şi-Mi caută la tine cuvântul când el vine, şi se uită dacă el vine,
iar dacă nu vine, nu se mângâie inimioara lor. O, fiilor, sunt
mulţi care-Mi caută mângâierea, şi vor fi tot mai mulţi, că
durerile sunt tot mai multe, şi n-are cine să-i mângâie pe cei
îndureraţi, decât Duhul Sfânt Mângâietorul, Duhul Tatălui şi
al Meu, Duhul cu Care sfinţii Mei s-au mângâiat pe pământ şi
le-a fost leagăn şi le-a fost hrană şi sprijin în suferinţe şi în
prigoane pentru numele Meu, în bucurii şi în dureri. 

E vremea postului cel mare în amintirea patimilor Mele
cele pentru om, şi sunt mulţi care îşi înfrânează trupul de la
mâncări şi de la plăceri, şi fac ei aceasta din credinţă şi din iu-
bire şi din temere de Dumnezeu, şi sunt unii care de mila lor de
Mine îşi pedepsesc trupul lor, căci Eu am suferit pentru păcatele
lor, şi aşa s-au nevoit mulţi pe pământ şi s-au făcut sfinţi, şi apoi
Eu am făcut din ei vase de trebuinţă harului cel de multe feluri
şi lucrări ale Mele pe pământ între oameni şi pentru oameni,
căci oamenii sunt neputincioşi şi sunt îndureraţi. 

O, poporul Meu cel de aproape, să iei de alifie ţie cu-
vântul Meu de peste tine şi să-l iei de viaţă a ta, fiule. Căutaţi
să gândiţi curat, măi fiilor, chiar şi când ar fi o vină la mijloc,
căci gândirea cea bună apropie pe Dumnezeu, pe când gândirea
cea rea apropie pe diavol, fiilor, iar când este o vină, căutaţi cu
înţelepciunea cea mare să vindecaţi vina acolo unde este ea în
om, şi nicidecum să apăsaţi, căci Unul este Judecătorul, iar voi
toţi sunteţi fraţi, iar înţelepciunea cea mare stă la locul ei, acolo
unde o pune Dumnezeu pentru voi ca să luaţi din ea pentru
des curcarea a toate câte se ivesc, şi mare trebuie să vă fie pen-
tru aceasta credinţa şi iubirea şi înţelepciunea, ca să văd Eu că
pricepeţi aşa cum voiesc Eu peste toate cele de la voi şi cu voi,
căci voi sunteţi aproape Mie, şi sunteţi împărţitorii Mei apoi.
Rugăciunile sfinţilor vă ajută să ştiţi să vă rugaţi în orice îm-
prejurare, şi vă ajută să vă căiţi pentru voi, şi unii pentru alţii,
şi vă ajută la umilinţă, fiilor. Şi dacă ei se regăseau în cele ce
ei mărturiseau ca păcate ale lor înaintea Mea, voi mai mult să
vă regăsiţi, şi cu inimă îndurerată să staţi înaintea Mea pentru
curăţenia din voi, a voastră şi a tuturor oamenilor de pe pământ,
şi aşa să spuneţi: Pentru noi şi pentru tot neamul omenesc ne
umilim noi, Doamne, înaintea Ta, ca să fii iertător nouă şi lor,
ca un Mântuitor venit de la Tatăl pe pământ pentru om. Amin. 

Am în sărbătoare vestită de sfinţi şi de părinţi prin
biserică pomenirea arhiereului Grigorie, un vas plăcut lui
Dumnezeu în vremea sa şi plin de mărirea Domnului în el, căci
a iubit pe Dumnezeu pe pământ, şi apoi a lucrat mult pentru
Dumnezeu, şi a rămas lucrarea sa de povaţă bisericii. Sunt
sfinţii plini de dor pentru venirea Mea, căci vin şi ei cu Mine
când vin, aşa cum este scris să vin Eu când vin, iar bucuria
mărturisirii este cu ei în cer între sfinţi, aşa cum a fost ea şi pe
pământ între oameni, şi grăiesc de lângă Mine sfinţii Mei în
duh de biserică, aşa încât toţi să se zidească şi toţi să se
mângâie, precum scrie în Scripturi despre lucrarea bisericii cea
cu mădularele toate, biserica cea întreagă a lui Iisus Hristos pe
pământ, şi care lucrează de pe pământ şi din cer har şi hrană
de Duh Sfânt peste ea. Amin. 

— OO,har, har peste ea, peste biserica Ta cea
cu mădularele toate, o, Doamne al sfin -

ţilor Tăi în cer şi pe pământ! Bucuria mea are ziua de azi pentru
ea, ca şi mărturisirea mea, cea dintâi mărturisire a mea din cer
peste biserica Ta şi prin ea pe pământ. Bucuria mea cu Tine e
mare, Doamne, în ziua mea de pomenire, zi aşezată de părinţi
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în vremea postului cel mare pentru pomenirea patimilor Tale
cele pentru noi, Doamne, pentru fiii bisericii Tale, Bunule Păs -
tor şi Mântuitor. Eu Te-am iubit încă de copilaş, căci Te-am
simţit plângând în inimioara mea, şi am dat să plâng cu Tine
apoi toată viaţa mea pe pământ, căci Tu eşti îndurerat după om.
Orfan de tată cum eram, Te-am luat de Tată al meu şi m-am
dorit al Tău, împotriva învăţăturii luată de pe pământ de la
mulţi dascăli. Eu însă mă umplusem de dorul de Tine, şi acesta
m-a ajutat să-i trag pe toţi ai mei, mamă şi fraţi şi surori, spre
Tine şi să-i dau Ţie, şi aşa a fost, că toţi au lăsat veacul acesta
şi s-au lăsat cuprinşi de veacul Tău încă de aici, veacul ce va
să fie, Doamne, căci fericiţi şi sfinţi sunt cei ce părăsesc veacul
acesta trecător şi trec din trup în duh, trec în iubirea şi în trăirea
veacului ce va să fie pentru cei ce se aleg pentru el pe pământ!
I-am închinat Ţie pe ai mei, iar eu mai mult m-am închinat Ţie,
şi apoi, întărit de harul Tău, am început să mă închin oamenilor
şi să-i fac pe ei să vină după Tine aşa cum am venit eu şi cei
după trup ai mei. Am lucrat în via Ta cu dorul de oameni, ca
să vină oamenii după Tine, Doamne, ei şi urmaşii lor care aud
învăţătura Ta prin mărturisitorii Tăi. 

Îţi mulţumesc în cer cu umilinţă că ai coborât cuvânt la
ieslea Ta de azi pe pământ şi că Te-ai făcut cale a mărturisirii
mele dintre sfinţi, şi bucuria mea în cer e mare, şi e cu multă
umilinţă. O, bucuria umilinţei e mare, Doamne, şi nu ştiu cei
mulţi care este adevărata bucurie roditoare prin ea, şi de aceea
se bucură trecător cei mulţi, şi se pierde pe pământ bucuria lor,
dar bucuria umilinţei e veşnică, Doamne, şi o are omul pe ea
pentru cer şi în cer, ca plată a iubirii lui de Dumnezeu pe pământ. 

O, iubiţi cu putere bucuria umilinţei, voi, fii ai cuvântu-
lui lui Dumnezeu acum pe pământ pe vatra neamului român!
Vă privesc cu uimire, fiilor. Mă aplec şi vă fericesc pentru mila
şi harul Domnului de peste voi, cei de azi ai Săi pe pământ,
popor de ucenici cu învăţătură din cer între ei, biserică a cărei
cap este Domnul, Cel plin de slava cuvântului Său între voi,
duhul mărturiei, duhul proorociei pe masa bisericii lui Hristos
pe pământ. 

O, cum să vă iubească pe voi slujitorii din biserici când
ei nu iubesc nici pe Dumnezeu? Eu ştiu această durere a Dom-
nului de la cei de pe pământ care-şi zic slujitori de biserică.
Dacă ei nu se nevoiesc în chip sfânt, răstignindu-şi trupul pen-
tru Hristos, pentru biserică, aşa cum sunt adevăraţii păstori de
turmă, după chipul şi asemănarea lui Hristos, ei nu sunt altceva
decât cei ce defaimă pe creştinii cei tari, prigonindu-i şi neîm -
brăţişându-i pe ei pentru viaţa lor cea tare în credinţă şi în
umilinţă şi în jertfire, aşa cum cere Domnul fiilor bisericii Sale
cea cu mădulare, lucrare pentru care preoţii şi arhiereii s-au
împotrivit şi se împotrivesc din unii în alţii, şi aceasta o fac
pentru statul lor cel mare, pentru rangul lor slăvit pentru ei, şi
nu pentru Domnul, Cel ce S-a umilit pentru turma Sa, ca un
Mântuitor al ei. 

Tu, cel uns cu ungere din cer, tu, popor de azi al lui Hris-
tos, păstrează-te sub harul Său, căci prin harul Domnului eşti
tu acum piatră a bisericii ce va să fie, biserică mărturisitoare
prin Hristos, prin duhul proorociei, care naşte fii lui Dum-
nezeu. Pace ţie! Binecuvântare arhierească aşez peste tine.
Sfinţii din cer te mărturisesc azi popor agonisit de Dumnezeu
dintre cei ce-şi zic biserică a lui Hristos, dar nu sunt, ci mint,
precum este scris la capătul Scripturilor cele pentru acum, la
sfârşit de timp. Vine vremea când toţi vor şti între ei de puterea
ta cea mică şi de harul cel mare de peste tine al Domnului, şi
mulţi vor şti că Domnul te-a iubit şi că te iubeşte şi, vrând-
nevrând, mulţi se vor umili înaintea acestei lucrări cu tine, cu-

vântul lui Dumnezeu cu tine, popor al harului lui Hristos. Pace
ţie de la sfinţii din cer! Cel ce este în mijlocul tău este mare,
iar tu eşti trupul Lui, mădulare ale Lui, precum este scris. O,
întăreşte-ţi veghea cea pentru viaţă mare şi sfântă şi stai în prag
pentru venirea Domnului la tine, şi aşteaptă slava Sa cea mare,
ziua când El Se va arăta din mijlocul tău ca de pe muntele
Taborului la ucenicii Săi, spre slava Lui cea mare şi spre ruşi -
narea celor necredincioşi din pricina neumilinţei lor! Har, har
peste tine! Harul Domnului cu tine, căci Domnul este Stăpânul
tău, Păstorul tău şi Mântuitorul tău! Amin, amin, amin. 

— OO,pace ţie, arhiereu cuprins în harul iubirii
cea de sus pe pământ şi în cer! Mi-ai

mărturisit şi Mi-ai binecuvântat pe poporul cuvântului Meu cel
de azi pe pământ în mijlocul neamului român. Ţi-am dat ziua
bucuriei pentru multa ta umilinţă pe pământ. Poporul Meu cel
de azi este dispreţuit ca şi Mine pe pământ, dar sfinţii Mei îl
binecuvintează pe el din cer. Pace vouă, sfinţi ai cerului, care
vedeţi din cer pe cel binecuvântat azi pe pământ, pe cel ce Mă
binecuvintează după adevăr, căci vine vremea şi a şi venit ca
adevăraţii Mei închinători să se închine în duh şi în adevăr, nu
în temple înalte şi împodobite pentru ochiul omului, pentru
ademenirea omului. 

Pace ţie, poporul Meu! Putere pentru post, şi rugăciune
vie prin puterea iubirii, o, poporul Meu! O, roagă-te cu rugă -
ciunile sfinţilor, fiule! Ei s-au umilit mult prin rugăciunea lor
pentru curăţirea lor de tot răul din ei şi din afara lor, şi ei
spuneau pe nume răului, care dădea să-i cuprindă dinăuntrul
lor şi din afara lor, şi se dădeau Mie prin rugăciunile lor cele
pline de pocăinţă şi de umilinţă, şi apoi prin învăţătura lor
lăsată peste biserică. 

Har, har peste tine, poporul Meu! Stai cu ochii în carte,
tată! Învaţă cartea Mea, cartea Mielului lui Dumnezeu Care
spală păcatele oamenilor! Şcolarul învaţă mereu. Să fii mereu
la învăţat, fiule. Să fii mereu, mereu şcolar, tată, căci cine nu
stă şcolar nu mai învaţă, ci se duce şi stă cu lumea. 

O, stai cu duhul şi cu trupul în cartea Mea, şi aşa să-ţi
câştigi tu sufletul tău, aşa, poporul Meu, aşa să te păstrezi al
Meu, şi din al Meu să iei şi să ai, tu, cel ce dai. Să dai şi să ai,
căci în dar ai luat, şi în dar să dai, aşa cum am luat Eu de la
Tatăl Meu şi am dat şi dau. Aşa să dai şi tu, să dai şi să ai; să
ai tu, cel ce dai, căci cel ce are este cel ce dă, o, poporul Meu.
Amin, amin, amin. 

15/28 februarie 2010

Duminica a treia a Postului mare, a sfintei cruci

Vai celor ce Îl măsoară pe Domnul cu mintea lor! Duhul duioşiei
plânge în om pentru Dumnezeu. Crucea: calea celor cu cruce. 

Curăţirea de vină este lucrarea sfinţilor. 

EE u sunt Păstorul Cel cu crucea, sunt Cel ce M-am
lăsat răstignit între doi tâlhari acum două mii de

ani ca să-i mângâi prin suferinţa Mea pe cei zdrobiţi de su -
ferinţă, ca să sufere Dumnezeu cu ei şi pentru ei apoi. M-am
făcut Dumnezeu adevărat pe pământ, din Dumnezeu adevărat
purces, ca să moară pe cruce pentru om Dumnezeu, şi le-am
fost Păstor la cei ce M-au cunoscut că sunt venit din cer pe
pământ, şi M-au cunoscut cu inimioara lor curată şi nu cu
mintea, căci vai celor ce îi ajută mintea, că tot cu ea Îl măsoară
şi pe Dumnezeu, şi Îl măsoară după măsura lor, şi aceia mereu
învaţă, şi se dovedesc apoi neînvăţaţi, străini de Dumnezeu, şi
tot aşa se şi împart. 

M-am vestit cu coborârea Mea şi am intrat în carte cu-
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vânt, că Mi-am găsit străjerii veghind şi deschizându-Mi ca să
intru. Amin. 

O, copii din porţi, voi sunteţi numai zdrobiţi cu ini -
mioara, numai strânşi la sufleţel, numai într-o jale, tată, şi
purtaţi durerea toată senini la faţă, ca să nu-i doară de la ea pe
cei ce sunt poporul cuvântului Meu, cel mângâiat de Duhul
Meu şi de duhul vostru, căci Duhul Meu locuieşte în voi cu
toată duioşia lui, şi mare putere este în împărăţia Mea din om
duhul duioşiei, duhul care plânge, fiilor! Numai duhul duioşiei
cunoaşte taina plânsului cel plăcut lui Dumnezeu şi celor buni
la inimă ca şi Dumnezeu, iar altfel de duh în om nu ştie ce este
plânsul cel bun, cel cu folos, cel care-şi află odihna în Dum-
nezeu, şi pe Dumnezeu în el. 

Grăiesc în ziua aceasta cu duhul mângâierii pentru cei ce
Mă iubesc pe Mine în post şi în rugăciune pentru Mine şi pen -
tru ei şi pentru cei purtaţi de ei cu inima din ei. Cuvânt duios
Mă las în carte ca să ajung cu mângâierea Mea la inima celor
ce se mângâie cu venirea Mea cuvânt acum pe pământ. O,
Mi-e aşa de dor de mângâiere, şi sunt atât de lipsit de ea! Omul
cre de că Eu sunt bogat şi nu-Mi dă, şi aşteaptă să-i dau numai
Eu lui. Mie însă Mi-e tare dor de odihnă şi de mângâ ie re, şi
Mi-e dor în voi, copii nemângâiaţi, şi vă e dor şi vouă şi suntem
un munte de dor, şi dorul face minuni, tată, că el îl ţine pe om
în el şi îl păzeşte de rău şi îl păzeşte de înstrăinare şi de ne -
păsare, şi crucea e calea celor cu cruce, şi e povară dulce greul
ei, şi Eu îl plâng cu amar pe cel străin de cruce, pe cel fugar de
sub greu, şi vai celui lipsit de cruce, celui liber de durere pe
pământ, că unde se duce acela? O, acela nu mai vine după Mine
decât dacă îl bagă plata vieţii lui mânându-l din spate acolo
unde el nu voieşte să meargă şi unde el nu mai are voia sa. 

O, poporul Meu, te hrănesc cu cuvântul Meu, tată. Te
port pe braţe, dar pentru viaţa ta cu Mine Eu sufăr în cer şi pe
pământ nemângâiere, tată, şi nu Mă pot mângâia decât cu cei
îndureraţi şi zdrobiţi de dureri cu inima din ei. Tu însă eşti păzit
de suferinţă, dar Eu te-am îndemnat să te faci putere pentru cei
ce suferă, ca să poată ei duce crucea suferinţei, fiule, crucea
Mea, pe care Mi-o port cu cei de sub ea, necârtind ei, necău -
tând să fugă de sub ea, căci duhul duioşiei îi face pe ei aseme-
nea Mie şi îi face nebiruiţi sub greu, şi duhul necredinţei nu se
atinge de ei cu păcatul lui şi nu-i biruie pe ei, de vreme ce Eu
Mă adeveresc în ei prin lucrarea cea cu putere a duhului duio -
şiei, duhul care suferă pentru orice durere de pe pământ în
omul care îl are pe el în firea sa, fire de sus născută în el, şi nu
de jos, duh fără de răutate în inimioara celor credincioşi Mie,
şi e dulce crucea lor, oricât i-ar strânge ea sub greutatea ei, dar
iubirea împlineşte toată răbdarea cea sfântă pentru ei, şi ei sunt
biruitori prin cruce, ca şi Păstorul lor, ca Mine, Păstorul Cel cu
crucea, Păstor blând pentru cei blânzi, ba şi pentru cei ce nu
iubesc şi nu cunosc blândeţea. 

O, fiilor, blândeţea este lucrarea cea duioasă a firii lui
Dumnezeu în om, şi care-l face pe om să se roage Mie pentru
cei ce-l urăsc pe el, zicându-Mi pentru ei: Tată, ei nu ştiu ce
fac, şi iartă-i pe ei, pe cei ce suferă pentru ura din ei! 

O, fiilor, blândeţea nu alege pe cel căruia i se împarte,
şi ea nu poate sta la un loc cu ura din om, că nu s-ar mai putea
îm părţi. Cu cei iubitori de sine ea nu stă, şi seacă în cei ce-şi
schimbă crezul, căci vai celor săraci de Duhul Meu, fiilor!
Eu iubesc crucea pentru ca să stârnesc în oameni duhul du -
ioşiei, limbă dulce în om înăuntrul său şi în afara sa, grăire
cu suspin ceresc în ea dinăuntrul omului purtător acestui duh,
şi nimeni fără de cruce nu poate cu acest duh, după care
suspină Domnul ca să-l vadă pe om că-l vrea purtat de el, ca

să-l vadă duios pe om. 
O, poporul Meu, dacă îngerii şi sfinţii şi Domnul se uită

la tine mereu, mereu, să nu vadă ei ceva neplăcut lor în fiinţa
ta, în fapta ta, în purtarea ta, în firea ta ceva care să nu însemne
împlinirea poruncilor vieţii, tată. Duhul duios după Dumnezeu
te poate ajuta să fii împlinitor frumos pentru vederea celor ce
te privesc din cer mereu, căci crucea ta se face dulce ţie când
ştii că Domnul te priveşte pentru asemănarea ta cu El, pentru
cruce purtată, fiule. 

O, mare este iconomia tainei crucii purtate cu iubire!
Mulţi suferă pentru păcatele făcute ca să se cureţe ele prin
suferinţa care-l spală pe om de păcate, şi, iarăşi, alţii mulţi
suferă pentru răbdare şi întru răbdare, şi răbdarea se face iubire
şi poate în suferinţă pentru mulţi din cei ce nu suferă sau nu
pot să sufere fără de lepădare, şi iarăşi spun: mare este icono-
mia tainei crucii purtate cu răbdare şi cu iubire. Amin. 

O, fiilor, grăiţi cu Mine în rugăciune ca să vă dau iubire
şi putere pentru post şi pentru rugăciune lângă post, ca să nimi -
cim lucrarea diavolului de pe pământ şi din om, tată. Puterea
postului este iubire şi milă şi duioşie pentru cei fără putere de
iubire, fiilor, numai să iubiţi cu desăvârşire sfinţenia, firea lui
Dumnezeu în voi, măi fiilor, lucrare care să nu-şi aibă oprire,
tată, şi Eu vă voi mângâia pe voi, căci sunt Păstorul Cel bun,
Care-Şi cunoaşte oile Sale. Amin. 

Am grăit vouă de duhul duioşiei, fiilor. Au trebuinţă de
el toţi cei care vin după Mine cu lepădare de sine luându-şi
crucea şi urmându-Mă apoi şi nemailăsându-se minţiţi de cei
ce nu au duhul duioşiei, căci vai celor ce se lasă minţiţi şi câş -
tigaţi aşa înapoi pe drumul cel rău, de pe care au plecat odi -
nioară ca să ia pentru ei drumul Meu, drumul cel cu pietre,
care îl trezeşte pe om ca să nu adoarmă pe cale şi care nu-l
minte pe om, căci dacă ar vrea să-l mintă şi-ar ascunde pie -
trele, dar nu, că e drum cu trezie pe el drumul Meu, şi fericiţi
sunt cei ce nu se lasă minţiţi spre a părăsi ei apoi calea Mea,
că astăzi minciuna nu mai e cât cea de acum două mii de ani,
care i-a fost plătită omului ca s-o împartă, cum că Eu n-aş fi
înviat, ci M-ar fi furat ucenicii din mormânt. Minciuna cea de
astăzi este mare fără de margini, fără de ruşine, şi e plină de
ură şi de necredinţa cea de la ură, ca să cadă din cer omul,
dacă s-ar putea şi aşa, şi numai cei ce au în ei duhul duioşiei,
numai aceia mai scapă de minciuna care strigă pe uliţe nu-
mindu-se înţelepciune şi voin du-se crezută aşa, dar ea este tru-
fia omului, duh care îl îndeamnă la necredinţă pe om. O, şi
dacă necredinţa i-ar da ceva mai bun omului, atunci l-aş mai
înţelege pe cel ce rătă ceşte, săracul, dar ea îi dă numai nesigu -
ranţă, numai temeri, numai lovituri neaşteptate şi numai ruşine
apoi îi dă omului, căci a dispreţuit el credinţa şi pe cei ce cred
până la sfârşit lui Dumnezeu. 

O, poporul Meu, crucea ta să ţi-o întăreşti cu credinţa,
fiule. Viaţa ta să ţi-o îndulceşti cu duhul duioşiei mereu, ca să
ai inimă caldă şi curată pentru cele din ea. Iubirea ta de Dum-
nezeu să-ţi fie crucea, şi ea îţi va fi uşoară prin aluatul ei, că
Eu am spus că jugul Meu este uşor. Amin. 

Am grăit mângâios, că e sărbătoare pentru cruce şi v-am
dat putere de iubire pentru ea. Faceţi-le loc lângă voi îngerilor
şi sfinţilor şi încălziţi-vă cu ei şi lângă ei, şi încălziţi-i pe ei
lângă voi şi staţi sub cruce, fiilor! De câte ori greşiţi, curăţi -
ţi-vă de vină, că aceasta este lucrarea sfinţilor, tată, iar cei sfinţi
au trecere la Dumnezeu cu rugăciunile lor pentru ei şi pentru
mulţi prin ele. Lucrarea păcătoşilor este necurăţirea de vină, şi
rugăciunea lor nu are cale când ea dă să ceară la Dumnezeu,
căci cei ce nu iubesc pe Dumnezeu nu-L au de ajutor în vreme
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de greu, pentru că ei nu se curăţesc de vină, fiindcă nu urăsc
rătăcirea lor, ci o au pe ea de cale a lor. 

Pace ţie, poporul Meu, pe toată calea cea cu nevoinţă
până la praznicul Învierii Mele, fiule! Dar tu nici nu mănânci
altfel de bucate decât cele de post şi după ce trece praznicul
Meu cel de biruinţă asupra morţii, căci te-ai întors cu faţa spre
grădina raiului şi înveţi din ea şi din gura Mea, şi te îndulceşti
cu graiul învăţăturii Mele de peste tine mai mult decât cu cele
ce par dulci pe pământ pentru hrană, şi îţi este de ajuns harul
Meu. Amin. 

O, nu uita, Eu, Domnul, Mă desăvârşesc în puţina ta pu -
tere, şi de nimic să nu ai a te teme, să nu ai a te îngrijora tu. Îţi
este de ajuns harul Meu, o, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

23 februarie/7 martie 2010

Duminica a patra a Postului mare, 
a sfântului Ioan Scărarul

Lucrarea de mântuire. Vestea că vine Domnul. Neamul român: ţarina
cu comoară în ea. Mărturisire din cer a sfântului Ioan Scărarul. 

DD orul Meu după om Mă coboară pe pământ cuvânt
de facere a omului, cuvânt de facere a Mea în

om, căci locaşul lui Dumnezeu este în om pe pământ şi stă faţă
în faţă cu omul, prin omul cel credincios lui Dumnezeu între
oameni, şi nu are necredinţa omului putere să-Mi taie paşii Mei
de pe pământ, căci Eu Mă arăt Stăpân mare şi pot peste tot şi
peste toate câte-Mi stau în cale, şi pot ca Dumnezeu. Amin. 

Mă vestesc la porţi ca să intru cuvânt în carte. Sunt Fiul
Tatălui Savaot, şi M-am făcut prin cruce Mântuitorul din moar -
te al omului, numai să poată omul crede cu inima sa că am
venit pe pământ acum două mii de ani ca să fac lucrarea de
mântuire a omului, iar omul trebuie să se aplece pentru adevă -
rul acesta şi să-l înţeleagă, prin vestirea lui la tot omul prin
ucenicii Mei din unul în altul, de atunci şi până azi. 

Sunt Domnul Mântuitorul şi Învăţătorul, aşa cum Îmi
spuneau fariseii care veneau acolo unde Eu învăţam mulţimile
care se strângeau pe lângă Mine pentru cuvântul vieţii, cuvân-
tul Meu cel dătător de viaţă, şi Mă iscodeau aceştia pentru
duhul învăţăturii, şi erau cu două feţe, şi tot aşa lucram şi Eu
cu ei pentru iscodirile lor asupra Mea, şi îi păzeam pe ei de
răspuns, de păcatul care se pregăteau să-l facă prin a-Mi găsi
vină după lege ca să Mă dea la moarte după legea lor, iar când
M-am lăsat prins pentru că venise ceasul lor, aşa au spus ei:
«Noi avem lege, şi după legea noastră El trebuie să moară,
căci S-a numit pe Sine Fiul lui Dumnezeu», iar Pilat procura-
torul Mi-a scris deasupra capului Meu cel răstignit numele de
rege al poporului iudeu, gata, gata să fie el pentru aceasta în-
vinuit ca unul care este împotriva Cezarului, dar n-a mai putut
fi întors, şi a spus el apoi: «Ce am scris, am scris», şi a scris el
pe tăbliţa crucii numele Meu de pe cruce: Iisus Nazarineanul,
Regele Iudeilor, şi eram Eu atunci adevăratul biruitor peste ei
şi peste moarte, căci am împrumutat pentru trei zile împărăţia
celor morţi şi M-am dus la ei pe calea crucii, pe calea suferinţei
şi a morţii şi Mi-au deschis ca Unui Împărat al făpturii, ca
Unuia Care are cheile adâncului, şi am scos din suferinţă şi din
aşteptare sufletele celor sfinţi şi drepţi cu credinţa şi i-am trimis
mărturisitori pe pământ în Ierusalim, şi am dat apoi de peste
Mine puterea morţii şi am călcat-o sub călcâi şi M-am sculat
înviindu-Mă, şi mare a fost lucrarea aceasta de trei zile când
Eu am biruit cu moartea pe moarte, şi în a treia zi am sfâr şit-o,
căci am murit pentru trei zile şi am înviat, şi sunt viu în vecii

vecilor, precum este scris în mărturisirea Mea prin ucenicul
Meu Ioan, căruia i-am arătat că iarăşi voi veni şi iarăşi voi grăi
la popoare şi la limbi şi la neamuri şi la mulţi împăraţi şi voi
face lucrarea Tatălui Meu, Care Mă trimite ca s-o fac, şi nu
poate omul s-o oprească pe ea, căci este scrisă să fie. Amin. 

Dau neamului român vestirea Mea de azi şi Mă aşez cu
ea înaintea neamurilor de pe pământ şi n-o pun sub taină, căci
pecetea lui Dumnezeu este ea, şi cu ea pecetluiesc pe cei care
suferă şi plâng din pricina celor stricate de pe pământ şi ne-
cunoscute ele după faţa lor, faţa adevărului minciunii cu care
oamenii sunt amăgiţi de cei ce stăpânesc taina fărădelegii a tot
pământul. 

Dau tuturor de veste că vine Mirele, şi Şi-a pregătit
mireasa şi vine, căci duhul miresei este Duhul Meu, şi Duhul
şi mireasa zic: Vino, Doamne! 

Îţi dau de veste şi mereu îţi amintesc, neam român, că tu
eşti ţarina cu comoară în ea, fiindcă din tine Mi-am pregătit
mireasă şi Mi-o pregătesc şi Mi-o ţin de veghe pentru venirea
Mea pe vatra ta cuvânt de Duh Sfânt, şi am masă de cuvânt şi
nuntă am în tine, iar tu eşti atâta de străin de petrecerea Mea în
mijlocul tău, tată! O, nu vrei să ştii şi să înveţi şi să te bucuri cu
adevărat. Îţi sunt potecuţele înfundate de cei ce se încumetă
să-Mi astupe Mie calea spre oameni, dar Eu am cale tainică şi
Mă dau tainic celor ce Mă află şi Mă caută, şi taina nunţii Mele
se împarte, şi nu poate omul necredincios împotriva lui Dum-
nezeu, fiindcă venirea Mea se face grai auzit pe pământ, şi duios
îi grăieşte omului ca să-i dezmorţească duhul încleştat şi să
dorească după Dumnezeu apoi, iar cel ce este scris pentru Dum-
nezeu, acela vine după Mine, vine şi se face ucenicul Meu, şi
mărturisitor credincios se face spre ridicarea multora. Amin. 

Am avut demult pe pământ un fiu iubitor de Dumnezeu
şi l-am privit îndelung pentru focul din el al dragostei de Mine
şi i-am dat putere să se dea Mie şi să se împartă apoi cu mărtu -
ria Mea la mulţi, iar părinţii cei sfinţi ai vremii l-au pomenit
pe el în duminica a patra a Postului cel mare cu numele lucrării
lui duhovniceşti, trepte de învăţătură peste biserica Mea
dreptcredincioasă de pe pământ, treptele virtuţii sufletului.
Duhul lui mărturisitor se face cuvânt peste biserică şi vesteşte
el vestea cea nouă, venirea Mea cuvânt azi pe pământ, însoţit
de sfinţii Mei, aşa cum Duhul Sfânt a grăit să se facă. Amin. 

— OO,binecuvintează, Iisuse Doamne, mărtu -
risirea mea cea pentru Tine în ziua mea

de pomenire bisericească, şi duhul meu se bucură întru venirea
Ta cea de azi şi mărturiseşte el întru venirea Ta! N-a putut să-mi
aline sufletul învăţătura despre toată ştiinţa cea din vremea
mea, căci eu mă voiam Ţie jertfă de iubire şi de credinţă şi de
lucrare sfântă pentru Tine şi pentru oamenii din vremea mea
şi cei de după mine, şi din fragedă tinereţe m-am suit sus, pe
muntele sfânt, şi m-am dat spre sfinţenie, călugărindu-mi viaţa
şi numele sub lucrarea ascultării, lucrarea celor mântuiţi, iar
după trei ani m-am suit şi mai sus, în inima muntelui sfânt, şi
am ars de dragostea Ta patruzeci de ani, şi mă hrăneam cu hra -
na care nu prihănea viaţa mea de sihastru şi nu dădeam nicio -
dată să-mi satur pântecele, şi aşa ţineam departe de inima mea
pe diavolul mândriei, care dădea să-şi facă simţirea în mine,
dar eu plângeam atunci cu lacrimi şiroi şi cu mare priveghere
de zi şi de noapte, şi mă dădeam spre odihnă numai cât să nu
slăbească puterea minţii, iar rugăciunea mea era prin tot ceea
ce eu eram şi făceam, şi am îngrijit prin veghea mea pe cei ce
erau vieţuitorii muntelui sfânt şi binevesteam lor învăţătura
mea cea pentru Tine, şi mi-a rămas ea de povaţă bi sericii Tale,
Doamne. Focul meu după Tine m-a ţinut mereu pară de foc,
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căci am dorit să port şi să înţeleg viaţa Ta în mine şi să Te bucur
cu ea înăuntrul trupului meu, care-mi găzduia sufletul, părticica
cea de la Tine pentru viaţa mea pe pământ. 

Le spun la cei ce urmează Ţie între oameni că trebuie
mare dragoste de Dumnezeu în cei ce apucă pe cărările Tale
ca să fie ei număraţi. Le spun lor că puţin de tot face omul pen-
tru viaţa lui şi pentru Tine în el, şi că mult trebuie să poată omul
pentru cele ce vor fi, pentru mâine, Doamne. Le spun celor ce
cred în Tine că darul credinţei trebuie împodobit cu mari lu -
crări, cu mari virtuţi, cu mari trăiri duhovniceşti, căci Duhul
este Cel ce dă viaţă, şi le mai spun lor că venirea Ta este sigură
ca zorii şi că astăzi este glasul Tău peste pământ, şi trebuie
dezvârtoşarea inimilor pentru acest dar al Tău peste oameni,
şi apoi lucrare mare pentru venirea Ta şi pentru mărturisirea
Ta, aşa încât Tu, Doamne, să poţi spune la cât mai mulţi în ziua
măririi Tale: «Voi sunteţi martorii Mei!». Amin. 

Îţi mulţumesc cu duhul aplecat că mi-ai dat fericirea să
Te mărturisesc din cer oamenilor de pe pământ! Duhul meu se
mângâie cu multul, ca o răsplată a mea pentru văpaia de foc a
dragostei de Tine din vremea fragedei mele tinereţi şi până la
sosirea mea în patria cea de sus a sfinţilor Tăi. Duhul meu s-a
mângâiat, o, Doamne, şi să rămână scris înaintea Ta mângâie -
rea mea cea de azi! Amin. 

— OO,scrie, Mihaile, pe cel ce a fost serafim
de foc înaintea Mea pe pământ, şi să

rămână el în duhul mângâierii cea de azi a duhului lui. Amin. 
Iar ţie, neam român, îţi doresc înţelepciune de sus, tată,

ca să nu te desparţi de Mine prin înţelepciunea ta, că pe cel ce
îl ajută mintea se semeţeşte prin ea şi nu poate sta întru Mine
unul ca acela. O, de Mi-ai auzi tu glasul Meu care zice: «Să nu
vă învârtoşaţi inimile la glasul Meu ca în timpul cercetării şi
ca în ziua ispitirii în pustie, unde M-a ispitit Israel, care a văzut
lucrările Mele, iar Eu am urât neamul acesta patruzeci de ani
că n-a voit să cunoască el căile Mele şi a rătăcit pururea cu
inima, şi n-au intrat întru odihna Mea, căci M-au mâniat».

O, deşteaptă-ţi urechea, neam român! Am sădit în tine
taina patriei cereşti pe pământ. Nu-ţi învârtoşa auzul şi inima
la glasul Meu ca Israelul cel necredincios, care până azi a ră -
mas aşa, iar Eu l-am urât şi l-am lepădat, şi te-am ales de atunci
pe tine de neam al Meu şi ţi-am trimis de la Mine ţie botezător
ca să fii tu neam nou-născut înaintea Mea, iar Eu Îmi aduc
amin te de tine şi grăiesc peste tine cuvântul Meu cel de azi şi
te îndemn la post şi la rugăciune, căci diavolii de azi au putere
mare în oameni şi ascultă oamenii de ei, şi voiesc să-i vestesc
pe oameni să se deştepte şi să asculte de Dumnezeu, căci Eu
sunt Mântuitorul omului, iar diavolul va fi legat pentru vecii
şi va fi aruncat în iezerul unde arde foc şi pucioasă, şi cu el în-
gerii lui. Amin. 

Îţi dau învierea din necunoştinţă, o, neam român. Te
hrănesc cu Duhul Meu, tată. O, primeşte chemarea ta la Mine
şi ia-Mă de Mântuitor, ia-Mă cu adevărat, că vreau să te slăvesc
cu slava Mea înaintea neamurilor de pe pământ, o, ţară a stră -
lucirilor, din pricina darului Meu din mijlocul tău, care
străluceşte în cer şi pe pământ! O, ia din gura Mea, ia din mâna
Mea darul Meu cel pentru tine şi caută cu izvorul Meu din mij -
locul tău, căci râu de viaţă veşnică M-am făcut în tine din
partea Tatălui Savaot! 

Har, har peste tine, ţara Mea de azi, casa Mea de venire
acum, la sfârşit de timp, şi te fă fecioară, tată, şi aşteaptă-Mă
în prag, căci Eu nu te mint, şi iată, îţi dau ţie, îţi dau venirea
Mea, ţi-o dau ca să Mă ai şi ca să te am, dar fă-te tu dragoste
pentru Mine, căci Eu sunt Mântuitorul tău, Eu sunt Cel ce sunt,

o, ţara Mea cea de azi! Amin, amin, amin. 
1/14 martie 2010

Duminica a cincea a Postului mare, 
a cuvioasei Maria Egipteanca

Dorul Domnului este mai mult decât cuvântul Lui peste popor. Sfânta
Maria Egipteanc se roagă în cer pentru trezirea oamenilor şi pentru
strălucirea României. Păcatul este moarte, iar omul păcătos este 

tărâmul morţii. 

CC u dor doresc coborârea Mea cuvânt în carte, cu
dor şi Eu, cu dor şi sfinţii Mei, şi n-are cerul alt

dor, decât să fie şi să stea la masă de Duh Sfânt cu cei credin -
cioşi Mie acum prin izvorul Meu de cuvânt, cu care-Mi povă -
ţuiesc un popor. 

Nu e cuvântul Meu atât de mult cât este de mult dorul.
Dacă Eu sunt Cuvântul, ce alt dor aş putea să am mereu decât
să pot fi ceea ce sunt? O, nu e mult cuvântul Meu peste poporul
Meu cel de azi şi peste pământ, peste credinţă şi faptă, şi peste
necredinţă şi neîmplinire sfântă în om, căci mintea omului
merge şi nu stă, iar când Eu, Domnul, Mi-am scris pe pământ
acum două mii de ani Evanghelia Mea, M-am făcut cuvânt
peste ucenicii Mei şi peste cei din vremea Mea, care Mă urmau
cu credinţă sau cu ispitire, şi cuvântam după cum mergea
mintea lor şi fapta credinţei sau a necredinţei lor, şi eram Cel
ce cuvântam cuvântul Meu peste ei. 

Duh de pace şi de putere pentru Dumnezeu aşez în porţi
şi-Mi scriu în carte cuvântul Meu din ziua aceasta, căci lu-
crarea Mea este să fiu Cuvântul lui Dumnezeu, iar Eu lucrez
aşa. Eu, Domnul Iisus Hristos, lucrez carte pe pământ, şi mult
aş mai lucra, că iată, peste tot dă omul să Mi-o ia înainte şi să
scrie el cărţi şi iar cărţi ca să ia mintea omului şi să nu mai
poată omul pentru cuvântul Meu cel din cer rostit peste timp
şi să nu-L mai cunoască omul pe Dumnezeu pentru viaţa lui
cea de zi cu zi. Când Mă făceam cuvânt în rai între Mine şi
om, Mă înfiinţam după cum era mintea şi fapta omului faţă de
lucrarea Mea aşezată între om şi Mine, după cum am cuvântat
şi am aşezat pentru facerea a toate câte s-au făcut la cuvântul
Meu, iar omul se depărta de fapta cuvântului Meu peste el, şi
trebuia să cuvintez peste om, şi se dezvăţa omul de Dumnezeu
cu mintea şi cu fapta lui, şi iar trebuia să grăiesc cu el, iar el se
tot depărta de Dumnezeu. 

Când am grăit cu Cain şi i-am spus despre fapta lui cea
de moarte, el se depărtase de Mine mai înainte de fapta lui
ucigătoare de frate, şi apoi iarăşi, după ce a săvârşit-o pe ea.
O, cum se putea să nu cercetez Eu pentru cele stricate de om
din pricina minţii lui depărtate de Dumnezeu? Îi era greu omu-
lui să stea cu Mine de vorbă când el se ascundea de Mine pen-
tru mintea lui şi pentru simţirea inimii lui. Eu însă cuvântam
cu el, căci eram Făcătorul lui şi a toate câte erau prin facerea
Mea cea prin cuvânt aşezată ca să fie, şi Mă durea, şi Mă tot
durea depărtarea lui de Mine, iar azi, după şapte mii de ani,
sunt munţi mari de durere între Mine şi om, că nu s-a deprins
omul decât să-Mi facă durere şi să se ascundă de Mine şi să se
înveţe să nu-l văd. O, cum să nu-l văd când Eu sunt Atoate -
văzătorul şi Atoateştiutorul? O, cum să tac între Mine şi om?
Cum să stea cuvântul Meu din lucrarea sa când nici omul nu
stă ca să nu strice lucrarea lui Dumnezeu Făcătorul a toate câte
sunt şi al omului apoi? 

Sunt în coborârea Mea de azi cu cea pomenită azi în lu-
crarea bisericii, căci sfinţii şi părinţii au presărat pilde de
sfinţenie şi de pocăinţă, cu care să însoţească în vremea pos-
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tului cel pentru amintirea patimilor Mele pe cei credincioşi, ca
să prindă ei putere şi iubire şi căinţă între ei şi Dumnezeu. 

A fost în Egipt o femeie părăsită de credinţă şi de frica
de Dumnezeu şi care şi-a dat viaţa spre păcat, dar Duhul Meu
Cel lucrător pentru omul cel pierdut i-a ieşit în cale prin icono-
mia tainei Lui şi a lucrat-o pe ea pentru duh de pocăinţă şi au
intrat în ea păreri de rău pentru viaţa ei dată focului care arde
în om prin păcătoşenia lui. Ea şi-a zdrobit atunci inima şi a
stăruit pentru pocăinţă şi pentru iertare, iar dacă a ajuns să-şi
conştientizeze multa ei păcătoşenie s-a dus dintre cei vii, s-a
dus în adâncul pustiului şi s-a tăinuit pe sine, murind faţă de
păcat şi dându-se vieţii cea cu Dumnezeu şi cu îngerii Lui, şi
a stat ea apoi cu această însoţire până la capătul firului vieţii
ei aici, pe pământ, iar la sfârşit a fost să facă ea cunoscută oa-
menilor viaţa ei cea cu păcat şi învierea ei din moarte şi trăirea
ei apoi cu Dumnezeu şi cu îngerii Lui, până la viaţa ei cea de
după trup, căci a crezut ea în viaţa cea de veci a fiecărui om.
Acum, întru venirea Mea cu sfinţii, o iau pe ea mărturisitoare
pentru cei de pe pământ, căci grăiesc sfinţii de lângă Mine,
grăiesc cu Mine între cei din cer şi grăiesc cu cei de pe pământ
sfinţii Mei, şi mare şi duioasă este venirea Mea cuvânt peste
pământ acum, însoţit de sfinţii Mei, de cei care M-au iubit cu
dor, mai înainte de sosirea lor în locaşurile Tatălui Meu pre -
gătite pentru ei, pentru cei ce Mă iubesc pe pământ. Amin. 

— SS unt cu Tine în coborârea Ta, căci Tu eşti
cu mine, Doamne, fiindcă mi-ai iertat

păcatul după ce am plâns eu pentru el un şir lung de ani, mai
lung decât vremea mea de păcat, când mă tot depărtam de Tine
cu mintea mea şi făceam ca şi Cain, care-şi pitea, săracul, fapta
lui ca să n-o ştii, ca să n-o vezi, dar Tu i-ai ieşit în cale cu lu-
mina Ta, care învederează pe cele ascunse de om ca să nu le
ştii Tu pe ele, căci aşa îl duce mintea pe cel ce se ascunde de
Dumnezeu pentru faptele lui rele. 

Viaţa mea pe pământ are scris peste ea o pildă rea de
viaţă şi o pildă bună apoi, prin pocăinţa mea cea pentru păcat
şi prin umilinţa cu care am stat apoi înaintea Ta ca să mă ierţi
şi să mă speli de vină, Doamne. O, nu cu toţi oamenii Te porţi
la fel, nu cu toţi păcătoşii eşti milostiv la fel, ci cu cei ce se
pocăiesc, Doamne. Cain dacă nu şi-a însuşit păcatul nu şi-a lu-
crat milă de la Tine pentru fapta lui cea ascunsă de Dumnezeu,
iar eu dacă mi-am zdrobit inima pentru depărtarea mea de Tine
prin păcat, dorindu-Te pe Tine alin peste ranele mele cele de
la păcat, am găsit milă de la mila Ta pentru cei ce se pocăiesc
şi îşi îndreaptă viaţa după voia Ta. 

O, câţi păcătoşi îşi sfârşesc viaţa prin păcat, Doamne!
O, câtă durere în cer de la ei şi câtă bucurie pe diavolul pentru
sufletele lor câştigate de el! Nu vrea omul să ştie că păcatul
este moarte şi bucurie a morţii în om. Tărâmul morţii este omul
care se îndulceşte cu veninul cel înşelător al păcatului cel ieşit
de la neascultarea de Dumnezeu a lui Adam, omul care s-a
încântat apoi cu păcatul. Nu le spun oamenilor mai mult decât
am spus eu celui ce m-a pecetluit cu numele Tău mai înainte
de trecerea mea spre cele cereşti, dar spun că mintea omului şi
fapta ei apoi nu se pot ascunde de la faţa lui Dumnezeu, şi e
bine să-şi vină în fire cel ce se depărtează de Tine, căci mintea
omului merge şi nu stă, iar Tu cuvintezi peste oameni după
cum merge mintea lor şi fapta credinţei sau a necredinţei lor,
şi eşti Cel ce cuvintezi cuvântul Tău peste ei ca şi acum două
mii de ani peste ucenicii Tăi şi peste cei mulţi care umblau în
urma Ta pentru lucrările pe care le făceai în mijlocul oame-
nilor, pentru duhul mărturisirii, Doamne. 

O, eu Te rog în ziua mea de pomenire, Te rog pentru

poporul Tău cel de azi, în mijlocul căruia Îţi scrii mărturia Ta
şi a lui. Dă-i lui cale lucrată de Tine între oameni pentru duhul
mărturisirii, Doamne, şi fă să propăşească între mulţi şi peste
mulţi cunoştinţa, duhul cunoştinţei, care se face cuvânt în
cartea Ta cea de azi, aşezată între oameni prin însuşi glasul Tău
peste pământ prin cei peste care Tu cuvintezi cuvântul Tău din
zilele acestea, şi prin care Tu vii acum peste toate câte sunt pe
pământ ca să învederezi Tu binele şi răul, pe cei buni şi pe cei
răi şi să faci dreptate pe pământ, şi apoi cer nou şi pământ nou
pentru cei ce Te-au iubit şi Te iubesc. 

O, de ar merge omul cu mintea sa întru întâmpinarea Ta!
E îngâmfat omul şi dă să răstoarne în mintea lui adevărul
venirii Tale de azi cuvânt pe pământ. Sunt mulţi care-i pândesc
pe oameni ca să-i facă să nu se aplece cuvântului Tău de azi,
atât de duios cum umblă el în calea omului ca să-l întoarcă pe
el cu faţa spre Tine, Doamne. Sunt mulţi care-şi fac lucrarea
lor ca şi fariseii şi cărturarii din vremea Ta, care umblau să
răstoarne din mintea şi din inima mulţimilor adevărul că Tu
eşti Iisus Hristos Mesia, făcând ei aşa chiar şi după ce Tu Te-ai
dovedit Dumnezeu adevărat prin învierea Ta cea de după trei
zile cât ai stat în locuinţa morţilor ca să-i scoţi pe cei ce Te
aşteptau să-i scoţi. O, de-ar părăsi omul necunoştinţa de Dum-
nezeu Tu i-ai da lui har ca să Te simtă şi ca să Te vadă apoi în
lucrările Tale de azi, că iată, ai popor, care Te întâmpină întru
venirea Ta cuvânt de Duh Sfânt peste pământ ca să-i chemi pe
toţi de la moarte la viaţă, de la păcat la vindecare şi la sfinţenie
şi la lucrarea mărturisirii, Doamne. 

O, ce munţi de durere zidesc între Tine şi ei cei ce au
fugit din braţul Tău, fugiţii de Dumnezeu, Doamne, pierzân -
du-şi ei mintea şi pocăinţa şi pacea şi aruncând cu pietre înapoi,
plecând ei din poporul Tău, din trupul cel închegat al bisericii
Tale de azi, înnoită de Tine prin cuvânt nou şi în mijlocul căreia
Tu eşti trup şi cuvânt, Doamne, aşa cum nicăieri nu mai poţi
să fii aşa întreg în lucrare prin duhul mărturiei, o, Doamne,
Care vii şi tot vii cuvânt duios pe pământ, atât de duios prin
graiul Tău cel de azi! 

Rugăciunea mea înaintea Ta pentru oameni este spre
trezirea lor, iar cea pentru România Ta cea de mâine, rugăciu -
nea mea este să împlineşti în ea multa strălucirea Ta în văzul
tuturor popoarelor de pe pământ şi s-o faci pe ea să strălucească
de slava Ta şi să vadă neamurile pământului alegerea Ta şi ţara
venirii Tale acum, la sfârşit de timp, cu îngerii şi cu sfinţii, o,
Doamne, şi dă-i poporului cuvântului Tău torţă luminătoare
departe şi fă-i lui cale mărturisirii şi să se audă peste pământ
de taina Ta şi de lucrarea Ta de cuvânt şi să vină mulţi spre
izvo rul Tău şi să învieze ei, să învieze, aşa cum eu am înviat
din păcat, spre bucuria Ta şi a mea, o, Doamne! Amin. 

— EE u, Doamnul, împlinesc rugăciunile sfin -
ţi lor Mei şi dorurile lor sfinte şi voi întări

duhul mărturisirii peste pământ şi Mă voi vesti cu slava cuvân-
tului Meu cel de azi peste un popor în mijlocul neamului
român. Amin. 

Pace ţie, popor al cuvântului Meu! Necredinţa, care cade
peste ei ca o plată pentru necredincioşia lor, a celor ce ne pă -
răsesc pentru ei înşişi pe Mine şi pe tine, să nu te îndurereze,
căci noi avem de lucrat peste pământ, tată. Tu înteţeşte-ţi pacea
şi fă-Mi loc larg pentru Mine şi pentru biruinţa Mea cu tine, şi
apoi ne vom odihni de trudă, poporul Meu. Până atunci însă
vom lucra, iar cuvântul Meu stă înaintea ta ca să-l lucrezi tu
pe el. O, lucrează-l, tată, lucrează tu cuvântul Meu, şi să nu
spui că eşti neputincios, că nu tu, ci Eu sunt Cel ce pot, Eu,
Domnul Iisus Hristos, iar tu eşti cel ce poţi prin Hristos, şi să
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te deprinzi să spui cu tot elanul credinţei: „pot totul în Hris-
tos“, şi tu vei putea, şi Eu voi putea, şi mulţi vor putea prin
noi, şi pe mulţi îi vom trage spre Tatăl, precum este scris să fie
lucrarea Mea cea de azi, şi aşa vom putea, aşa, precum este
scris să fie şi să se facă, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

8/21 martie 2010

Duminica a şasea a Postului mare, a Floriilor.
Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim

Împlinirea planurilor Domnului. Jalea Domnului pentru cei ce L-au
părăsit pentru ei înşişi. Grăirea Domnului cu omul nestatornic. În-

demn pentru învăţat statul pe cruce. 

ÎÎ mi deschid intrarea şi intru în carte cuvânt de praz -
nic al Meu pe pământ în duh de biserică, sărbătoare

proorocită de prooroci să fie pe pământ de două mii de ani, du-
minica Floriilor, a şasea din cele ale postului cel mare pentru
întâmpinarea praznicului învierii Mele dintre cei morţi. Nu se
putea să nu fie această zi măreaţă în vremea trupului Meu în
mijlocul lui Israel, căci proorocii au spus din timp pentru cei
de atunci: «Nu te teme, fiica Sionului; Împăratul tău vine pe
mânzul asinei», iar Eu am pregătit această zi de praznic, căci
M-am dus în Betania cu o zi înainte şi l-am înviat dintre cei
morţi pe Lazăr, după patru zile, şi toată Iudeea şi Ierusalimul
au auzit de Mine şi de Lazăr cel înviat, iar fariseii şi cărturarii
se temeau. 

Sunt Domnul Iisus Hristos, venit cuvânt pe pământ.
Pace ţie, poporul Meu cu care grăiesc! Vin şi la tine de la Tatăl
aşa cum am venit în Ierusalim acum două mii de ani ca să fac
în mijlocul lui lucrarea Tatălui Meu Savaot, Care M-a trimis.
Vin şi la tine, şi-Mi împlinesc venirea Mea cea de azi, proo -
rocită de prooroci ca să fie ea, iar fariseii şi cărturarii din vre-
mea ta cu Mine se tem, tată, ca şi cei de atunci se tem să nu se
ţină mulţimile după tine pentru Mine, Cel ce sunt cuvânt în
mij locul tău, şi stau ei de veghe mereu şi peste tot în fel şi chip,
ca nu cumva să audă şi să creadă cineva cărarea Mea cu tine
printre oameni şi să ia de la Mine prin tine şi să-şi piardă ei
slava, cinstea şi închinăciunea din partea celor câştigaţi de ei
pentru ei, nu pentru Mine, căci cei ce sunt de partea Mea sunt
cei cu lepădare de sine, care nu primesc slavă de la oameni, şi
nici nu dau oamenilor slavă. 

O, peste tot pe urma Mea erau fariseii şi cărturarii cu
teamă în ei ca nu cumva să Mă placă mulţimile şi să Mă
urmeze, dar cu Mine se petrecea tot ceea ce era scris să se
împlinească prin Mine pe pământ atunci, şi eram Împăratul
făpturii, şi aşa este un împărat de la Dumnezeu peste pământ,
şi nu este pământeşte acesta sau omeneşte peste oameni, şi este
de la Dumnezeu aşezat, iar Dumnezeu este Cel tainic prin
lucrările Sale, şi nu este ca omul, şi odată cu ale oamenilor le
lucrează pe ale Lui şi le are lucrându-le, şi tot ceea ce are Dum-
nezeu făcut, este veşnic, ca şi Mine veşnic, căci Eu sunt Împă -
ratul Sionului, aşa cum proorocii M-au vestit să fiu, şi sunt
ceea ce ei Mă numesc că sunt şi Mă numesc să fiu, şi toate,
toate se petrec aşa cum este scris să fie ele lucrate, şi tainic Eu
le lucrez, căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu ca omul le lucrez pe
ale Mele cu oamenii şi pentru oameni, ci ca în cer pe pământ,
iar oamenii Mă părăsesc după ce Mă urmează pentru tainele
Mele între oameni, căci ei vor să vadă împlinirile Mele ca pe
pământ, ca ale lor, cu slavă ca a lor, dar nu, căci slava Mea este
mare fiindcă este tainică, şi tot ce este tainic este mare, şi tot
ce este mare este tainic, poporul Meu, căci omul nu le poate
merita şi nu le poate purta. O, numai celui ce nu-I este drag de

Dumnezeu, numai acela nu poate să creadă în tainele Mele
între oameni, şi chiar dacă acela crede până la o vreme, el se
ofileşte şi se usucă apoi, căci nu rămâne în viţă cel ce aduce
roadă din sine pentru el însuşi. O, tată, greu de tot, greu Îl mai
crede şi Îl înţelege omul pe Dumnezeu! Eu numai pentru mân-
tuirea omului le-am lucrat pe toate cele întru Mine împlinite,
căci trebuia să Mă adeveresc mai întâi că sunt Cel vestit prin
prooroci, Fiul lui Dumnezeu, dar pentru că slava şi împlinirile
Mele nu sunt ca ale oamenilor, omul Mă părăseşte dacă vede
că Eu nu Mă aşez pe pământ aşa cum nădăjduieşte el ca un om.
Când omul dă să Mă urmeze el trebuie să se gândească mai
întâi la iertarea păcatelor lui ca să nu se mai întoarcă la ele, şi
la mântuirea lui din moartea cea de la păcat, şi apoi la slava
cea văzută a lui Dumnezeu cu el între oameni. El însă se în-
vârte, săracul, în jurul lui când dă să vină după Mine sau să Mă
servească pe Mine la tainicele Mele împliniri între oameni şi
pentru oameni, şi de două mii de ani vine omul după Mine şi
apoi Mă părăseşte pentru sine, căci cine nu porneşte după Mine
aşa cum i-am spus Eu, cu lepădare de sine, unul ca acela
părăseşte apoi calea Mea pentru el însuşi, căci se învârte în
jurul lui toată mintea lui, şi iată, nu Mă urmează omul până la
cruce, şi chiar dacă până acolo ar merge el, măcar acolo, şi tot
Mă părăseşte, căci este iubitor de sine omul, iar cel iubitor de
sine este fricos şi nu merge până la capăt pe calea Mea cea cu
spini, cale slăvită prin jertfa cea de pe ea. 

Mi-a cântat „Osana!“ mulţimea adunată la praznic în
Ierusalim, căci mărturiseau unii altora că l-am înviat pe Lazăr,
iar fariseii şi cărturarii se temeau şi îşi spuneau între dânşii:
«Vedeţi că nimic nu folosiţi! Iată, lumea merge după Dânsul!»,
şi s-au sfătuit între ei ca şi pe Lazăr să-l omoare, nu numai pe
Mine, căci credeau mulţi dintre iudei în Mine pentru această
minune din Betania. Teama îi urmărea pe ei tot mai mult, iar
Eu am ridicat glasul şi am zis: «A venit ceasul să se proslă -
vească Fiul Omului. Dacă slujeşte Mie cineva, Mie să-Mi ur -
meze, şi unde voi fi Eu, acolo şi sluga Mea va fi; şi de va sluji
cineva Mie, îl va cinsti pe el Tatăl Meu. Dar acum sufletul Meu
este răvăşit, şi ce voi zice: Părinte, Eu pentru ceasul aces ta
am venit în lume. Proslăveşte numele Tău!», iar Tatăl a zis cu
glas din cer: «Şi l-am proslăvit, şi iarăşi îl voi proslăvi!», iar
norodul, auzind, spunea: «Tunet sau înger a grăit Lui!», şi
le-am spus lor: «Nu pentru Mine, ci pentru voi s-a făcut glasul
acesta, căci acum este judecata lumii acesteia şi se va goni
afară stăpânitorul ei, iar Eu, de Mă voi înălţa de pe pământ,
pe toţi îi voi trage la Mine», o, şi aşa le-am vestit Eu lor că
ceasul Meu s-a apropiat şi, grăind încă lor, le-am spus: «Până
când aveţi lumină credeţi în Lumină, ca fii ai Luminii să fiţi»,
şi apoi Eu M-am ascuns dinaintea norodului. 

Mă uit cu jale la ziua de atunci, la zarva ei, la norodul
adunat pentru praznic la Ierusalim şi văd oameni mari, care
aveau putere de minte şi de inimă să creadă în Mine, dar
dorirea lor de slava lor îi oprea să se facă Mie mărturisitori, ca
nu cumva să fie scoşi afară din sinagogi, şi iată ce biruieşte pe
pământ! Omul biruieşte şi statul lui, şi se învârte omul în jurul
lui şi nu poate mai mult, nu poate pentru Dumnezeu şi numai
pentru Dumnezeu, şi Eu nu mai am mărturisitori curaţi cu
mărturisirea, şi am spus prin cuvântul Meu cel de azi că cel ce
pleacă de lângă Mine şi de lângă lucrarea cuvântului Meu cel
de azi, acela Mă vinde, iar cel ce a plecat M-a şi vândut. M-a
vândut pentru că a plecat, şi el nu-şi cunoaşte şi nu-şi crede
fapta lui. O, mai uşor îi este vânzător decât mărturisitor, mai
uşor celui ce pleacă şi nu mai stă sub crucea venirii Mele de
azi, după ce vine şi bate ca să intre, căci Eu pe nimeni nu de -
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părtez dacă vine. O, aşa am găsit de la om şi acum două mii de
ani, şi aşa este până la sfârşitul tot între om şi Mine. Amintirile
Mele între om şi Mine sunt dureroase în cer, căci omul Mă
părăseşte pentru el însuşi, iar după ce face aşa, Mi-i defaimă
pe cei ce rămân sub crucea Mea cea grea, şi aşa se acoperă cu
dreptatea cea pentru sine cel ce pleacă şi Mă lasă după ce s-a
apropiat şi a stat o vreme lângă Mine. 

O, vai de cel ce-Mi judecă lucrarea Mea cea grea după
mintea sa, după simţirea sa, după vederea sa cea omenească,
smintindu-se întru Mine pentru multul Meu mers greu pentru
mântuirea omului! Mi-au strigat mulţimile „Osana!“ în ziua
aceea acum două mii de ani, dar n-a trecut decât puţin, câteva
zile dintr-o săptămână, şi am auzit în Ierusalim gloată mare
strigând împotriva Mea înaintea lui Pilat: «Ia-L, ia-L, răstig -
neşte-L!». O, iată ce este omul! O, nu Mă pot bizui pe om ca
să fie el de partea Mea până dincolo de cruce. Îmi face
suferinţă omul şi Mă părăseşte pentru el însuşi. Pentru el e mai
scump el decât Mine, el şi poziţia lui în lume, iar Eu rămân
Cel din urmă dacă mai rămâne ceva din Mine în om din toate
câte el învaţă de la Mine. 

Mă doare trecutul cel dureros, Mă dor zilele Mele de
până acum cu omul, şi Mă doare ziua de astăzi, iar Eu sunt
mereu astăzi în durerea Mea cea de la om, în truda Mea cea
pentru mântuirea lui, la care el nu vrea să Mă ajute aşa cum
cere greul acesta. O, Eu nu pot lucra aşa cum aşteaptă omul să
lucrez. Cum vrea el să lucrez Eu, i-ar trebui lui credinţă fără
de zgârieturi pentru ea, dar omul este atât de slab cu credinţa,
atât de mic pentru ea, atât de neputincios pentru cele mari şi
înalte, care vin spre vedere numai prin credinţă fără de cusur,
dar cum să-i pot Eu arăta aceasta omului? O, numai celor
credincioşi Îmi pot arăta pe cele tainic lucrate ale Mele, şi care
se văd cu ochiul credinţei şi al statorniciei cea pentru ea. 

O, ce să-ţi fac, omule, ce să-ţi fac, tată, dacă tu eşti atât
de slab cu credinţa şi atât de tare cu iubirea de sine, cu dorirea
de sine, care nu-ţi aduc decât ruşine ţie, tată? O, nu pricepi cu
mintea ta ce este slava, adevărata şi marea slavă, căci ţi-o
închipui mereu pe ea ca pe slava cea trecătoare. Îmi strigi când
„Osana“, când „Ia-L, ia-L, răstigneşte-L!“, şi altceva nu mai
poţi să faci, iar omul cel din rai, care a făcut după dorirea sa şi
apoi s-a ascuns de Mine şi s-a dorit pe sine, acela este cel ce
trăieşte în tine, omule ieşit din omul cel întâi zidit de mâna
Mea din pământ şi din suflet viu, din gura Mea suflat peste el
şi în el! 

O, nu-i nimic dacă aşa este omul faţă de Mine. Eu rămân
credincios lui întru cuvântul Meu cel de peste el, şi aşa voi
lucra, precum am cuvântat şi precum cuvintez. Sunt Cel ce
doreşte cu dor mântuirea omului, dar dacă el nu şi-o lucrează,
Eu sunt curat faţă de el, faţă de vina lui cea asupra lui. Cel
ce-Mi judecă lucrarea şi mersul Meu cel greu cu ea, acela pe
Mine Mă judecă şi sarcina Mea cea multă, şi va vedea el că
este adevărat ce-i spun Eu lui. Cartea Mea cea de azi este în
mâna Mea şi a Tatălui Meu şi vom lucra după ea pentru cei
credin cioşi şi pentru cei necredincioşi asupra cuvântului Meu
cel de azi, pentru cei ce se căiesc înaintea Mea, şi pentru cei
ce se îndreptăţesc nemulţumiţi pentru vremea mersului Meu
cel greu de azi. 

O, pace vouă, celor ce aţi rămas cu Mine în încercările
Mele şi ale voastre cu inima plină de umilinţă şi de căinţă şi de
credinţă! Eu vă rânduiesc vouă răsplată, tată. Învăţaţi zi după
zi mai mult să staţi tot mai frumos sub cruce şi pe cruce, aşa
cum cere orice clipă, căci trebuie să şi ducem crucea venirii
Mele şi trebuie, tată, să şi stăm pe ea, ca să semănăm unul cu

altul în iubire şi în jertfă, în credinţă şi în răbdare fiască, măi fi-
ilor. O, pace vouă, că e vindecătoare pacea Mea, iar voi sun teţi
sub răni, tată! O, nu ştiu cei ce vă judecă pe voi pentru ei înşişi,
nu ştiu ei să nu vă mai judece şi să nu vă mai dea ju de căţii
minţilor slabe cu credinţa şi cu viaţa şi cu cunoaşterea cea des -
pre Mine cu voi, dar Eu, Domnul, vă spun duios: pace vouă cu
Mine, pace vouă, fiilor! Mai e puţin, încă o săptămână, şi voi
veţi cânta îndureraţi „Hristos a înviat!“ şi veţi cânta că trebuie
să cântaţi pentru amintirea biruinţei Mele prin învierea Mea din-
tre cei morţi, după ce M-au răstignit cei necredincioşi, dar
adevărata cântare a bucuriei este alta, fiilor, în cei ce cu adevărat
Mă au, şi este cea care-Mi aduce Mie mângâiere, nu omului şi
atât, căci Eu rămân Cel răstignit de cel ce cântă „Hristos a în-
viat!“, şi pentru el Eu nu sunt, fiindcă el este cu păcatul. 

O, când tu vei învia din păcat, omule, atunci tu Mă vei
învăţa să cânt Eu pentru tine cum tu dai să cânţi pentru Mine
„Hristos a înviat!“, şi voi cânta cu îngerii Mei „Omul a în-
viat!“. Până atunci cânţi numai tu, te bucuri numai tu cu bu-
curia ta, cu bucuria sărbătorii, iar Eu încă aştept, încă suspin,
încă sub răstignire sunt, până ce voi birui Eu şi moartea ta. Eu
am biruit moartea prin trupul Meu, şi va fi şi tu să poţi să scoţi
din tine boldul ei, pentru că tu nu te lupţi acum. O, e ruşinos
să primeşti de-a gata. E mai frumos să primeşti plată, omule,
iar plata este pentru lucru, tată. 

Am grăit cuvântul Meu peste tine în zi de praznic de
Florii, omule înstrăinat de Dumnezeu cu viaţa ta. Adu-Mi tu
bucurie, tată, şi adu-Mi înviere ţie, ca să Mă poţi mângâia
cumva pentru durerea Mea cea de la tine. O, numai duhul
duioşiei, numai el te poate lucra, numai el te poate zidi din nou.
Începe cu el, omule pierdut, începe-ţi iarăşi viaţa, lasă-te iarăşi
plămădit, căci Eu sunt duios după tine, şi cu aşa duh îţi grăiesc. 

Fericiţi cei duioşi ca Dumnezeu, fericiţi cei duioşi, căci
aceia iubesc lumina şi se mângâie cu ea, şi inima lor nu
cunoaşte învârtoşarea, iar Eu vin pe pământ cuvânt şi aştept să
ia omul de la Mine, şi cu folos să ia duhul duioşiei, duhul care
îl poate alăpta şi creşte pe cel duios cu inima, pe cel iubitor de
Dumnezeu şi de fiii lui Dumnezeu, fii duioşi ca şi Mine, căci
din Mine sunt cei ce sunt duioşi. Amin. 

Ce este duhul duioşiei, o, fiilor duioşi? Eu, Domnul,
aştept să grăiesc cu voi, şi voi cu Mine, şi vom grăi aşa, vom
grăi duios, fiilor, şi vom da să înţeleagă omul aluatul duhului
duios şi lucrarea lui cea mângâioasă şi plină de putere pentru
cei duioşi, căci din Mine sunt cei ce sunt duioşi, şi cu ei Mă
sprijin Eu pe calea Mea spre om, cu ei, şi cu ei suspin după
om. Amin, amin, amin. 

15/28 martie 2010

Duminica Învierii Domnului

Duhul învierii suflă peste pământ. Fericiţi cei ce iubesc lumina! Viaţa
este cea de sub cruce. Nu este înviere decât prin suferinţă. Duhul 

duioşiei, el îl face mărturisitor pe om. 

DD uhul învierii este cuvântul Meu peste pământ, şi
Mă fac iarăşi acum prin el praznic de înviere

peste cei duioşi după Mine, aşa cum Eu duios sunt după ei. 
O, te cuprind în cuvântul Meu, în duhul învierii, popor

al cuvântului Meu de azi! Tu eşti lucrarea Mea cea de azi, pe
care o am de lucrat de la Tatăl pe pământ acum, şi prin tine
cuprind în duh de înviere neamul român, căci sunt duios după
el, şi am pe vatra lui făclia Mea, şi fericiţi cei ce iubesc lumina,
că aceia văd de departe şi de aproape făclia Mea şi stau sub
binecuvântarea ei şi o au pe ea mângâiere lor în durerile şi în
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bucuriile lor în vremea aceasta, şi o caută pe ea când întune -
ricul cel răufăcător loveşte în ei să-i frângă, dar ei umblă în
lumină şi biruiesc cu ea întunericul cel duşman pe Mine şi pe
ei, şi aşa biruiesc cei credincioşi, cei duioşi după Mine, aşa
cum Eu sunt după ei. Amin. 

Eu Însumi binecuvintez pe cei binecredincioşi cuvântu-
lui Meu cel de azi şi rostesc peste ei salutul învierii Mele:
„Hristos a înviat!“. O, prin câtă durere, prin câtă suferinţă de
la necredinţa în Mine a celor care M-au doborât prin răstignire
pe cruce, o, prin câtă jale am străbătut până ce am trecut prin
moarte ca să fie apoi învierea Mea dintre cei morţi! Am iubit
calea crucii pe pământ, şi pe altă cale n-am călătorit. Am venit
de la Tatăl pentru viaţă sub cruce între oameni şi am spus omu-
lui că dacă voieşte cu Mine şi ca Mine, să se lepede de sine, să
nu se mai gândească la sine dacă voieşte cu Mine, că altfel el
nu poate să-L iubească pe Dumnezeu, Care este viaţa omului,
iar viaţa este sub cruce dacă este, fiindcă ea nu se poate păstra
viaţă decât sub cruce, iar cei de sub cruce sunt cei ce iubesc ca
Dumnezeu pe pământ, şi apoi în cer. 

Hristos a înviat, poporul Meu! Mă fac în mijlocul tău
duhul învierii şi Mă dau spre viaţă celor ce nu iubesc moartea.
Cei ce iubesc moartea nu ştiu şi nu vor şti ce este învierea, atâta
timp cât ei sunt morţi faţă de Dumnezeu şi vii cu păcatul şi de-
parte de Dumnezeu pe pământ. O, departe, departe de Mine
este omul! Nu-i vine pe inimă şi pe limbă faţa Mea cea veşnică,
şi care cuprinde totul şi care se înţelege din făpturi de către cei
ce se deschid ca să vadă pe Dumnezeu. 

O, departe eşti de Mine, omule, departe de calea Mea!
Calea Mea este crucea, dar tu te dai vieţii amăgitoare pe pă mânt
şi Mă dai pe Mine din viaţa ta, iar când te prinde du rerea vieţii
tale sub ea tu tot sub cruce ajungi, oricât ai fugi tu de ca lea cea
cu suferinţă pe ea, de viaţa cea trăită frumos, ca Dumnezeu, şi
care se descoperă prin înviere, iar învierea este numai după
suferinţă, şi nu iubesc învierea cei ce dispreţuiesc suferinţa. 

O, departe eşti de Mine, omule fără cale cu spini pe ea!
Nu Mă poţi găsi decât pe calea durerii şi a suferinţei dacă Mă
voieşti cu tine. Când Eu te întâlnesc în cale cu calea Mea cea
cu suferinţă, Eu îţi ies ţie în cale cu calea Mea ca să Mă cunoşti,
căci pe altă cale tu nu Mă poţi întâlni, dar dacă tu nu ştii să
vezi şi să simţi şi să te înduioşezi pentru Mine şi pentru tine,
tu pierzi atunci bucuria învierii şi nu înviezi, şi rămâi pe mai
departe pe calea cea cu flori şi cu bucurii trecătoare şi te îmbeţi
pe mai departe cu simţămintele ei, care se ofilesc odată cu tine
şi prin care nu-ţi strângi decât lacrimi şi păreri de rău la sfârşi -
tul tău. O, vezi de ce-ţi ies Eu în cale cu calea Mea? Eu vreau
să-ţi dau bucuria învierii, omule! Nu este bucurie mai mare ca
şi cea de după durere, şi aceea este înviere, dar vai celui ce nu
ştie să înţeleagă aşa şi să preţuiască chemările Mele şi să-Mi
răspundă cu recunoştinţă când Eu îl ridic ca să fie el apoi şi să
rămână pentru înviere! 

O, fii ai oamenilor, dacă Eu, Domnul, vă ies în cale cu
ridicarea din suferinţa şi din lacrimile voastre cele de la
depărtarea voastră de Mine, o, înţelegeţi, fiilor, duhul iubirii
cea de la Mine vouă, şi pentru care rămâneţi îndatoraţi apoi
Celui ce vă iubeşte atât şi vă strigă la înviere! Sfârşitul unei
suferinţe este învierea, şi nu este înviere decât prin suferinţă şi
după suferinţă. O, nu e bine să dispreţuiţi suferinţa şi să vă
mâhniţi pentru ea şi să-Mi cereţi scăparea din ea, ci e bine să
aşteptaţi cu credincioşie şi cu răbdare învierea, fiilor. O, dacă
iubiţi Paştile Domnului, învăţaţi de la sfinţi şi de la părinţi cum
să iubiţi şi cum să prăznuiţi învierea Mea! Fiţi destoinici cu
înţelepciunea, că întunericul de pe pământ mănâncă lumina din

voi ca să nu mai vedeţi, dar Eu am venit ca să dau vedere celor
ce nu văd şi să le-o iau pe a celor ce zic că văd, că mare strică -
ciune este peste cei ce văd, că n-au ce să vadă pe pământ, decât
moartea de pe el, şi, iarăşi, mare binecuvântare este peste cei
orbi pentru cele de pe pământ, că aceia văd pe cele ce sunt şi
nu trec, ci rămân, aşa cum Eu rămân, şi sunt fără de sfârşit. 

O, învăţaţi de la Mine ce este viaţa, ce este învierea, fii
ai oamenilor! Nu fiţi fără de pricepere pentru cele de sus cu oa-
menii! Nu fiţi nepăsători pentru înviere! Eu pe mulţi i-am tras
din bucuriile trecătoare ale vieţii care trece şi se sfârşeşte aici,
şi i-am aşezat sub cruce, vrând-nevrând ei aceasta, dar Eu,
Domnul, sunt iubirea cea pentru om şi dau să-i pregătesc prin
suferinţă înviere lui, şi îl ajut să moară faţă de viaţa care trece
şi nu rămâne, şi îl ajut să stea sub cruce, sub viaţă fără de
moarte, fără de păcat, aşa cum numai crucea vieţii poate să
împlinească în om, şi apoi prin cruce învierea, aşa cum Eu
v-am arătat să lucraţi şi să iubiţi şi să semănaţi cu Mine în
suferinţă şi în înviere, căci cei ce nu seamănă cu Mine nu sunt
ai Mei pe pământ, ci sunt ai lumii, şi vrednici sunt să fie ai ei,
căci pe ea o iubesc pentru ei, iar Eu sunt pentru cei ce iubesc
învierea, aşa cum Eu am iubit-o pe ea, prin multă, multă sufe -
rinţă, iubire şi răbdare, şi acestea au ca plată învierea. Amin. 

În toate suferinţele şi durerile, numai una, o, numai una
este de partea învierii, şi aceea este cea pentru calea Mea, cea
pentru numele Meu, şi fericiţi sunt cei ce sunt duruţi aşa pe pă -
mânt, pentru Mine suferind ei şi pentru calea Mea cu ei, şi fericiţi
sunt şi vor fi ei, şi învierea este plata lor! Cel ce vine du pă Mine
lepădându-se de sine pentru viaţă sub cruce, acela este cel ce
înviază şi nu mai moare apoi, căci crucea îl ţine pe ea şi sub ea,
şi crucea este înviere, şi nu este cruce decât pe ca lea cu Mine, şi
nu este suferinţă plătită, decât pe calea Mea. Amin. 

O, de două mii de ani nu ştie omul să petreacă după
plăcerea Mea praznicul Învierii Mele. Nu merită omul bucurie,
căci este păcătos. Ar trebui să înveţi, omule. Tu nu ştii să pe-
treci spre bucuria Mea şi nu a ta amintirea Învierii Mele. O, îţi
trebuie umilinţă cerească, nu omenească, şi îţi trebuie dragoste
pentru umilinţă, şi aşa ar fi să ştii să petreci tu praznicul învierii
Mele. Adu-ţi aminte de păcătoşii care se târau după Mine ca
să le dau lor vindecare şi izbăvire de sub crucea vieţii lor, că
veneau cu credinţă şi cu umilinţă pe urma Mea şi strigau şi se
rugau cu umilinţă să le fac bine, aşa cum ar trebui să faci şi tu
pe urma Mea, iar Eu le făceam lor aşa cum ei cu umilinţă Îmi
cereau. O, iată de ce nu te vindeci tu şi de ce nu primeşti când
ceri! Nu ceri cu umilinţă şi cu promisiune pentru calea ta cu
Mine apoi. O, tu nu eşti meritos, căci eşti păcătos, fiindcă
păcatul te biruieşte, iar Eu nu pot să te biruiesc şi să te scap de
păcat dacă tu nu vrei. Nu te mira de ce nu-ţi vine vindecare
când Îmi ceri, dacă nu ştii cu umilinţă apoi să rămâi de partea
învierii. O, Eu am fost Dumnezeu din Dumnezeu când am
venit pe pământ între oameni, şi Mă rugam umilit ca un Fiu
Tatălui în toate încercările Mele, iar când a fost să mor pentru
ca să înviez după trei zile M-am temut de ceasul cel greu şi
I-am spus cu mare umilinţă Tatălui: «Dacă voieşti, Tată, să
treacă de la Mine paharul acesta greu, dar facă-se voia Ta şi
nu a Mea». Umilinţa Mea Mi-a fost rugăciune, iar rugăciunea
Mi-a fost umilinţă, şi aşa am stat înaintea Tatălui Savaot şi
n-am stat cum am voit Eu, ci cum a voit El am stat, şi M-am
făcut Învăţător întru toate pentru tine, omule, şi aşa ţi-am arătat
cum să fii şi cum să faci şi cum să stai înaintea lui Dumnezeu,
căci tu eşti păcătos şi îţi trebuie mare, mare umilinţă ca să mori
păcatului şi ca să înviezi de partea Mea apoi, ca să pot Eu să te
ajut apoi după dreptate, şi să-ţi aducă rod ceresc ajutorul Meu
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ţie. Sunt şapte mii de ani de când omul face răul pe faţă şi pe
ascuns, dar deprinderea lui este să facă răul pe ascuns. O, cel
ce se iubeşte pe sine acela se ascunde pentru răul pe care-l
săvârşeşte, şi mai ales face aceasta cel cunoscut a fi pe calea
Mea cu omul. Cel ce caută din duhul iubirii de sine să săvâr -
şească răul, călcând poruncile vieţii, acela se ascunde de Cel
ce-l vede şi îl poate opri pe el de la răul pe care vrea sau poate
să-l facă, iar când el găseşte prilej, săvârşeşte răul în ascuns şi
se scrie cu el înaintea lui Dumnezeu. 

O, e bine să stea sub veghe omul, că este slab, săracul,
şi îi trebuie înger mereu, mereu. Când el dă să iasă de sub înger,
de sub cel care-l vede, el făptuieşte răul apoi. Aşa a făcut
Adam, aşa a făcut Cain, aşa au făcut toţi cei care au căutat să
facă răul şi călcarea poruncilor vieţii, şi unii s-au umilit apoi,
iar alţii nu, şi au rămas pe mai departe să facă răul. Iată, îi tre-
buie înviere omului şi îi trebuie învăţător pentru înviere. O,
pune, omule, pune, tată, pe cineva peste tine ca să te vadă şi să
te oprească de la rău, căci tu eşti slab şi îţi trebuie ajutor ca să
nu faci răul. Vreau să te văd că iubeşti lumina, tată. Cei ce au
săvârşit răul n-au iubit lumina, căci s-au ascuns să săvârşească
răul, iar pedeapsa cea pentru rău i-a învederat pe ei apoi. O,
nu-ţi mai strânge pedeapsă, omule nevegheat! Eşti prea stăpân
pe tine, tată! Eşti fără de veghe peste tine! O, intră sub veghe,
tată, intră sub îngeri, fiule, căci vai celui fără de înger şi vai
celui slab de înger şi care îşi slăbeşte îngeraşul cel pus peste el
de la Mine! Eu am fost Dumnezeu adevărat, şi am stat sub
veghe cât a fost să stau pe pământ cu oamenii, şi am ascultat
ca un Fiu de mama Lui, şi am ascultat tot aşa şi de Tatăl ceresc,
Tatăl Meu, pentru toate cele ce aveam de împlinit de la El pe
pământ. Aşa te învăţ Eu şi pe tine viaţa, omule care voieşti să
vezi zile bune şi fără de vicleşug pentru ele cu tine şi fără de
pedeapsă peste ele, tată. O, vino spre bucuria învăţăturii cea
de la Dumnezeu, vino, tată, că iată cum vin Eu, şi cu duhul în-
vierii vin spre tine şi te aştept să vii şi să fii şi să ştii apoi şi să
spui cu multă umilinţă: „Hristos a înviat!“, şi spre bucuria
Mea şi nu a ta să rosteşti tu cuvântul lui Hristos Cel răstignit,
şi vei fi tu aşa bucuria Mea şi nu a ta pe calea ta cu Mine. Amin. 

L-am învăţat pe om bucuria umilinţei, şi prin ea bucuria
praznicului Învierii Mele dintre cei morţi, poporul Meu, iar pe
tine, tată, te doresc îngerii ca să lucreze cu tine peste cei fără
de pricepere pe pământ pentru iubirea lor de Dumnezeu. Uce -
nicii Mei erau îndureraţi pentru pătimirile Mele şi nu doreau
să se bucure nici pentru învierea Mea apoi. Ei au rămas îndu -
reraţi şi aşa au mers peste pământ, vestind peste tot pati mile
Mele cele spre înviere pentru tot omul care se botează cu pu -
tere de suflet spre învierea lui, în numele Tatălui şi al Fiului şi
al Sfântului Duh. Amin. 

O, adevăraţii Mei mărturisitori şi închinători nu sunt cei
ce se bucură, ci sunt cei umiliţi şi mult lucrători peste cei ce
pot să se facă fii ai lui Dumnezeu prin propovăduirea celor
credincioşi Mie şi prin duhul mărturiei lor peste mulţi, şi aşa
sunt cei ce se bucură întru Mine, aşa, trudind mult, ostenind
mult, căci Eu le-am spus lor: «Pacea Mea o dau vouă, nu pre-
cum vă dă lumea vă dau Eu», şi mare este acest cuvânt pentru
cei ce Mă iubesc mărturisindu-Mă multora pentru bucuria
Mea! O, numai duhul duioşiei, numai el poate să-l facă pe om
mărturisitor al Meu, şi iarăşi voi grăi cu duh de înviere şi voi
da multora din Duhul Meu, din duioşia Mea cea pentru om. Eu
sunt Cel ce am înviat după trei zile de la aşezarea Mea pe
cruce, bătut în cuie de cei ce nu M-au primit de la Tatăl trimis
la ei, căci dacă nu L-au cunoscut pe Tatăl, ei nici pe Mine nu
M-au cunoscut. Cei ce slujeau ca preoţi ai Lui, M-au dat la

moarte pe cruce, căci le-a fost teamă de Mine ca nu cumva
să-şi piardă slava lor şi statul lor mare peste oameni, dar Eu
n-a veam ce să le iau, căci împărăţia Mea nu este de jos, şi s-au
temut zadarnic, căci Eu eram de la Tatăl, nu de la ei pe pământ,
şi sunt în Tatăl, aşa precum am şi fost. Amin. 

Hristos a înviat, poporul Meu! Să cânţi îndurerat salutul
învierii Mele, fiule, căci cei ce cântă cu bucurie „Hristos a în-
viat!“, aceia sunt cei ce-Mi înfig în carne cuiele păcatelor lor
mereu, mereu, şi aşa cântă ei Celui ce a murit pentru om ca
să-l oprească pe el de la păcat. Tu însă cântă cu umilinţă în-
vierii Mele şi nădăjduieşte în iubirea Mea, fiule! Cei ce s-au
despărţit de tine, aceia sunt cei ce s-au despărţit de Mine şi nu
ştiu ei ce au făcut, şi stau ei departe de voi şi aşteaptă să vadă
ce se va mai petrece cu Mine şi cu tine, dar cei ce se despart
de Mine şi de tine nu mai văd ca Dumnezeu, ci văd ca ei, văd
aşa cum au voit ei să vadă, iar Eu rămân cu voi şi văd aşa cum
vede Dumnezeu şi Mă sprijin cu cei ce văd, şi pot tot ceea ce
am de putut, pot prin credinţa lor şi prin statornicia lor sub
crucea Mea cea de azi, crucea venirii Mele a doua oară de la
Tatăl la om pentru mântuirea multora. Amin. 

Hristos a înviat! Întărire sfântă vă dau vouă în zi de
praznic al învierii Mele, fiilor. O, nu fiţi îndureraţi în dureri!
Ele aduc înviere, tată. Ele vă ţin în Mine, şi pe Mine în voi, fi-
ilor. Amin. 

O, Hristos a înviat! le spun şi celor ce nu vă iubesc pe
voi, şi le dorim iubire lor, căci aşa sunt cei ce iubesc ca Dum-
nezeu, şi aşa lucrează ei peste cei fără de iubire din cer în ei.
Pacea Mea o dau şi lor, dacă mai pot să Mă cunoască ei în acest
cuvânt. Amin, amin, amin. 

22 martie/4 aprilie 2010

Praznicul Buneivestiri

Pe pământ nu mai este învăţătură curată. Oamenii nu ştiu, dar au
nevoie de Dumnezeu. Omul trebuie să stea lângă Dumnezeu. Po ve -
ţe pentru cei ce vin pe calea Domnului. Nu poate ura îmbrăca haina 

iubirii. Clevetirea şi căinarea sunt lucrul diavolului. 

CC uvântul Meu se face praznic în mijlocul poporu-
lui Meu şi îl învaţă pe el calea Mea cu el şi calea

pentru cei ce vin să se apropie de muntele învăţăturii Mele ca
să ia din gura Mea povaţă pentru sporirea credinţei, pentru
desluşirea înţelesurilor toate, că nu mai este învăţătură curată
în gura nimănui pe pământ pentru cei ce caută calea Mea,
fiindcă cei ce stau sub nume de învăţători ai oamenilor fac
altceva decât ceea ce ar fi să facă, iar dacă ar mai şi învăţa pe
om calea Mea, îl învaţă fiecare după mintea sa, după nevoia
sa, nu după voia Mea, căci cei ce stau sub nume de învăţători
nu fac voia Mea, ci fac voia lor. 

Mă aşez înaintea ta cu masă de cuvânt, cu praznic de
bunăvestire, poporul Meu. O, ia, tată, cu multă grijă învăţătura
Mea de pe masa Mea cu tine şi dă-o pe ea celor ce caută la tine
după Mine, căci oamenii duc lipsă de învăţătură şi nu mai
înţeleg ei cărarea Mea spre ei, cărarea lor spre Mine. Au oa-
menii nevoie de Dumnezeu pe pământ. Ei caută mereu, mereu
şi nu-şi dau seama, săracii, ce le lipseşte. O, Dumnezeu le lip -
seşte, chiar dacă Eu nu lipsesc de lângă ei. N-au oamenii putere
să Mă afle şi să Mă cunoască. A căzut pâcla între om şi Mine
în ziua când omul s-a ascuns de Dumnezeu pentru voia sa cea
fără Dumnezeu în ea. Mă caută omul mereu. Pe Mine Mă
caută, chiar dacă el nu ştie aşa. Căutarea lui însă e departe să
afle ceva, căci numai Dumnezeu este Cel ce este, şi toate câte
sunt, în Dumnezeu sunt, nu în lumea aceasta, nu unde caută şi
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tot caută omul. O, cum să găsească omul care tot caută când el
nu ştie ce caută atunci când caută? Vin Eu cuvânt pe pământ
ca să-l lămuresc pe om pentru căutarea lui. 

O, nu ştii ce cauţi, omule, dar Eu ştiu ce caut. Caut să
Mă descopăr ţie ca să-ţi ostoieşti căutarea şi să înţelegi că
nimic nu vei găsi dacă nu are cine să te facă să înţelegi pe
Dumnezeu şi să-L cunoşti şi să-L ai apoi. 

E praznic sfânt, poporul Meu, iar Eu grăiesc cu tine, şi
grăiesc cu omul, tată. M-am descoperit prin înger acum două
mii de ani Fecioarei care avea să Mă ia în pântece de la Duhul
Sfânt şi să Mă nască pe pământ şi să Mă facă cunoscut oame-
nilor, şi s-a dus trimisul Meu în Galileea, la Nazaret, şi a urat
bucurie Fecioarei mama Mea şi i-a spus ei că Domnul este cu
ea umplându-o de har şi de dar şi binecuvântând-o pe ea între
femei, şi a mângâiat-o pe ea în tulburarea ei la vederea lui şi i-a
zis ei: «Nu te teme, tu ai aflat har la Dumnezeu şi vei zămisli
în sânul tău şi vei naşte fiu pe Iisus, Fiul Celui Preaînalt, Împă -
rat veşnic peste casa lui Israel, pe tronul părintelui Său
David», iar Fecioara s-a supus vestirii prin înger şi Dumnezeu
a împlinit apoi lucrarea Sa aşa cum a făgăduit. O, aşa lucrează
darul credinţei în cei hărăziţi de Dumnezeu credincioşi până
la sfârşit, până peste toată împlinirea, şi nu tot aşa sunt cei ce
se clatină în credinţă pentru tainele cele de sus cu oamenii pe
pământ. Cu frică şi cu cutremur trebuie să stea omul lângă
Dumnezeu, că altfel diavolul, potrivnicul Meu, îl trage pe om
de lângă Mine, aşa cum l-a tras pe Adam, omul cel zidit de
mâna Mea, cel care nu şi-a păstrat credinţa şi credincioşia faţă
de Făcătorul său, Dumnezeu. 

Praznic de bunăvestire M-am făcut pe pământ prin cu-
vântul învăţăturii Mele peste om. Nu are însă omul credinţă în
trimişii Mei aşa cum a avut mama Mea Fecioara când solul
Meu a adus ei desluşirea tainei Mele cu ea. O, ce să-ţi fac,
omule, dacă tu nu ai credinţă? N-ai cum să ai, de vreme ce
cauţi şi tot cauţi şi nu ştii ce cauţi, iar ţie îţi lipseşte credinţa,
tată. O, nimic n-ai să poţi fără de credinţă. Numai prin ea ar fi
să poţi, dar cine să-ţi insufle ţie acest mare dar dacă tu nu
primeşti pe solii Mei spre tine, şi apoi să arăţi supunere pentru
poveţele Mele şi preţuire pentru solii Mei, că zice bisericii
apostolul Meu: «Fiţi cu luare aminte pentru cei ce se ostenesc
între voi ca să vă cârmuiască în Domnul şi bine să vă sfătu -
iască, iar pentru munca lor socotiţi-i vrednici de prisosel nică
dragoste, şi veţi trăi între voi în pace, căci trebuie dojană peste
cei fără de orânduială şi trebuie întărire peste cei slabi de
înger şi trebuie sprijin peste cei neputincioşi, şi apoi îndelungă
răbdare în toate şi peste toate, ca nu cumva careva să răsplă -
tească cuiva răul cu rău, şi numai cele bune să fie ţinute, şi
unul faţă cu altul în faţa lumii, care priveşte peste cei ce sunt
biserică a lui Iisus Hristos, iar mulţumirea pentru toate să nu
lipsească dinaintea Domnului, căci Duhul Sfânt trebuie să stea
arzând, ca nu cumva să fie scoborâtă lucrarea proorociei, lu-
crarea bisericii pentru cele bune în toate faţă de orice înfăţi -
şare a răului». Amin. 

Aduc aminte la tot sufletul şi la tot trupul de cuvântul
proorocesc, care spune: «Vai de cetatea peste care nu este cu-
vânt de prooroc, cuvânt povăţuitor peste ea, că pe aceea o paşte
prăbuşirea, şi, iarăşi, vai de cetatea cu mulţi capi peste ea, că
aceeaşi soartă are!». Cuvântul buneivestiri lipseşte peste tot pe
pământ, şi nu ştiu cum s-o dau cu omul ca să Mă afle în acest
izvor de cuvânt şi să-Mi caute povaţa şi să nu se joace cu cobo -
rârea Mea cuvânt după el, căci vai celor ce dispreţuiesc proo -
rociile, celor ce suflă să stingă Duhul Meu, Care lucrează pe
pământ prin soli, aşa cum în toată vremea am lucrat! 

E praznicul Buneivestiri lângă praznicul Învierii Mele
aşezat în acest an, şi îi spun omului să caute să înţeleagă ceea
ce el mărturiseşte când spune: „Hristos a înviat din morţi cu
moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăru -
indu-le!“. O, dacă tu aşa spui, omule care te strângi ca să cânţi
aşa, nu te gândeşti că asta e o mărturisire care trebuie să te
pătrundă ca s-o şi înţelegi? Am călcat cu moartea pe moarte şi
am coborât în locuinţa morţilor pe calea morţii Mele, ca să le
dau viaţa Mea şi învierea Mea, şi apoi M-am înviat în faţa celor
de pe pământ, iar morţilor li s-au deschis mormintele şi au ieşit
în Ierusalim şi au vestit învierea Mea, şi tot n-au voit să creadă
Anna şi Caiafa şi toţi cei care au plătit bani la străjeri ca să
mintă ei că trupul Meu a fost furat de ucenici. Cântă omul
„Hristos a înviat!“, cântă fără să ştie ce cântă şi de ce cântă.
Am sculat morţii din morminte prin moartea Mea pe cruce.
Am condamnat moartea în însuşi trupul Meu şi am dovedit
neputincios boldul ei, dar trezeşte-te, omule, pentru această
mărturisire şi caută să vezi ce să faci cu viaţa ta, cu mintea ta,
cu credinţa ta, cu paşii tăi! O, de ce, oare, trăieşti tu pe pământ?
Întreabă-te! Ce faci, ce vei face după aceea? Întreabă-te iar!
Vin spre tine cu mult cuvânt de bunăvestire. Te voi întreba de
el, căci ţi l-am dat să-l ai la îndemână, iar tu Îmi respingi aju-
torul. Îmi strigau cu duşmănie şi cu invidie preoţii şi arhiereii
şi fariseii şi spuneau: «Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu poa -
te», dar Eu trebuia să gust moartea pentru salvarea omului, iar
ei luau în râs Scripturile cele despre Mine. O, aşa fac şi azi
preoţii şi cărturarii, nu-i lasă pe oameni să caute cu glasul Meu,
care îi strigă la voia lui Dumnezeu în ei. 

O, fiilor care staţi din partea Mea înaintea oamenilor cu
glasul cuvântului Meu, căutaţi, tată, să mărunţiţi bine înţelesu -
rile cele de pe calea Mea cu voi pentru cei ce se apropie să
vadă sau să aleagă această cale, ca să nu păţim şi de la alţii aşa
cum am păţit de la cei ce au venit să se alăture şi au dat apoi
cu piatra în Mine şi în voi atât de urât, fiilor. O, trebuie sănătate
de iubire în cei ce vor să se nască de sus, din nou prin acest
cuvânt, căci iubirea de Dumnezeu este alta decât aceea pe care
o aşteaptă cei ce se apropie ca să fie şi ei cu lucrarea Mea, cu
drumul Meu cel cu spini pe el, cu cruce, fiilor, căci vai celor
ce vin şi nu dau să semene cu Mine, sub cruce pe calea Mea
cu omul. O, tu vrei să fii iubit, omule? Dar meriţi, tată? De ce
nu te întrebi şi aşa? Eu ştiu ce meriţi, dar tu nu dai să ştii. Tu
meriţi pocăinţă şi lacrimi curăţitoare pentru ranele Mele cele
de la păcatele tale, care ustură pe Dumnezeu, şi tu vii să cauţi
iubire, şi te vaiţi că nu găseşti, dar Eu sunt Cel drept şi caut la
om după cum şi el caută după Mine. O, ţie îţi trebuie ispăşire
de păcate şi dojană pe calea ta neascultătoare, nu iubire de care
cauţi tu, ci iubire cum ştiu Eu să-ţi dau. La Mine iubirea lu -
crează ca Dumnezeu, nu ca omul, tată, căci omul trebuie curăţit
de păcat şi de plata păcatului, şi la Mine iubirea este cea care
însănătoşeşte pe om, nu cea care-i mângâie boala. O, nu
suferinţa ta, ci suferinţa Mea în tine trebuie s-o ai tu, cel ce
cauţi cu calea Mea. Cei ce dau să aibă suferinţa lor încă pe
calea Mea cu poporul Meu, aceia dau în Mine pentru ei, căci
vin şi vor apoi să le joc Eu în strună. O, Eu n-am stat să-i
pigulesc pe cei bolnavi, ci le-am spus să se scoale şi să umble,
nu să stea bolnavi ca să îngreuieze pe pământ, dar unde să mai
fie credinţă cu sfială în ea în cei ce ar da şi ei să fie cu calea
Mea de azi a cuvântului Meu de azi când ei dau să vină şi să
se lase grei şi purtaţi în cârca celorlalţi cu toate defectele lor,
cu toate pretenţiile lor, necunoscând ei cu mintea lor taina iu-
birii de Dumnezeu! 

O, fiilor binevestitori din partea Mea, învăţaţi cereşte,
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tată, cum trebuie să staţi înaintea celor ce vin ca să vadă această
lucrare a Mea cu voi! Nu le daţi inima din voi, ci păziţi-o nu -
mai pentru Mine, tată, iar lor daţi-le povaţă pentru credinţă mai
întâi, şi apoi să stea ei pe picioarele lor înaintea Mea dacă vor
să poată pentru viaţa lor cu Mine. Eu am avut şi am încă multe
dureri pe calea Mea cu voi în mijlocul poporului Meu cu voi,
că la unii a fost să le dau de lucru aşa cum au dorit ei, căci altfel
Mă loveau pe Mine şi pe voi pentru ei, şi aşa a fost, şi nimeni
dintre cei dispreţuitori de voi să nu spună, să nu creadă că au
credinţă ziditoare pentru ei sau pentru alţii din lucrarea Mea,
dacă pe voi vă dispreţuiesc dinspre unii spre alţii aceştia,
meteahnă diavolească în cei ce lucrează aşa, nemaisfâr şind ei
cu nemulţumirile şi cu pretenţiile. O, nu pentru pretenţii trebuie
să se apropie de Mine cel ce vine cu acest izvor de cuvânt, ci
pentru pocăinţă să vină şi aşa să rămână pe calea Mea dacă vine. 

O, fiilor, nu poate ura îmbrăca haina iubirii! Ea iese la
suprafaţă şi se vede bine cu lucrarea ei. O, fiilor, nu poate fi
dragostea înăbuşită de cei ce urăsc. Ea iese la suprafaţă prin
lucrarea ei, tată. Fiţi liniştiţi! Eu sunt Cel ce veghez, Cel ce
cântăresc totul, îndurându-Mă de cei binecredincioşi, care pot
totul prin credinţă fără de cusur, iar cei ce-Mi resping ajutorul
Meu cel prin voi, ei vor vedea. Amin. 

Voi, cei care iubiţi să fiţi fii plăcuţi prin credinţă şi prin
jertfă curată, nu fiţi fără de veghe pentru ispite! Feriţi-vă ure-
chea dinspre cei ce clevetesc dispreţuind prin aceasta pe cei
clevetiţi de ei. Fiţi curaţi în iubire şi în credincioşie, că e lucrul
diavolului clevetirea şi căinarea, şi acestea cad pe cei ce le
primesc pe ele de la cei nemulţumiţi. O, e vremea să veghez
Eu şi să vă spun cum să lucraţi, iar cel ce ascultă de Mine nu -
mai pe jumătate, de unul ca acesta feriţi-vă viaţa, fiilor, căci
Eu stau la cârmă şi veghez. O, aşa suferinţă era şi în vremea
bi s ericii prin apostolii Mei cei de la început. Dădeau mulţi să
se strecoare sub îngrijirea bisericească şi ridicau pretenţii pen-
tru iubire şi pentru îngrijire şi îngreuiau anevoiosul mers al fi-
ilor lui Dumnezeu, care cu greu mergeau, strâmtoraţi de peste
tot prin fiii necredinţei, dar îngrijiţi de Mine prin îngerii Mei,
prin binefăcătorii cei tainici, care primeau de la Mine pentru
daruri bisericii. 

Iar voi, străjeri ai bisericii Mele de nou Ierusalim, fiţi
destoinici pentru veghe şi pentru povaţă peste cei ce primesc,
şi fiţi răbdători pentru cei şovăielnici şi nemulţumiţi, căci Eu
sunt Cel veghetor şi am grijă şi în vreme de pace, şi în vreme
de război şi nu vă las singuri sub greu. Calea Mea este crucea.
Tot aşa este şi a voastră, căci trebuie să fim asemenea, fiilor, şi
aceia sunt ucenicii Mei, şi orice ucenic trebuie să fie ca Învăţă -
torul său înaintea celor ce caută sau nu caută pe Dumnezeu.
Amin. Eu v-am scos din lume şi din veacul cel viclean ca să
semănaţi cu Mine, fiilor. Aşa să-i povăţuiţi şi pe cei ce dau să
se apropie de muntele învăţăturii Mele pentru cei ce au har şi
credinţă cu har, căci lucrarea Mea cu voi nu trebuie ştirbită, nu
trebuie muşcat din ea cu jefuire, ci trebuie păstrată sfântă pen-
tru vremea care vine a celor ce se vor naşte prin ea întregi, şi
nu pe jumătate, fiilor. Bunăvestirea Mea voi împărţiţi-o celor
ce au putere s-o înţeleagă, şi fiţi ocrotitorii poporului Meu cel
binecredincios, o, fiilor! Amin, amin, amin. 
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Sărbătoarea Izvorul tămăduirii

Poveţe pentru fraţii laolaltă. Tămăduirea credinţei şi a roadelor ei.
Îndemn pentru lucrarea duhului în biserică. Dorul de Dumnezeu
între fraţi este izvor de tămăduiri. Pacea şi lucrarea îngerească între
fraţi. Cei ce nu pot să fie ca îngerii să stea de-a stânga şi să-şi lucreze 

pocăinţă. 

ÎÎ mi desfac cu bogăţie izvorul cuvântului Meu şi dau
din el spre tămăduirea a toate cele sufleteşti şi tru -

peşti pentru cei ce ştiu să se folosească de Dumnezeu pe pă -
mânt. Sunt Fiul Tatălui Savaot. Sunt Dumnezeu Cuvântul şi
am albie de cuvânt între cer şi pământ şi îi dau omului ca să
aibă şi ca să se folosească de cele de la Dumnezeu pentru
asemănarea lui cu Mine apoi, căci Eu vin pe pământ cuvânt ca
să-i dau facere nouă celui ce prinde dor de Dumnezeu în el,
dor de împărăţia Mea înăuntrul lui. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu! Sunt în mijlocul tău cuvânt şi
praznic de înviere, de zile de înviere întru amintirea învierii
Mele, cea de după suferinţă, şi spun: Hristos a înviat, şi spun:
pace vouă, fiilor, aşa cum le-am spus şi ucenicilor Mei când
M-am descoperit lor înviat, şi apoi am petrecut cu ei şi am
făcut din ei trimişii Mei pe pământ la oameni şi le-am dat lor
din puterea pe care Tatăl Mi-a dat-o ca să săvârşesc cu ea
lucrările Lui pe pământ, prin semne şi minuni doveditoare, de
la care să rodească între oameni credinţa în Unul Dumnezeu
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, şi apoi mântuirea cea de la Dum-
nezeu pentru cei credincioşi, şi împărăţia Mea în ei şi între ei,
împărăţia lui Dumnezeu pe pământ! Amin. 

Izvorul tămăduirilor este cuvântul Meu peste voi, ca şi
în ziua aceasta, iar Eu, Domnul, vă dau vouă, celor adunaţi la
izvor, învăţătură de vindecare a sufletului, a duhului şi a trupu-
lui, căci altă lucrare Eu nu am, decât să-i dau omului viaţa Mea.
Amin. 

O, ar trebui să n-aibă omul pe nimeni pe pământ, decât
pe Dumnezeu, şi aşa i-am întărit Eu pe ucenicii Mei când i-am
luat dintre ai lor şi dintre ale lor şi i-am strămutat pentru ca să
fie ei ai Mei apoi şi i-am statornicit întru Mine. La toţi cei ce
vin după Mine le trebuie strămutare, le trebuie patrie nouă,
naştere nouă, şi apoi păstrată pentru Mine în cel ce crede în
Mine, şi iată, rostesc acum spre tămăduirea credinţei cea puţină
a celor ce dau să Mă urmeze, şi le spun ceea ce am spus acum
două mii de ani: «Cel ce nu lasă pentru Mine mamă şi tată,
fraţi şi surori, soţii şi copii, rude şi prieteni, ranguri şi averi
pentru ca să nu aibă nimic decât pe Dumnezeu, acela nu poate
fi ucenicul Meu». O, aşa îl tămăduiesc Eu pe om de toate cele
ce nu rămân veşnic atunci când el vine după Mine sau când Eu
îl strămut pe el pentru împărăţia Mea cu el, iar cel ce nu face
aşa când vine după Mine, acela Îl tăgăduieşte apoi pe Dum-
nezeu, din pricina legăturii lui cu pământul din care n-a ştiut
să iasă pentru naşterea lui cea nouă, cea statornică apoi. Eu
i-am făcut naştere nouă lui Avraam, şi Mi-a făcut şi el Mie în
el şi am rămas unul pentru altul, unul în altul pentru împărăţia
Mea, şi am făcut în el pământul făgăduinţei şi M-am odihnit
întru Avraam şi întru credinţa lui cea fără de cusur. O, aşa l-am
tămăduit Eu pe Avraam de obârşia lui cea de pe pământ şi i-am
dat lui ţară după orânduiala Mea, căci s-a dat Mie ucenic
desăvârşit şi am ridicat din el spiţa neamului lui Dumnezeu pe
pământ între oameni, şi numai aceia sunt fiii lui Avraam şi fiii
lui Dumnezeu, numai cei din făgăduinţă fii, numai cei ce se
făgăduiesc Mie şi care se cunosc a fi prin faptele credinţei, prin
propăşirea lui Dumnezeu cu ei pe pământ. Amin. 

Sunt cu mama Mea Fecioară la masă de cuvânt cu tine,
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poporul Meu de la izvor, şi avem oaspeţi veniţi la izvor, căci
ei cred cuvântul Meu cel de azi. O, mereu, mereu vin şi întăresc
credinţa celui ce are credinţă în cuvântul Meu, căci păsările de
pradă stau la pândă mereu să ciugule pe cele de la Mine semă -
nate în inima omului. O, tată, dacă Eu n-aş sta cu vasele pline
de sămânţă pe masa ta tu n-ai mai fi poporul Meu pe pământ,
şi ai fi al lumii, căci lumea şi-ar deschide pântecele şi te-ar
înghiţi, fiule, şi ţi-ar da din duhul ei, din netemerea ei de Dum-
nezeu mai întâi, şi apoi ţi-ar da din otrava pierzării de suflet,
tată, dar şi dacă stai lângă Mine cu viaţa ta, o, trebuie mult,
mult hrănită viaţa ta cea de la Mine, şi iată, îţi dau în ziua
aceasta învăţătură tămăduitoare şi mult învăţătoare pentru sta-
tornicia ta cu Dumnezeu, căci Eu văd duşmanii de suflet şi de
credinţă cum pândesc viaţa poporului Meu. 

Eu îţi însănătoşesc mai cu seamă credinţa şi roadele ei,
că fără ea te duce apa de lângă Mine şi pieri, poporul Meu.
Te-am povăţuit să cauţi şi să iubeşti lucrarea duhului cea întru
frăţească părtăşie, tată, şi să te păstrezi al Meu în chiticele
adunat, ca să te pot creşte Eu, fiule, iar pentru părtăşie frăţească
trebuie dorul de Dumnezeu în fraţi şi între fraţi. Fraţii trebuie
să stea întru împreună lucrare numai şi numai pentru dorul de
Dumnezeu întru părtăşie frăţească şi mărturisitoare dinspre
unul spre altul, căci pe Mine nu Mă încălzeşte şi nu Mă păs -
trează cu ei statul laolaltă al fraţilor dacă ei nu M-ar da de la
unul la altul prin iubirea mărturisirii, prin cuvântul credinţei şi
al dragostei de Dumnezeu, prin petrecerea cu sfinţii şi cu în-
gerii, căci altfel diavolul aduce dezbinare între fraţi şi orice
altceva în afara Duhului lui Hristos peste fraţii laolaltă, şi se
tot împuţinează rodul Meu între ei apoi. 

O, luaţi seama bine, voi, cei ce staţi mănunchi înaintea
Mea din loc în loc pentru împărăţia Mea cu voi! Hrăniţi-vă
între voi cu darurile şi cu roadele credinţei în numele iubirii
de Dumnezeu, ca nu cumva să se schimbe binele în rău, iubirea
în ură, şi apoi credinţa în necredinţă, că e vreme cu ispite
asupra fiilor lui Dumnezeu şi asupra credinţei ziditoare de
Dumnezeu în om, fiilor. Fiţi, dar, tari, cu toţii întru darurile şi
roadele credinţei sfinte şi nu fiţi slabi sau fără de veghe mereu
pentru cele din cer între fraţi în toată vremea, ca nu cumva să
semănaţi cu oamenii şi nu cu îngerii, fiilor, căci numai puţin
aluat dospeşte toată frământătura. Mă dau prin voi oamenilor
cei fără de Dumnezeu pe pământ, iar învăţătura Mea dă să-l
vindece pe om de păcatul din el, ca să pot sta Eu cu el cu slava
sfinţeniei, cu petrecerea îngerilor şi a sfinţilor cei plini de dor
pentru părtăşia lor cu oamenii pe pământ. Lucrarea duhovni -
cească din om, aceea îl dovedeşte pe el fiu al lui Dumnezeu,
iar lipsa ei din gândirea şi din simţirea şi din grăirea şi din lu-
crarea lui îl dovedeşte lipsit de Dumnezeu chiar şi pe cel cre -
dincios, dar dorul de Dumnezeu este izvor de tămăduiri în om,
şi între om şi om apoi, şi numai el poate păstra în om duhul
mărturisirii, Duhul lui Dumnezeu lucrător în om şi între om şi
om, şi el alungă neputinţa din om şi aduce desfătarea cerească
înăuntrul lui, şi e luminos şi mult luminos omul cu mult dor
de Dumnezeu în el. 

O, fiilor, chiar şi pentru binele şi frumosul pe care-l
lucraţi vă trebuie vouă povăţuitor şi mărturisitor înaintea Mea
pentru voi, dară pentru răul care dă să vă prindă după lucrarea
lui cea rea cu care ispiteşte pe fiii lui Dumnezeu! Iară şi iară
vă îndemn pe voi să împliniţi povaţa Mea: curăţiţi-vă urechea,
fiilor! Fiţi cu urechea curată, tată, şi apoi păziţi-o aşa! Fiţi
deschişi unii spre alţii cu toate cele din voi şi dintre voi, ca să
nu vă prindă teamă pentru cele ascunse în voi, fiilor, căci teama
vă învaţă ascunderea, tată. Învăţaţi-vă unii pe alţii să cunoaşteţi

lucrarea diavolului când ea se strecoară între voi ca să vă des -
poaie şi să strice între voi lucrarea iubirii, lucrarea veghii
sfinte, care vă uneşte într-o lucrare pe toţi, tată. Defăimările
unul de la altul aduc dezbinare şi loviri în iubirea dintre fraţi,
tată. Mergeţi unii spre alţii numai pentru Duhul lui Hristos între
voi şi în voi, căci unde este Duhul Meu este iubire, este iertare,
este bună înţelegere şi căldură în inimi unii pentru alţii în nu-
mele Meu, şi este cerul îngerilor şi al sfinţilor cu voi, tată, în
petrecere cerească, fiilor, în zile de lucru şi în zile de sărbători
şi în toată vremea Mea cu voi pe pământ. Împărţiţi-Mă pe Mine
unul altuia cu lucrare fără de semeţie, şi diavolul va fugi de la
voi şi nu se va apropia. Amin. 

O, fiilor, trebuie să înţelegeţi şi să cunoaşteţi numaidecât
şi în toată vremea lucrarea şi uneltirile diavolului când acestea
dau să se ivească şi să vă oprească lângă ele şi ca să vă dispre -
ţuiţi apoi unii pe alţii spre bucuria diavolului, ci, din contra, în
iubire unii altora daţi-vă cinste şi întâietate pentru taina iubirii
dinspre unii spre alţii întru toată sfinţenia firii şi a iubirii, şi
veţi trăi în pace şi în lucrare îngerească între voi. O, nu citiţi
numai o dată cuvântul Meu, ci mereu, mereu, ca să-l puteţi lu -
cra peste voi mereu, mereu, fiilor. Fugiţi de mânie şi de aţâţarea
spre mânie, căci mânia îl ţine sub apăsarea ei pe om până ce îl
face să facă voia diavolului, dar dragostea nu face aşa. Ea îl
curăţă de rău pe om, ea îl trezeşte, ea intră şi umblă la inimă şi
face frumos şi curat în ea, dar trebuie povăţuitor care are
unealtă de tămăduire în mână pentru răutatea din om şi pentru
vindecare apoi. 

O, urât este omul mânios, urât este omul iscoditor, iar
cel ce împarte dezbinare este om fără de minte, este unealtă a
diavolului, şi nu poate fi tămăduitor cel ce nu aduce pe Dum-
nezeu în om. O, aveţi grijă de iubirea din voi, ca să-Mi puteţi
fi ucenici, şi nu răufăcători apoi, fiilor. Iuda a fost dintre
ucenicii Mei, dar le-a lucrat şi pe ale lui, şi cu care el trebuia
să se ascundă, căci nu iubirea dintre ucenici, ci invidia l-a
hrănit pe el şi dorul de merite, şi acestea mănâncă în om duhul
umilinţei, Duhul lui Dumnezeu, şi apoi s-a ascuns Iuda cu toată
lucrarea lui cea fără de povăţuitor peste ea, iar cel ce s-a ascuns
aşa, iată, M-a dat vânzării, pe bani. O, banul se înfăţişează
folositor pentru om, dar încet, încet poate să-i ia omului
mintea, poate să-l despartă pe om de dragostea de Dumnezeu,
de frica de Dumnezeu, de curăţenia lui faţă de Dumnezeu, şi
apoi se ascunde omul pentru vina din el. O, nimeni nu dă pe
Mine bani ca să Mă aibă, căci cu bani poate numai să Mă
vândă omul, dar crede el, oare, ce-i spun Eu? 

V-am învăţat, fiilor, să nu umblaţi cu bani, o, şi ce fru-
mos v-am învăţat! Nu M-au ascultat cei strânşi mănunchi pen-
tru trăirea Mea cu ei. Eu pe cel ce are iconomat peste biserica
Mea îl îmbrac cu o lucrare aparte, cu o putere aparte, cu o
armură aparte ca să-l ocrotesc pe el, şi aleg pentru aceasta om
sănătos la iubire de Dumnezeu, statornic în lepădarea de sine
cea întreagă şi curat cu inima şi cu fapta, iubind el lumina întru
toate, temându-se de Dumnezeu întru toată lucrarea sa cea pen-
tru biserica Mea. V-am învăţat să vă spălaţi pe mâini de bani,
şi apoi să vă spălaţi cereşte, tată, adică şi la minte şi la inimă
şi pe mâini apoi, căci banul este o unealtă a diavolului şi se
descarcă cu înţepătura lui în inima omului, fiilor, şi îl face vi-
novat pe om. Vă învăţ şi acum. Dacă nu aveţi de la Mine cu-
vânt pentru tot ce lucraţi voi pentru voi şi pentru Mine, voi nu
veţi putea rămâne în lucrarea ascultării, fiilor, iar neascultarea
îl smulge pe om din împărăţia Mea. Învăţătura Mea a căutat să
vă aducă numai binele vostru, numai binele Meu cu voi, tată,
şi fericit este cel ce nu dă de peste el învăţătura Mea, şi fericit
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sunt Eu de la unul ca acela. Amin. 
Îmi voi strânge tot mai mult pe pământ sub ocrotirea

Mea tărâmul împărăţiei Mele şi Mi-l voi sfinţi şi Mi-l voi întări
pentru cei sfinţi, pentru cei ascultători şi umiliţi şi plini de
duhul pocăinţei înaintea Mea, căci pe pământ este peste tot
omul fărădelegii, care-l despoaie pe tot omul de puteri şi îl
îmbracă în neascultare şi în slăbiciuni fel de fel, căci peste tot
antichrist împărăţeşte şi tot dă să prindă sub el până şi pe cei
aleşi ai Mei, care n-au voit şi care nu vor să stea sub ocrotirea
Mea, în staulele Mele, şi în care din greu îl împrejmuiesc pe
om ca să-l pot ocroti pe el de cele rele de pe pământ. 

O, se stinge de peste tot pe pământ numele lui Dum-
nezeu ca să nu mai ştie, ca să nu mai vorbească de Dumnezeu
oamenii, ca să nu mai vadă urmele Lui. Când şi-a pus de gând
Caiafa să Mă piardă şi să fie el, numai el marele arhiereu, căci
se temea de măreţia Mea între oameni, după ce el a înţeles că
Eu sunt Hristosul, atunci mulţi mărturiseau despre Mine min-
cinos, dar mărturiile nu se potriveau ca să se poată găsi vină
pentru răstignirea Mea. Se înmulţeau învinuirile şi învinuitorii,
dar nici aşa mărturia lor nu era la fel, şi atunci arhiereul M-a
întrebat: «Nu răspunzi nimic la ce mărturisesc ei împotriva
Ta? Eşti Tu Hristosul, Fiul Celui binecuvântat?». Atunci Eu
l-am ajutat pe el să facă fapta răstignirii Mele, şi am zis: «Eu
sunt, iar voi veţi vedea pe Fiul Omului stând de-a dreapta pu -
terii şi viind pe norii cerului», iar el, sfâşiindu-şi veşmintele,
în nebunia lui ca să verse sângele Meu, a zis atunci: «Ce
trebuinţă mai avem de martori? Iată-L, a hulit! Ce vi se pa -
re?», şi toţi M-au osândit la moarte, dar mai întâi au început
toţi să Mă scuipe şi să-Mi astupe faţa cu scuipături şi cu pumni
şi au pus pe slugi să-Mi dea palme cu duiumul, iar Eu eram
Hristosul, Fiul Celui binecuvântat, şi a plătit Caiafa preţul
vânzării Mele, dar asta nu înseamnă că M-a cumpărat, şi iată,
nimic nu câştigă cel ce dă preţul vânzării Mele, căci îl dă ca să
Mă vândă, nu ca să Mă cumpere, nu ca să Mă câştige şi să-I
fiu Eu lui câştig. 

O, iată ce face mânia care se naşte de la dorul de a fi mai
mare omul sau mai drept faţă de altul! Mânia în om este plată
a greşalelor lui, şi vine în el ca pedeapsă pentru el, şi numai
apoi vede el unde-l duce acest duh rău, care-i schimonoseşte
faţa şi fapta, şi pe Dumnezeu Îl alungă departe, căci Eu sunt
blând şi smerit cu inima chiar şi în vremea când Mă mânii pen-
tru îndreptarea vieţii omului îndărătnic faţă de mântuirea lui. 

O, e bine să n-aibă omul pe nimeni pe pământ, decât pe
Dumnezeu, căci dacă are cui să-i facă nazuri, le face, fiilor. O,
fiţi treji cu trezie deplină, ca nu cumva să vă faceţi parte cu cei
ce fac păcatul despărţirii de Dumnezeu al lor sau al celor de
un gând cu ei, neştiind ei ce fac când săvârşesc fapta aceasta.
O, căutaţi să nu fie vinovaţi unii pentru alţii fraţi pentru fraţi,
părinţi pentru copii sau copii pentru părinţi, şi vai celor fără de
certare peste ei ca unii fără de legitimitate şi care-şi urmează
mintea lor! 

O, mamă Fecioară, izvor de iubire şi de milă, Mă fac cu
tine izvor de cuvânt curăţitor peste fiii poporului Meu ca să-i
ocrotesc pe ei de căderi, mamă, căci diavolul mâniei şi al urii
dă târcoale pe lângă taberele fiilor lui Dumnezeu, mamă. 

— OO,ceartă-te pe tine Domnul Iisus Hristos,
diavole al mâniei şi al dezbinării şi al

urii, ceartă-te Domnul, Fiul Celui binecuvântat, Fiul meu,
născut din pântecele meu cel fecioresc pentru biruinţa lui Dum-
nezeu asupra ta! Fii cuminte! Du-te în locuri pustii de Dum-
nezeu! Eu sunt mama lui Dumnezeu şi îl tămăduiesc pe
poporul Fiului meu Iisus Hristos şi îl veghez pe el cu tot cerul

sfânt şi îl apăr de duhul răzvrătirii şi al urii şi îl învăţ pe el iu-
birea şi sfinţenia, răbdarea şi credincioşia, crucea şi biruinţa
prin cruce, iar tu ruşinează-te şi du-te, du-te la locul tău, căci
poporul acesta este ziua Domnului, ziua care te va aşeza pe
tine la locul pe care ţi l-ai luat prin fărădelegea ta, iar Domnul
îi va elibera de sub robia ta pe toţi cei ce au crezut în El prin
acest cuvânt al Său! Amin. 

O, popor al Fiului meu, numai lucrare îngerească să fie
între frate şi frate. Fiţi ca îngerii din cer, nu ca oamenii de pe
pământ, fiilor! Tămăduiţi-vă în toată vremea de tot ce nu este
ceresc în voi şi între voi şi păstraţi-vă veşmântul şi înnoiţi-l tot
mereu pentru masă de nuntă, că numai la această masă vă este
vouă tămăduirea, şi numai cu ascultare de tot cuvântul Fiului
meu Iisus Hristos! Întăriţi-vă credinţa, umilinţa şi pocăinţa!
Umblaţi în lumină, şi unii altora daţi-vă putere pentru credinţă
şi pentru veghe împotriva ispitelor care bat! Fiţi ca îngerii, iar
cei ce nu pot aşa, să stea de-a stânga şi să-şi lucreze pocăinţă
şi rugăciune pentru vindecare şi pentru înţelepciune de sus,
dând de la ei înţelepciunea lor, care-i vatămă pe ei şi dă să-i
tragă de la Dumnezeu! 

O, ai grijă de ei, Fiule Iisus al meu, că e grea calea lor,
e cu ispite, e cu lovituri. O, nu-i lăsa singuri sub greu. Amin. 

— OO,nu, mamă, nu! Mă fac mereu, mereu cu-
vânt peste ei şi le dau din cer, mamă. Eu

sunt Stăpânul lor Cel de sus, şi de fiecare dată îi spun furtunii:
taci! Taci şi bate unde vrei, dar nu aici! O, aşa îl ocrotesc Eu
pe poporul Meu cel de azi şi sunt ocrotitorul lui Cel de sus,
căci Eu am înviat biruitor pentru om, şi Tatăl Mi-a dat toată
puterea în cer şi pe pământ, şi cu ea îl ocrotesc Eu pe poporul
Meu cel de azi, pe cel binecredincios, şi care rămâne cu Mine
în toate, în toate încercările, mamă. Amin, amin, amin. 

27 martie/9 aprilie 2010

Duminica a doua după înviere, a sfântului apostol Toma

Nu vrea omul să fie purtător de Dumnezeu cum a fost mânzul asinei.
Cei ce rabdă învinuirile să-şi poarte cu pocăinţă vina, spre ispăşirea 

ei. Îndemn pentru primirea facerii făpturii noi. 

ÎÎ   n ziua întâi a săptămânii cea de după învierea Mea
intru cuvânt în cartea Mea cea de azi şi spun

poporului cuvântului Meu aşa cum am spus ucenicilor Mei în
ziua aceasta acum două mii de ani: Pace vouă! O, pace vouă,
ca să puteţi îndura toate câte pe neştire, pe neaşteptate apasă
peste pacea coborârii Mele cuvânt peste pământ acum, la
sfârşit de timp! Amin. Eu, Domnul Cel înviat, am grijă de
pacea voastră, că mult Îmi trebuie ea pentru venirea Mea cea
de azi, pentru putere în voi ca să daţi voi putere poporului Meu
cel binecuvântat, celor care şi-au înţeles venitul şi statul lor şi
lucrarea cuvântului Meu şi buna lor credinţă şi credincioşie
pentru Mine şi pentru voi, copii străjeri din partea Mea în calea
cuvântului Meu, şi apoi peste poporul Meu cel binecredincios! 

O, pace vouă, celor ce sunteţi poporul Meu cel de la
izvor! Izvorul Meu de cuvânt udă din cer împrejurimile Mele
cu voi aici, lângă izvor, şi apoi el curge din loc în loc în taberele
unde am încă popor credincios şi împlinitor vieţii de nou Ieru -
salim pe pământ, şi apoi el curge în marea cea mare, în lu me,
fiilor, că am încă în lume mulţi care-şi ţin genunchii aple caţi,
cu trupul, cu duhul şi cu sufletul lor înaintea cuvântului Meu,
prin care Eu, Domnul, vin şi împlinesc naşterea din nou a lu -
mii, a facerii cea de la Mine, şi care tresare toată la glasul cu-
vântului Meu cel de azi şi se lasă spre înnoire, şi apoi se
des co peră ea în slava tainei cerului cel nou şi a pământului cel
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nou şi a Ierusalimului cel nou, aşa precum scrie în Scripturi,
taină nepricepută de cei învăţaţi de pe pământ, şi care se uită
nedumeriţi la voi şi grăiesc nesocotit, iar Eu nu aştept de la ei
înţelepciune pentru tainele Mele cu ei, căci ei sunt străini de
ele şi nu li se descoperă lor, de vreme ce ei îşi fac şi îşi tot fac
împărăţie a lor pe pământ, uitând ei, săracii, că scrie în Scrip-
turi despre cer nou şi pământ nou, la care ei se uită ca la un
mult, mult îndepărtat tărâm, care ar fi să fie. Eu însă trec cu
veacul cel nou pe lângă veacul omului şi tainic rostesc cuvânt
şi tainic înnoiesc facerea toată, iar când ea se va vedea aşa cum
scrie de ea în Scripturi, mulţi din cei ce dorm în ţărâna pă -
mântului se vor scula şi vor primi această moştenire, precum
este scris, şi vor mărturisi spre adeverirea Scripturilor cele des -
pre facerea din nou a lumii, lucrarea care nu se suie la mintea
omului trecător şi care tot în chip trecător îşi risipeşte viaţa, că
mare minune este să stea omul în Dumnezeu şi nu pe pământ
în vremea vieţii lui cea fără de căpătâi pentru ea oricât s-ar
căzni el să-şi facă ceva ca să aibă, căci nimeni nu poate să-şi
facă şi să aibă ceva pe pământ, decât pe Dumnezeu, Care ră -
mâne în veac, numai că omul le vede doar pe cele ce trec .

Nu vrea omul să fie purtător de Dumnezeu. Au voit
aceasta proorocii Mei, sfinţii Mei, aleşii Mei, născuţi pentru
aceasta prin orânduiala Mea cea tăinuită în vecii. A voit aceasta
mânzul asinei şi a fost el purtător de Dumnezeu şi M-a purtat
ca să intru în Ierusalim cu biruinţă, şi apoi ca un Biruitor să
curăţ de deşertăciune casa de rugăciune a poporului Israel, căci
el făcuse din ea pentru el peşteră de tâlhari. Ar fi să fie omul
purtător de Dumnezeu asinul cu două picioare, dar nu vrea
omul să fie măgăruş ca să ducă sarcinile Stăpânului său Dum-
nezeu sau să-L poarte pe Stăpânul său pe spatele său aşa cum
mânzul cel mic M-a purtat pe Mine şi a împlinit el această
Scriptură despre Mine şi despre el, rostită în vremea prooro -
cilor cei mari ai vestirii lui Mesia, Fiul Domnului. O, omul mai
degrabă îl face asin purtător de sarcinile lui pe Domnul, şi dă
din picioare înaintea celui ce nu ar da să-l poarte. Iată, mai
înţelept pentru supunere este animalul, mai iubit se face un asin
care duce sarcinile stăpânului său şi care nu-l părăseşte pe
stăpânul său, care-l mai pune şi la jug, şi sub greu, şi aşa îşi
dovedeşte el credincioşia şi nu-şi deschide gura ca să-şi înjo -
sească stăpânul, ci îl ascultă, iar când stăpânul îi cere chiar şi
sub bici mai mult decât dă el slujire, el se opinteşte atunci şi
se jertfeşte şi mai mult, şi nici aşa nu-şi părăseşte stăpânul şi
nu-l ceartă şi nu se supără pe el, ci îl ascultă şi stă în slujirea
lui cu credincioşie, căci semeţia este departe de el şi de firea
lui cea supusă pentru stăpânul său. 

Sunt vorbe mari cele ce Eu grăiesc, şi le grăiesc pentru
cei nărăvaşi în mijlocul poporului Meu cel de sub sarcina Mea,
căci sunt şi din cei ce dau din picioare şi fac şi mai anevoioasă
povara Mea, dusă cu cei ce Mi-o poartă ca să-Mi îngrijesc un
popor. O, ce rău îţi va părea ţie, celui nerăbdător, celui necu-
viincios, ce rău îţi va părea în ziua slavei, în ziua bucuriei şi a
durerii! Acum dai din picioare şi din mâini şi dai să jubilezi
pentru voia ta şi nu a Mea, căci altfel ţi-ar sări minţile pentru
ce Mi-ai făcut, dar atunci vei vedea, şi te va durea adânc. Acum
te hrăneşti cu necredinţa ta, cu care dai în Mine şi în tine, după
ce atâta vreme M-ai mărturisit, măcar prin statul tău în staulele
Mele, dar atunci nu va mai fi necredinţă, şi veţi sta unul faţă
cu altul voi, cei ce aţi zdruncinat prin neascultare şi prin răutate
bărcuţa salvării, lovind în crucea biruinţei Mele, după ce dia -
volul v-a tras din bărcuţa Mea. O, aşa se bucurau şi cei ce M-au
răstignit, dar vai, câtă durere a venit apoi peste ei, peste con -
ştiinţa lor cea grea! O, Eu ştiu de ce bucurie a ta grăiesc când

spun aşa, căci tu faci bucurie celor necredincioşi, care nu se
îndură pentru numele Meu să se apropie de slava Mea şi să
scape de slava lor, care ca pleava va fi luată de vânt curând,
curând, şi iată, aşa Mă vând bucuriei celor necredincioşi fiii
cei răzvrătiţi, care n-au învăţat de ajuns de bine statul lor cu
Dumnezeu pe pământ. 

O, fiilor binecredincioşi şi răbdători pentru Mine şi pen-
tru iertarea păcatelor voastre cele de odinioară! Să nu ne
scuturăm de vină, fiilor, căci dacă vom face aşa, vom lăsa vina
pe fraţii noştri pentru vina din noi, ci să purtăm cu pocăinţă
vina, spre ispăşirea ei, căci neînţelepciunea cea pentru aceasta
îi prinde sub ea pe cei nemulţumiţi pe calea Mea cu voi, cale
cu cruce, fiilor. O, cât de slăvit am grăit Eu mereu în mijlocul
poporului Meu, dar cel ce nu a dat să se lepede de sine s-a voit
mare, şi numai cei ce se vor mai mari decât ceilalţi, numai
aceia pleacă dacă ei nu-şi capătă întâietate între fraţi şi peste
fraţi, şi acesta este duhul cel rău al îngâmfării, duhul părerii de
sine, care ca o seceră ascuţită taie mersul celor neînţelepţi pen-
tru statul lor cu Dumnezeu, căci omului îngâmfat nu-i place să
fie măgăruş de sarcină, ci îi place altfel. 

I-am spus lui Toma, ucenicul Meu cel înţelept, cel mult
lucrător pentru mărturisirea Mea: «Adu mâna ta şi o pune în
palmele Mele înţepate de cuie şi adu degetul tău şi îl pune în
coasta Mea rănită de suliţă şi nu fi necredincios, ci credin-
cios», şi apoi am spus: «Fericit eşti tu că ai văzut şi ai crezut,
dar mult preafericiţi vor fi cei ce vor crede până să vadă pe
cele crezute de ei!». 

Am stat cu cei purtători de Dumnezeu înaintea poporu-
lui Meu, şi mulţi din cei ce au fost cu această lucrare a Mea de
cuvânt s-au lepădat de Mine şi nu au crezut în Mine prin lu-
crarea purtătorilor Mei, pusă de Mine în ei pentru poporul Meu
în toată vremea Mea cea de azi, cincizeci de ani şi mai bine a
cuvântului Meu cel de azi peste pământ. O, fericiţi sunt cei ce
văd în purtătorii Mei pe Dumnezeu venit pe pământ şi îi pri -
mesc pe ei din partea Mea când Eu stau cu ei înaintea poporu-
lui Meu şi a neamurilor de pe pământ, care aud glasul Meu cel
de azi, dar mai fericiţi sunt cei ce nu văd locul coborârii Mele
şi pe purtătorii Mei şi cred ei în Scriptura care se împlineşte
acum pe pământ pentru venirea Mea a doua oară de lângă Tatăl
la om cuvânt ca să-i dau omului Evanghelia cea veşnică, prin
care Eu îl învăţ pe om veşnicia lui, răscumpărarea lui din păcat
şi împărăţia Mea cu el pe pământ! Amin. 

— OO,Domnul meu şi Dumnezeul meu, dacă
eu Ţi-am fost ucenic iubitor şi mult

apro piat al tainelor Tale, adânci de tot pentru mintea omului
obişnuit, dacă eu am fost cel ce nu numai că am văzut în mâi -
nile şi în coasta Ta ranele, ci le-am şi atins, dacă atâta părtăşie
mi-ai dat cu Tine după ce ai înviat, eu mărturisesc azi ranele şi
inimioarele rupte de durere ale purtătorilor Tăi cei de azi şi le
văd şi le ating şi le mângâi durerea şi o mărturisesc că ea este
mare, dar durerea are putere în ei pentru răbdarea cea mare. O,
greu mai e de ei, Mântuitorule rănit! Sunt supuşi încercărilor
fel de fel, atacurilor toate câte vin de la cei slabi şi iubitori de
sine şi ispititori şi nemulţumiţi şi slabi cu statura, căci omul nu
ştie să iubească din cer, şi dă să iubească din el, şi mari sunt
ranele lor şi rupte sunt inimioarele lor, căci zice Pavel apos-
tolul: «Cine este slab, şi eu să nu fiu slab? Cine se sminteşte,
şi eu să nu ard?». O, dă-le lor, Doamne înviat, răbdarea sfinţi -
lor Tăi şi toată vindecarea şi dă-le paza de toată primejdia rea,
care bate spre sufletele, spre duhurile şi spre trupurile lor.
Păzeşte-i pe ei de ispite, ţine-i de mânuţă, scutură-le hăinuţa
împroşcată, căci toată necuviincioşia celor răzvrătiţi şi slabi cu
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credinţa şi cu iubirea ei o poartă pe feţele lor, iar acum ei se
căiesc pentru toţi şi pentru toate câte vin ca să încerce pe
poporul Tău şi pe ei lângă el, căci adevăratul păstor îşi pune
viaţa la picioarele oilor sale, şi chiar şi pentru cele nărăvaşe
lucrează el aşa, o, Doamne. Păzeşte-i Tu şi ajută-i Tu să poarte
ei fără murmur vina pentru toţi cei ce nu şi-o pot purta, şi care
îi încearcă pe ei în fel şi chip ca să-i slăbească, şi apoi să-i
biruiască. Tu însă eşti atât de iertător, şi tot aşa sunt şi ei, şi
ridică ei pe umerii lor mici vina toată câtă se iveşte peste ei din
mijlocul poporului Tău. Îi spun şi poporului Tău un cuvânt: Să
ştii, popor hrănit de Dumnezeu-Cuvântul, Care a fost atins de
mine în ranele Lui de pe cruce, să ştii că El în ziua întâi a
săptămânii cea de după învierea Lui, a venit şi ne-a spus:
«Pace vouă!», şi apoi ne-a trimis şi a zis: «Mergeţi în toată lu -
mea şi vestiţi tuturor despre Mine!». Să ştii, poporule hrănit
din cer, că toţi cei ce dau în ei cu nesocotinţă umplu faţa lui
Dumnezeu de scuipături şi de palme, şi iată pe cine nu primeşti
tu când ei sunt trimişii Lui pentru înviorarea Duhului Lui peste
tot prin taberele poporului Său! O, dacă nu tot poporul de peste
tot nu este împlinit de ajuns pentru această credinţă faţă de mij -
locitorii dintre Dumnezeu şi ei, măcar să nu se grăbească pen-
tru răutatea lor cei ce se smintesc, iar eu îţi doresc ţie măcar
fericirea mea, a celui ce am văzut şi am crezut, iar celor întreg-
credincioşi le doresc fericirea cea multă a celor ce până să vadă
stau cuprinşi în darul credinţei celei născătoare de popor
binecuvântat pentru Domnul, Cel ce vine acum pe pământ cu-
vânt. Amin. 

— OO,pace ţie, ucenicul Meu, care M-ai văzut
şi ai crezut! Mare a fost apoi, mare lu-

crarea ta, cu care M-ai aşezat cu împărăţia Mea în inimile mul-
tora pe pământ. Amin. 

Acum alin ranele cele proaspete ale Mele, purtate cu cei
ce Mă poartă cu toată durerea Mea, căci am dureri mereu de la
cei şovăielnici, care n-au putere să priceapă lucrarea Mea pe
pământ pentru ei şi pentru mulţi, prin cei purtători de Dum-
nezeu şi care poartă sarcinile Stăpânului lor, şi pe El Îl poartă,
vestind de la margini la margini vestea împărăţiei lui Dum-
nezeu, împărăţie fără de sfârşit. Amin. 

Mă aşez cu alin pe inimioarele rupte de durere ale celor
în care Eu cobor durerea Mea de la cei ce au durerea lor şi nu
pe a Mea. Eu vă suflu pe rane, fiilor duruţi. O, e mare încăpăţâ -
narea celor nemulţumiţi, şi diavolul se foloseşte de ea şi aduce
dureri, dar Eu îi spun furtunii: taci!, şi le spun şi celor răzvrătiţi
aşa: O, ce să vă fac, tată, dacă ceva mai bun, mai ziditor şi mai
frumos nu puteţi să faceţi? Mi-e milă, tată, de voi, şi Mi-e tare
milă de cei care dau să slăbească şi ei prin voi. O, numai cei
nemulţumiţi se răzvrătesc, dar nu-i frumos să fie nemulţumit
cel ce vine şi se suie în bărcuţa Mea din pricina valurilor mării.
Eu vă doresc înviere şi cuminţenie şi cuviin cioşie, tată, căci
Eu nu lucrez cu răzvrătire şi cu răutate, dar cei ce nu deschid
trimişilor Mei la cei pe care Eu îi văd că nu umblă frumos, ce
le pot face Eu mai mult acestora? 

Acum zidesc din cer pace multă peste tine, poporul Meu
de la izvor. O, să înţeleagă tot poporul Meu de peste tot, să
înţeleagă bine limba cea lucrătoare peste ei pentru zidirea cea
nouă a omului supus firii cea din om, căci ţie, omule trezit la
glasul Meu, îţi trebuie, tată, făptură nouă, iar Eu am venit să
ţi-o dau, numai să nu te încrezi tu în mintea ta, în vederea ta,
care te ţine mic, mărginit şi slab cu credinţa şi cu fapta ei pentru
fiinţa ta cea de sus. 

Pace ţie, poporul Meu, îţi dau Eu în ziua întâia a săptă -
mânii şi aştept să se strângă tot poporul acestui cuvânt şi să-i

grăiesc lui despre puterea care vine de la cinstirea şi sfinţirea
din partea lui a zilei de odihnă, ziua întâi a săptămânii, pe care
Eu am orânduit-o să fie, după ce poporul Meu Israel n-a putut
cu viaţa şi cu credinţa sa să intre el în odihna Mea, aşa cum
nici Adam n-a putut din pricina neascultării. 

Binecuvântată să fie calea şi ocrotirea pe cale a celor ce
pornesc spre izvorul Meu de cuvânt ca să le dau lor din Duhul
Meu cel nou-lucrător în grădinile Mele cele de azi din mijlocul
neamului român! O, îngeraşi ai cărărilor şi ai celor călători!
Ieşiţi în întâmpinarea celor ce se pornesc spre izvor, căci voi
sunteţi slugile lui Dumnezeu şi ale oamenilor credincioşi şi
necredincioşi, după cât vă pun ei sau nu vă pun în slujba lor
cea după voia Mea! 

Binecuvintez din timp ziua de sărbătoare a duminicii a
treia de după învierea Mea, ziua mironosiţelor Mele prin aşe -
zare bisericească. Cu duh duios îmbrăţişez iubirea cea curată
a celor ce bine ştiu s-o dea ei pe ea Stăpânului lor, Dumnezeu.
Eu Mă voi împărţi lor prin purtătorii Mei, prin cei ce poartă
sarcinile Mele pe calea Mea cu omul. Amin. 

Vă dau duh bun în voi şi mângâiere în truda voastră cea
pentru pregătirea sărbătorii Mele cu poporul care se adună la
izvor pentru vindecare şi pentru fiinţa lor cea de sus, o, fiilor
care veţi pregăti sărbătoarea. Vă dau îngeri, tată, iar voi păs -
traţi-i pe ei cu voi în toate lucrările Mele cu voi, şi ale voastre
cu Mine, fiilor, şi veţi fi spornici în tot lucrul, ca nişte fii bine -
credincioşi pentru cuvântul Meu cel rostit, ca unii care aveţi
între voi şi în voi lucrarea împărăţiei cerurilor şi scaunul Meu
de odihnă în mijlocul vostru pe pământ, o, fiilor. Amin, amin,
amin. 

29 martie/11 aprilie 2010

Duminica a treia după Paşti, a mironosiţelor

Omul are iubire de sine când Îl iubeşte pe Dumnezeu. Cel nemulţumit
îl cade pe cel căruia i se plânge. Lucrarea curăţiei ini milor. Cine
n-are inimă curată suferă de boală de minte şi se lasă cârmuit de sa-

tana. Cinstirea zilei de odihnă. 

OO,e mare sărbătoare pentru cei din cer, şi coboară
sfinţii aici, în mijlocul poporului adunat la izvo -

rul Meu de cuvânt. Sunt Domnul Iisus Hristos, însoţit de
mironosiţele învierii Mele, şi de ucenicii Mei, martorii Mei,
aşa cum Eu i-am numit pe ei, şi apoi i-am trimis să lumineze
lumea cu slava cuvântului Meu, cu Evanghelia Mea peste toată
făptura, căci Eu am fost pus de Caiafa în mormânt, după ce
Iosif Arimateeanul a căpătat de la Pilat trupul Meu cel răstignit
pe cruce de răutatea mai-marilor poporului Israel, şi care ţineau
cu străşnicie la locurile lor sus-puse peste popor. 

Sunt Domnul Cel înviat din răstignire şi sunt viu în vecii
vecilor. Cuprind în salutul învierii Mele pe toţi cei adunaţi la
izvorul cuvântului Meu pentru sărbătoarea mironosiţelor în-
vierii Mele: Hristos a înviat! O, pace vouă, căci cu dorul din
inimi aşteptaţi şi veniţi spre izvor şi spre poporul Meu, care vă
întâmpină pe voi în numele Meu! Credinţa voastră în venirea
Mea cuvânt pe pământ în zilele acestea vă face parte de iertarea
păcatelor, căci cel ce crede în Mine se îngrijeşte apoi să-şi
curăţească viaţa, să învieze din păcat şi să se dea Mie curăţat,
şi apoi martor al iubirii Mele cu care vin după om şi îl scol pe
el din sângele lui şi Mă dau lui Mântuitor şi Mângâietor, aşa
cum Îmi este de la Tatăl lucrarea. 

Le-am spus celor îndărătnici şi necredincioşi atunci:
«Dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre».
Am spus aşa fiindcă Eu am venit de la Tatăl să-l curăţ de păcat

534 Cuvântul lui Dumnezeu 



pe cel ce crede în Mine, trimisul Tatălui la oameni pe pământ.
Satana, rivalul Meu, stă de şapte mii de ani împotriva omului
şi îl trage la el, căci s-a supărat pe Mine şi pe om după ce şi-a
pierdut frumuseţea şi locul lui de lângă Mine cu slujirea sa,
după ce s-a dorit întâiul peste toate, mare şi peste Dumnezeu,
Cel ce a făcut lumea, văzutele şi nevăzutele şi pe îngerii Lui
slugi ale Lui şi ale omului între pământ şi cer. 

O, voi, cei care culegeţi din gura Mea sămânţa cuvân-
tului Meu, semănată peste pământ şi peste voi şi Îmi aşezaţi în
carte cuvântul spre mărturia Mea, o, avem de lucrat cu putere
mare de cuvânt în ziua aceasta, Eu, şi cei din cer veniţi cu Mine
la masă de cuvânt, şi apoi voi, că nu e de lăsat ceaţă peste cei
ce prin valurile vremii află bărcuţa Mea şi se ţin pe urma ei cu
pasul lor, spre bucuria Mea şi spre salvarea lor, că este scris în
Scripturi că mulţi vor cerceta cartea Mea şi va creşte în ei
ştiinţa şi dorul de Dumnezeu şi iubirea cea de sus în ei pe
pământ, şi apoi, prin rodul cel de pe pământ în ei, mulţi din cei
ce dorm în ţărâna pământului se vor deştepta, unii spre viaţă
veşnică, iar alţii spre ocară şi spre scârbă veşnică, iar cei
înţelepţi pentru Dumnezeu vor străluci cum străluceşte bolta
cerului, şi vor fi ca stelele în vecii vecilor toţi cei care vor fi
îndemnat pe mulţi să umble pe calea dreptăţii, aşa cum este
scris. Amin. 

O, nu este iubire curată în oameni, nu este! Nici măcar
iubirea de Dumnezeu nu este curată în om. Tot omul are iubire
de sine când Îl iubeşte pe Dumnezeu, şi se vatămă om pe om
de la duhul semeţiei, duh care tainic îl ţine pe om sub vraja lui,
iar lipsa de iubirea cea de sus e mare în om, căci iubirea în -
seamnă Dumnezeu, nu altceva înseamnă acest cuvânt, şi numai
omul îndumnezeit de Duhul lui Dumnezeu are în el iubirea cea
de sus pentru cei din jurul lui, pentru cei de pe pământ. 

O, de s-ar pocăi omul de toate câte nu înseamnă Dum-
nezeu în el, ar primi el atunci iubirea cea de sus, căreia îi tre-
buie loc curat, inimă curată în om. Ce face inima curată în om?
Ea nu osândeşte pe nimeni, ea se smereşte pentru ea însăşi şi
pentru cei din jur, stând supusă lui Dumnezeu, Judecătorul a
toate câte sunt şi vor fi. Ea dă viaţă, căci Dumnezeu Se sălăş -
luieşte pe Sine în ea pentru smerenia ei, cu Duhul Lui Cel
dătător de viaţă, duhul iubirii cea de sus. 

O, adunaţi-vă inimioarele în cuvântul Meu, voi, cei
adunaţi cu dor şi cu credinţă la izvorul Meu de cuvânt! Vă învăţ
iubirea cea de sus prin Duhul Meu, Care este Tatăl sălăşluit în
Fiul Său Iisus Hristos, căci Eu sunt în Tatăl, iar Tatăl în Mine
este. O, daţi-vă spre înţelepciunea cea de sus în voi ca să în ţe -
legeţi cu ea pe Dumnezeu-Cuvântul, şi spori-va ştiinţa voastră,
căci numai cei ce nu înţeleg pe Dumnezeu, numai aceia rămân
morţi şi nu caută cu El. Fiţi însă supuşi învăţăturii gurii Mele,
căci vremea este grea, este cu necredinţă, iar dia volul, potriv -
nicul Meu, împrăştie peste tot duhul dezbinării, căci vremea
lui este în toi, dar şi capcana lui este gata, fiindcă prin toate el
şi-o lucrează, căci nu poate avea fărădelegea altă plată decât
focul cel pregătit ei. O, vai de cei ce se numesc slujitori de
bise rici şi se aşează ei pieziş ca să-i oprească din cale pe cei
ce află râul cuvântului Meu cel dătător de viaţă şi dau să vină
să se adape şi să învieze, aşa cum cere Dumnezeu celor ce cred
în El! Nu uitaţi Evanghelia gurii Mele acum două mii de ani
pentru însemnarea celor ce cred în Mine, căci am spus aşa:
«Celor ce vor crede în Mine le vor urma aceste semne: în nu-
mele Meu vor izgoni pe demoni din oameni şi din locuri, în
limbi noi vor grăi, şerpi vor apuca în mână, şi chiar băutură
aducătoare de moarte de vor bea, nu-i va vătăma pe ei; şi vor
pune mâinile lor peste cei bolnavi, şi aceştia se vor face sănă -

toşi». O, dacă slujitorii de biserici ar avea în ei Duhul Meu, ar
cunoaşte aceştia că Eu sunt acest cuvânt, cu care Tatăl Mă tri -
mi te pe pământ. O, nu e necredinţa pricina, căci se simte cu
inima că Eu sunt acest cuvânt, ci e altul păcatul celor ce se
împietresc. Pe Mine M-a dat spre răstignire poporul Israel din
pricina dorului lui de mărire şi de întâietate peste oameni pe
pământ, căci semeţia îl orbeşte pe om, şi şi-au păstrat întâie -
tatea cei ce M-au ascuns dinaintea oamenilor, dar au pierdut
viaţa, căci este scris: «Cel ce îşi câştigă viaţa, acela şi-o va
pierde», şi iată, aşa îşi pierd partea lor cu Mine cei ce stau la
răspântii ca să-i oprească să nu vină după Mine cei săraci cu
duhul, şi scris este despre aceştia: «Pândesc din ascunziş ca
leul din culcuşul său, pândesc ca să apuce pe cel sărac şi ca
să-l tragă la ei, şi îşi zic: întors-a Domnul faţa Lui, ca să nu
vadă până în sfârşit».

O, vă dau vouă din duhul şi din iubirea cea de sus a
mironosiţelor învierii Mele, căci Eu, Domnul, am suflat peste
ele duhul care-l suflu şi peste voi astăzi, şi ele au mărturisit în-
vierea Mea şi au rămas în iubirea Mea, iar cei ce rămân în iu-
birea Mea dacă cer în numele Meu ceva de la Tatăl Meu, El le
dă lor, le dă Tatăl celor ce Mă dau, căci credinţa lor este mare,
şi tot aşa de mare este şi rodul ei. Amin. 

— ÎÎ n ziua întâi a săptămânii, noi, Doamne în-
viat, noi am venit la Tine, căci am privit şi

am văzut unde Te-au pus după ce ai fost coborât de pe crucea
răstignirii Tale. Pe când răsărea soarele, dis-de-dimineaţă am
venit la Tine, şi ne gândeam pe cale cum să facem cu piatra
răsturnată peste mormânt, mare foarte cum era. Îngerul Tău
însă ne-a luat-o înainte şi a dat deoparte piatra, iar noi, intrând,
l-am văzut aşezat în dreapta în hăinuţă albă şi ne-am înfricoşat
la vederea lui, şi nu ştiam cum să găsim trupul Tău ca să-l
înmiresmăm pentru înviere, o, Doamne, dar ne-a spus îngerul:
«Nu vă înspăimântaţi, nu vă întristaţi! Iisus Cel răstignit nu
mai este aici, a înviat, iar aici este locul unde a fost pus. Mer -
geţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că Îl veţi vedea în
Galileia, după cum El v-a spus». Ne-am cutremurat, şi ne te -
meam să spunem ceva cuiva, şi apoi Tu Te-ai arătat nouă în-
viat, şi ai stat cu ucenicii Tăi, şi până la înălţarea Ta în Tatăl
le-ai dat lor dovada învierii Tale, şi în văzul nostru, al tuturor
care am văzut, Te-ai dus apoi la cer. 

S-a ridicat apoi duşmănie mare asupra învierii Tale, şi
iarăşi Te-au ascuns sub lucrarea minciunii asupra Ta mai-marii
poporului Israel, dând vina pe noi, cum că ucenicii Tăi Te-au
furat din mormânt. Mare şi multă a fost lucrarea minciunii şi
după ce ai înviat, aşa cum mare a fost ea şi înainte de a Te lăsa
Tu în mâinile lor pentru ca să mori pentru noi, cei mult păcă -
toşi, Doamne. Diavolul l-a învăţat pe Iuda să creadă că nu-l
iubeşti, şi aşa l-a tras pe el de partea potrivnicilor Tăi, Caiafa
cu ai lui, şi a căzut Iuda în ameţeala iubirii de bani, pe care o
avea în sânge, şi s-a dat el celor ce Te voiau pe Tine, şi cărora
el s-a tot căinat cu rana inimii lui împotriva Ta, Doamne, şi n-a
căpătat el nimic apoi de la ei, decât moartea Ta şi a lui. O,
nimic nu capătă cel ce se caină cu nemulţumirea lui, decât
clătinarea lui şi a celor cărora el se încredinţează, spre pieirea
lor şi a lui. 

Suflăm peste poporul Tău înţelepciunea cea de sus când
grăim acestea în mijlocul lui, Doamne, şi îi spunem lui să ştie
că Tu eşti Judecătorul a toate, iar cei ce-şi fac stat de judecători
nu-şi fac bine lor, şi urechea lor se vatămă, ca şi inima lor, ca
şi credinţa lor, ca şi viaţa lor, căci diavolul se pricepe cu multul
peste cei nemulţumiţi, şi apoi îndoielnici, iar Tu nu mai poţi
să stai în ei, şi rămân ei fără de credinţă apoi, şi Tu stai şi aştepţi
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căinţa lor. Caiafa este omul în care se regăsesc toţi cei ce slu-
jesc în biserici pentru rangul lor şi nu-şi pleacă ei fruntea înain-
tea cuvântului Tău cel de azi, care cheamă morţii la înviere, şi
mint aceştia pe toţi care dau să vină ca să-şi capete iertarea
păcatelor lor. Le spunem lor că noi nu ne-am împiedicat în Ca-
iafa, căci am trăit cu inima adevărul Tău, o, Doamne, şi prin
înţelepciunea cea de sus în noi am rămas în iubirea Ta. 

Se clatină cerul şi pământul când văd duhul minciunii
că înviază de şapte ori mai mult împotriva Ta în zilele acestea
prin îngâmfarea poporului iudeu, care n-a încetat să Te prigo -
nească din om, din inima celui ce dă să Te simtă în el, Doamne.
O, ce negură de minciună, ce munte de ceaţă dă el să împrăştie
acum pe pământ asupra fiinţei Tale de Dumnezeu adevărat din
Dumnezeu adevărat, Mântuitorule rănit! Cei ce nu cunosc iu-
birea nici cu mintea, nici cu inima, nici cu viaţa lor, aceia sunt
pedepsiţi la neiubire, căci semeţia omului împotriva altui om
ridică rivalitate între om şi om, şi e durere mare pe pământ
lipsa Ta din om, din cel ce nu ştie ce vrea, săracul. Noi însă
rămânem peste timp pilde de credinţă, şi apoi iubire plină de
Duh Sfânt în noi pentru Tine şi pentru cei ce sunt şi vor fi ai
Tăi pe pământ şi în cer, căci inima din noi a fost plămădită din
nou de cuvântul Tău cel dătător de viaţă şi am rămas vii în vecii
vecilor, şi aşa rămân cei credincioşi, şi care ştiu să-şi păstreze
şi să-şi urmeze credinţa şi roadele ei, de pe pământ şi până în
cer, o, Doamne înviat şi mărturisit de noi înviat. 

O, nu vă îndureraţi voi, iubiţi ai lui Hristos, de la cei ce
n-au ochi să vadă şi urechi să audă şi minte să priceapă şi inimă
să simtă cu ea pe Dumnezeu din voi! Lăsaţi-i! Sunt călăuze
oarbe pentru ei şi pentru cei ca ei înăuntrul şi în afara staulului
vostru cu Domnul pe pământ! Voi ştiţi calea. Iubirea de Dum-
nezeu este ea şi statornicia cea pentru ea. Voi ştiţi lucrarea
împărţită vouă de Domnul. Faceţi, aşadar, Domnului ucenici,
iar cei risipitori de suflete şi de credinţă în suflete să se înţe -
lepţească de sus, dacă vor! Vedeţi însă cu veghe mare, să nu
rămână rădăcini veninoase, şi curăţiţi bine inimile credincioase
lui Dumnezeu-Cuvântul şi întăriţi-le pe ele în lucrarea inimii
curate în toată vremea, nu când şi când, căci cine n-are inimă
curată pentru voi, nu are nici pentru Domnul, şi se risipesc
aceştia sub boala de minte, care îi împarte pe ei în multe părţi
sub cârma lui satana, care lucrează prin om lucrarea sa. 

Voi, cei ce iubiţi cu iubirea cea de sus pe Dumnezeu şi
pe fraţi, nu fiţi împărţiţi cu iubirea, nu fiţi împărţiţi cu inima!
Iubirea este taina lui Dumnezeu, şi ea se stinge în voi când
sunteţi împărţiţi pentru iubirea din voi. Învăţaţi, învăţaţi să
rămâneţi în iubirea Lui! Cereţi sfat pentru această măreaţă stare
în voi, căci diavolul vă pândeşte să vă învinuiască pe voi ca pe
cei nestatornici şi neveghetori pentru statornicia inimii curate
în voi. Suntem între cei din cer popor al sfinţilor Domnului,
iar sfinţii văd înăuntrul din voi şi lucrarea voastră cea nevăzută
a minţii şi a inimii, şi pentru care trebuie să vă lucraţi mărturie
frumoasă şi sfântă înaintea Domnului şi a sfinţilor Săi, iar pen-
tru aceasta trebuie să vă îndeletniciţi numai şi numai în Dom-
nul să staţi, numai şi numai purtarea Lui s-o săvârşiţi întru voi,
iar duh de judecată nici să se pomenească la voi, căci noi,
sfinţii Lui, vă învăţăm pe voi binele cel din cer vouă, spre do -
bândirea harului vostru în Hristos. Amin. 

Iar Tu, Doamne biruitor prin cruce şi prin înviere, pune
îngeri gurii lor, inimii lor, minţii lor, faptei lor, ca să-i păstrezi
ai Tăi până la venirea Ta cea mare pentru noi şi pentru ei, că ei
sunt martorii noştri împotriva celor ce atât de josnic dau în Tine
şi în noi prin duhul minciunii, duhul diavolului, care judecă
prin mintea omului semeţ, dar noi, mironosiţele învierii Tale,

le spunem lor cuvântul Tău cel de acum două mii de ani şi le
spunem aşa, spre salvarea sau spre ocara lor: «Nu judecaţi, ca
să nu fiţi judecaţi, căci omul prin cuvintele sale se va mântui
sau se va osândi». Amin, amin, amin. 

— CC eata celor adormiţi, suntem şi noi întru
venirea Ta în ziua aceasta de pomenire

a noastră în mijlocul poporului Tău de azi, o, Doamne, şi la
chemarea lor am răspuns şi ne-am înfăţişat, şi suntem mulţi,
fără de număr, după numărul neamului nostru cel până la
Adam. O, deschide-ne mormintele şi lasă-le aşa apoi, ca să
ieşim de tot şi să stăm înaintea Ta cu mântuire pentru noi, căci
Tu ai venit cu învierea morţilor, Doamne! Suntem unii liniştiţi,
iar alţii suntem îndureraţi. Mila Ta să ne facă pe toţi iertaţii
Tăi, căci ai slujitori rugători din partea Ta pentru noi înaintea
Ta aici. Stăm la masa noastră de pomenire şi privim peste
poporul Tău de azi, nădejdea Ta şi a noastră pentru învierea a
toate, pentru naşterea din nou a lumii. O, de-ar avea parte toţi
oamenii de pe pământ de izvorul Tău de cuvânt de azi mai
înainte de întâlnirea lor cu Tine pe calea pe care noi am plecat
de pe pământ! Ai venit cuvânt pe pământ ca să nu moară oa-
menii în păcatele lor, ci să se cureţe prin credinţă şi prin harul
Tău cel de azi prin biserica Ta de nou Ierusalim pe pământ,
izvorâtor de înviere pentru cei atât de departe de Tine cu viaţa
lor. O, să-i înveţe pe toţi, Doamne, să-i tragă pe toţi la Tatăl
cuvântul Tău cel de azi! Amin, amin, amin. 

— EE u, Domnul, de aceea am venit pe pă -
mânt, o, suflete suferinde de aşteptare şi

de durere. Eu, Domnul, vă dau vouă uşurare multă acum. Le
dau şi celor ce M-au împuns şi Mi-au pironit trupul pe cruce,
şi care văd slava Mea cea de azi în cuvânt de facere nouă. Sunt
miloşi ca şi Mine cei ce mijlocesc înaintea Mea pentru voi, cei
pomeniţi în vremea aceasta pe jertfelnicul cel de foc al bisericii
de nou Ierusalim, proorocie împlinită de Mine pe vatra nea-
mului român, dar atât de puţin crezută şi pricepută de omul
împământit! Eu, Domnul, împuternicesc aici prin cuvântul
Meu rugăciune miloasă. Eu sunt Cel ce stau la cârma acestui
popor mititel, căci cu cei mari n-am încăput nici atunci, nici
acum. O, fie voia Mea cea mântuitoare peste voi! Amin. 

Iar tu, poporul Meu cel hrănit de cuvântul Meu cel de
azi, ai grijă, tată, de cărarea Mea spre tine, că asupra ei e răutate
mare, şi e mare lupta aceasta, dar tu să te hrăneşti din destul
cu hrana cea de la Mine ca să te ţin Eu de mânuţă, căci valurile
sunt mari. Cearta pentru întâietate a făcut în toate vremile du -
rere în mijlocul celor ce M-au iubit pe pământ, dar împotriva
ei stă de două mii de ani cuvântul Meu care spune: «Cel ce vo -
ieşte să fie întâiul, să fie ca Mine, slujitor, şi altfel să nu fie în
biserica Mea de fii, ci să fie duhul şi iubirea cea de sus». Amin. 

Şi acum, zic ţie, poporul Meu de la izvor, şi tuturor celor
adunaţi la sărbătoare: înteţiţi peste tot cu multă împlinire păs -
trarea în mare sfinţenie şi lucrare cerească a zilei întâi a
săptămânii, ziua Mea de odihnă, cea de după învierea Mea, şi
veţi fi cei nebiruiţi pe pământ! Ziua întâi a săptămânii este cea
mai lungă zi între cele şapte şi începe de la asfinţitul soarelui
de sâmbătă şi până la răsăritul de luni, iar în acest timp numai
şi numai ale Mele să le săvârşiţi, şi nimic dintr-ale voastre, ca
să fiţi voi cei binecuvântaţi şi mult roditori de Dumnezeu pe
pământ. Învăţaţi cu mare veghe această ascultare, şi veţi vedea
mari împliniri, şi tot ce vei cere tu, poporul Meu, pentru îm-
plinirea Mea prin tine pe pământ, aşa cum Eu îţi dau să lucrezi,
Eu voi împlini aşa. Amin. 

Am petrecut cu tine în mare sărbătoare cerească pentru
iubirea mironosiţelor învierii Mele, în duminica a treia de după
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învierea Mea, ziua întâi a săptămânii, poporul Meu. 
Am petrecut petrecere sfântă cu voi, cei ce aţi venit plini

de dor la izvor ca să luaţi pentru harul Meu cel din voi apoi. 
Am mângâiat cu sărbătoare, noi şi cu voi, pe cei ador -

miţi, care sunt fără de număr la masă. Amin. 
Cuvântul Meu cârmuieşte un popor credincios în zilele

acestea în mijlocul neamului român. O, neam român, ia şi tu,
ia, tată, şi tu şi te îmbucătureşte din mana cea de sus la masa
Mea cu poporul Meu cel din mijlocul tău! Pace ţie, dacă voieşti
de la Mine şi nu de la tine! O, pace ţie îţi dau Eu! Nu cum îţi
dă duhul lumii îţi dau Eu, ci îţi dau din cer. Amin. 

Sfârşesc acum grăirea Mea cea de azi şi pecetluiesc
peste toţi cu numele Meu: 

Iisus Hristos, Cel ce din mormânt a treia zi S-a sculat!
Amin, amin, amin. 

5/18 aprilie 2010

Duminica a patra după Înviere, a slăbănogului

Îndemn pentru împlinirea cuvântului. Poveţe pentru obştea creştină. 

OO,ia aminte, ia aminte, poporul Meu, la legea Mea,
la legea Mea de peste tine, la legea Mea cu tine

pentru zilele acestea, fiule, că e mare puterea cea prin îm-
plinirea ei, mare, tată, mare, iar Eu te ţin de mânuţă prin cu-
vântul Meu de peste tine şi-ţi dau mereu în faţă făclia, căci
vremea este grea, fiule! O, ia aminte la tot cuvântul Meu rostit
peste tine şi uită-te în el, şi să nu treci pe lângă el, şi să nu
treacă el pe lângă tine fără ca tu să-l iei şi să-l pui peste tine
împlinit, că e de vegheat pentru împlinirea lui, fiindcă neîm-
plinirea lui ţi-o ia satana şi te scrie cu ea necredincios şi te scrie
că nu stai în ascultare, tată! O, deschide cuvântului Meu şi ţi -
ne-l în faţă şi vezi-l tu pe el, vezi ce-ţi cere, şi apoi ai grijă să-l
împlineşti! Învaţă-te să ştii să te întrebi şi apoi să-ţi răspunzi
al cui eşti tu, unde stai şi de ce stai şi cum slujeşti faţă de Cel
ce te are scris în casa Sa, în lucrarea Sa, căci Eu ţi-am hărăzit
ţie loc binecuvântat când ţi-am deschis ca să intri la Mine şi
ca să fii casnicul Meu. O, deschide, tată, cartea, şi uită-te bine
în ea cum te-am povăţuit Eu să lucrezi cu ale Mele şi pentru
ele cu tine şi cum să fii tu înaintea Mea ca să fii cel ocrotit şi
ca să Mă ocroteşti, că Eu mereu ţi-am spus că valurile sunt
mari. O, vezi, tată, ce vrea vremea şi ce are fiecare clipă a ei şi
învaţă-te din greutăţile care apasă şi ia pentru fiecare din ele
din înţelepciunea cea de sus a cuvântului Meu şi nu lua de la
tine, şi nu lua de pe pământ, că iată, pe pământ zice omul că
plouă, şi nu plouă, şi apoi zice că nu plouă, şi vine ploaia, şi
nu este omul cunoscător ca să te iei tu după el. O, ia-te după
cuvântul Meu cel scris pentru fiecare stare, că Eu din vreme
l-am aşezat între Mine şi tine ca să-l împlineşti când se iveşte
peste tine proba cea pentru împlinirea lui. O, îţi trebuie stăru -
inţă mare lângă cuvântul Meu, poporul Meu, iar suferinţa este
cea care te ţine lângă Mine, tată, că altfel omul ameţeşte şi cade
în părţi şi uită să împlinească aşa cum Eu am dat cuvânt de îm-
plinit pentru cei ce-Mi sunt ucenici. 

O, copii striviţi în porţi, intru cu întărirea Mea în voi ca
să aducem cuvânt de ocrotire peste cei strânşi în staulele Mele
ocrotitoare cu toată binecuvântarea pentru paza cea din cer.
Nădejdea în Mine să nu şi-o piardă ei, dar nici Eu să nu-Mi
pierd nădejdea în ei, tată, că am nevoie de inimi sfinte şi curate
şi cu credinţă tare în ele, ca să Mă sprijin cu ei pentru tot greul
Meu de peste voi, pentru grelele încercări prin care trecem, tată. 

O, ce mare învăţătură este în pilda cea de azi a duminicii

a patra de după învierea Mea! Nu şi-a pierdut nădejdea cea
stăruitoare slăbănogul cel vechi în suferinţa cea de treizeci şi
opt de ani a trupului lui slăbănog. El îşi târa mereu trupul până
la scăldătoarea care vindeca prin îngerul Meu cel tainic, prin
înger vindecător, şi drumuri fără de număr făcea el până pe
malul scăldătorii, căci altceva nu putea să facă, şi era răbdător
în nădejde şi era cu credinţă în apa cea vindecătoare, iar după
treizeci şi opt de ani, Eu, Cel venit din cer pentru cei neajutoraţi
pe pământ, l-am cercetat pe el în credinţă şi în suferinţă şi l-am
sculat pe picioarele lui, numai cu cuvântul l-am sculat, căci
i-am zis: «Ia-ţi patul tău şi umblă!», şi a stat el pe picioarele
lui înaintea celor ce nu s-au bucurat de binele pe care Eu l-am
făcut lui după ce i-am văzut stăruinţa cu care se ducea mereu
spre izvorul vindecător cu mersul lui cel slăbănog. O, dacă ar
prinde învăţătură bună cei ce aud din Scripturi învăţătura cea
de azi, vindecarea celui stăruitor pentru ea înaintea izvorului
celui vindecător! O, dacă s-ar bucura de minunea Mea prin voi
cei care nu v-au primit şi nu vă primesc, numai atunci n-ar
semăna ei cu cei care nu s-au bucurat că Eu l-am vindecat pe
slăbănogul cel fără de ajutor pentru el! 

Dau povaţă întărită prin cuvântul cel scris şi le spun celor
ce M-au iubit cu inima şi cu credinţa şi au venit lângă Mine şi
lângă voi pentru crucea Mea cea de azi, şi îi povăţuiesc pe ei să
ia aminte la legea Mea şi la stăruinţa cea pentru împlinirea ei şi
să-şi pună ei nădejdea în Mine, şi în nimeni altceva sau alt -
cineva pe pământ, iar Eu să văd aceasta. Nimeni dintre ei nu
Mă poate ajuta nici pe Mine, nici pe cei dintre care s-au ales ca
să fie ei ai Mei apoi, nu pot decât de lângă Mine să fie ei de
folos. O, dacă dintr-o casă se alege unul pentru Mine, ar trebui
să fie mândră înaintea Mea casa aceea şi să ajute cu tot ce poate
şi să nu ştirbească cu nimic statul întru Mine al celui de lângă
Mine, ca să le fie bine de la Mine la toţi cei din casa aceea pe
pământ şi în cer. O, cine l-ar fi putut ajuta dintre rude sau dintre
cunoscuţi pe slăbănogul cel pomenit azi aşa cum Eu l-am aju-
tat? O, nimeni, nimeni n-ar fi putut aşa să-l ajute. 

O, luaţi aminte voi, cei din casa fiecărui fiu care s-a
apropiat cu izvorul Meu cel de viaţă izvorâtor! Păstraţi bine
arvuna aceasta pentru voi înaintea Mea şi căutaţi să-i creşteţi
puterea, tată, că aveţi de salvat neamul vostru tot, şi pe voi, cei
ce încă trudiţi pentru voi. Bucuraţi-vă că aveţi mijlocitor la
Dumnezeu pentru voi şi fiţi înţelepţi ca să-i întăriţi drumul şi
nicidecum să-i fie îngreuiat, şi aşa veţi avea de la Mine ajutorul
cel pentru voi, căci Eu sunt Cel ce pot, nu omul, fiilor. Aceasta
este povaţa Mea pentru cei bogaţi de mila Mea, care au măcar
unul din seminţia lor ucenic înaintea Mea. Amin. 

Iar celor ce stau înaintea Mea pentru Mine şi pentru
mântuirea casei lor, întăresc iară cuvântul Meu şi spun: luaţi
aminte, luaţi aminte la legea Mea cea pentru mersul Meu cu
ucenici în zilele acestea, căci poporul Israel călător cu Mine
spre ţara izbăvirii a călcat legile Mele cu el şi nu i-a fost lui
bine şi nici casei lui Israel nu i-a fost bine, căci nestăruinţa cea
pentru Mine a omului credincios îi slăbeşte lui voinţa şi îi taie
din frica de Dumnezeu, căci trebuie credincioşie mare între
Mine şi om când Eu merg cu el pe cale. Amin. O, Eu dau să-i
păzesc de dureri şi de ispite pe cei ce sunt alinul Meu şi ucenici
ai Mei pe calea Mea cea grea de azi a venirii Mele, şi tot aşa
caut şi pentru cei dintre care au venit ei spre muntele Meu cel
sfânt ca să slujească mersul Meu peste pământ pentru om.
Aduc aminte de pilda cea din sfinţi a ucenicului care căuta cu
ajutor pentru cel după trup frate al lui şi căruia îi mergea tot
mai rău, până ce Eu, Domnul, am descoperit că unde intră lu-
crul ucenicului Meu, arde acolo unde nu găseşte bun pentru

537Anul 2010



Mine locul, şi atunci s-a oprit pârjolul din casa celui ajutat şi a
venit în loc bunăstarea şi facerea de bine pentru sfinţi. Eu,
Domnul, voi fi şi le voi ajuta celor ce nu ştirbesc cu nimic calea
Mea de azi şi pe ucenicii Mei de pe ea, căci sunt Cel ce pot tot
ceea ce voiesc, iar duhul credincioşiei celor ce Mă însoţesc va
fi pentru izbânda Mea şi a celor ce au la Mine mijlocitor dintre
ei. Amin. 

Sfârşesc cuvântul Meu din ziua aceasta, că am slăbire
în porţi şi am nevoie de întărire şi de putere de la tine, poporul
Meu, şi unul altuia să ne fim sprijin, tată, că rana Mea din porţi
este grea. 

Iar voi, copii slăbiţi sub sarcina Mea, căutaţi vouă întă -
rire din nădejdea că Eu sunt Cel ce pot împotriva oricăror
piedici de pe cale, dar stăruiţi în povaţă peste poporul Meu pen-
tru tăria şi lucrarea inimii curate, că am dureri neştiute, după
cum neştiute dau să se păstreze cele din inimile cu puţină
credincioşie în ele pentru voi şi pentru Mine. Voi însă căutaţi
la timp şi la netimp să urniţi tăcerea şi să faceţi lumină în cei
ce stau la întuneric cu cele din ei, neplăcute Mie şi solilor ce -
reşti, care ca şi Mine văd pe cele din om, bucurându-se sau în-
tristându-se. Eu sunt cu voi, şi vă dau să lucraţi pentru poporul
Meu lumină peste întuneric, iar tu, popor iubit şi îngrijit, ia
amin te la legea Mea şi pleacă-ţi urechea spre graiurile gurii
Mele şi nu uita, o, nu uita binefacerile Mele pentru cei ce ţin
poruncile Mele înaintea Mea, fiule poporul Meu. Amin, amin,
amin. 

12/25 aprilie 2010

Duminica a cincea după Paşti, a samarinencei

Domnul nu Se poate desăvârşi cu harurile Lui peste cei semeţi.
Duhul smereniei este mărgăritar sufletesc. Cel care se îngrijeşte de
păcatul lui se teme să se uite cu semeţie la păcatul altuia. Păcatul
credinţei lepădate. Îndemn la veghe şi statornicie. Necredincioşia: 

păcatul cel greu al celor nemulţumiţi care au plecat. 

CC obor din Tatăl, cobor la poporul cuvântului Meu
ca să-i dau vlagă şi mereu să-i dau, că nu mai am

în cer şi pe pământ grijă mai mare ca şi grija de el, fiindcă Îmi
trebuie un popor credincios acum, la sfârşit de timp, ca să îm-
plinesc prin credinţa lui venirea Mea cea de azi, coborârea Mea
din Tatăl cuvânt pe pământ ca să fac cerul cel nou şi pământul
cel nou, iar pentru această împlinire Eu trebuie să cuvintez şi
să lucrez prin cuvânt, aşa cum şi la început am lucrat. Amin. 

Sunt Fiul Tatălui Savaot, sunt Domnul Iisus Hristos şi
vin la tine cuvânt, poporul Meu. Am făcut în mijlocul tău
izvorul Meu de cuvânt şi lângă el stau în sfat cu tine aşa cum
am stat cu femeia samarineancă la fântâna lui Israel, când prin
ea M-am vestit samarinenilor venit pe pământ în mijlocul lui
Israel, aşa cum Duhul făgăduise prin prooroci despre Fiul lui
Dumnezeu că va veni. Necredinţa lui Israel însă era mare, aşa
cum toţi cei îngâmfaţi în duhul lor au parte de acest păcat ca
plată a îngâmfării lor, şi nu M-a cunoscut Israel când am venit
de la Tatăl la el acum două mii de ani, şi chiar dacă M-a cunos-
cut el pentru mărirea Mea cu care M-am descoperit lui, el s-a
luptat împotriva Mea şi M-a pedepsit la răstignire, căci îngâm-
farea lor întrece măsura şi n-au primit ei pe cei trimişi de la
Tatăl la ei pentru luminarea lor cea de sus. O, n-am putut îm-
plini cu ei Scripturile Mele, căci ei se ţineau cei drepţi, cei buni,
dar am putut cu multul prin cei zdrobiţi de diavol, prin cei bol-
navi cu trupul şi cu sufletul, pe care-i curăţam şi-i vindecam şi
le dădeam lor din viaţa Mea, şi ei se ridicau şi Mă mărturiseau
Hristosul Tatălui, Mesia Cel vestit prin prooroci. 

O, nu în zadar le-am spus Eu ucenicilor Mei să meargă
să Mă vestească oilor pierdute din credinţă ale casei lui Israel,
şi nu păgânilor şi nu samarinenilor. Păgânii şi samarinenii nu
erau necredincioşi ca Israel, iar când M-am vestit Eu samari-
nencei la fântâna din Sihar, duhul ei cel bun M-a cunoscut,
M-a crezut şi M-a mărturisit Hristos venit de la Tatăl pe
pământ, şi iată, cu cei zdrobiţi de păcat şi de diavolul neputinţei
peste oameni, cu aceia Mi-am deschis Eu izvorul de har şi am
putut cu ei şi pentru ei pe pământ. O, aşa este şi azi. Nu pot să
Mă apropii cu venirea Mea de azi de cei ce şi-au luat scaunele
cele dintâi peste oameni, căci mai mult preţuieşte la ei slava
lor cea de la oameni decât slava Mea cea de la Tatăl, cea din
cer, şi nu de pe pământ. 

O, nu pot să Mă desăvârşesc cu harurile Mele peste cei
semeţi în duhurile lor! Dacă în mijlocul tău, popor al cuvântu-
lui Meu, nu M-am putut arăta adevărat în cei semeţi, care aşa
au stat lângă lucrarea Mea, o, de ce să ne mai mirăm de necre -
dinţa celor ce stau pe scaune înalte peste oameni? Vin, tată, să
te întăresc în Duhul Meu, că mereu am spus în mijlocul tău că
e vremea lepădării de credinţă, fiindcă Eu vedeam şi tot ve -
deam cum s-au sculat pentru duhul necredinţei cei ce Mi-au
dat la spate mersul Meu cu tine şi s-au dus de unde au venit, şi
necredinţa i-a prins sub ea, căci n-au lucrat ca Mine, şi au lucrat
ca ei şi s-au făcut judecători şi s-au asprit cu Mine şi cu voi, şi
apoi M-au lepădat, pe Mine şi pe voi. O, să fi rămas cu Mine
dacă tot au spus ei că sunt cei drepţi! Eu însă n-am putut în
nici o vreme cu cei ce s-au bătut în piept ca fariseul cel care a
defăimat pe vameş, judecându-l înaintea Mea, dar am putut cu
cei ce s-au smerit, căci duhul smereniei este mare şi poate
Dumnezeu prin el în omul care are acest mărgăritar sufletesc,
care se naşte în om de la Dumnezeu, şi iată-i fericiţi pe cei
săraci cu duhul, aşa cum Eu i-am numit pe ei mai înainte de
oricare alţii care lucrează după plăcerea Mea pe pământ! 

O, cât de frumos am putut Eu vorbi cu femeia samari -
neancă! Ce uşor am pătruns în inimioara ei! Ce uşor am
curăţat-o pe ea de duhul cel vrăjmaş Mie şi omului cel sărac
cu duhul şi care poate primi uşor vestea împărăţiei Mele când
ea vine spre el! O, poporul Meu, lucrarea cuvântului Meu se
simte cu inima, tată, nu cu mintea, căci Dumnezeu este Duhul
Care Se sălăşluieşte în om, înăuntrul omului, şi acolo Se
slăveşte El cu ale Sale, căci scris este: «Cunoscut-a Domnul
pe cei ce sunt ai Săi!». Eu am deschis pentru lucrarea Mea de
azi cu omul, am deschis la cei ce au auzit grăirea Mea, am des -
chis şi la cei cu duhul umilit, şi la cei semeţi cu mintea şi cu
îngâmfarea, dar cei semeţi n-au rămas cu Mine şi cu cei
credincioşi prin umilinţa lor, ci s-au tras în lături şi şi-au
umplut pumnii cu pietre şi dau în Mine şi în cei ce Mi-au rămas
credincioşi, şi seamănă ei cu cei ce zidesc mormintele proo -
rocilor, şi nu cu cei ce primesc harul Meu cel prin prooroci. 

Grăiesc cu durere în ziua aceasta de amintire a mângâ -
ierii Mele cea de acum două mii de ani de la credinţa femeii
samarinence şi a mărturisirii ei apoi peste cetatea ei despre ves -
tirea Mea venit pe pământ de la Tatăl, trimisul Tatălui la Israel.
Durerea Mea cea de două mii de ani nu s-a strâns decât de la
necredinţa celor ce M-au tăgăduit după ce Mi-au gustat cuvân-
tul şi au stat o vreme lângă Mine, şi pe care diavolul cel vrăjmaş
i-a biruit de partea păcatului urii şi al dispreţului de frate, de
partea păcatului clevetirii, întunecatul păcat, care zdro beşte pe
mulţi. O, fericit este omul care se îngrijeşte de pă catele lui, că
unul ca acela se teme să se uite cu semeţie la pă catul altuia, se
teme ca nu cumva să rămână în întuneric, să ră mână orb de
Dumnezeu, Care stă împotriva celor ce se semeţesc. 

538 Cuvântul lui Dumnezeu 



O, poporul Meu, îţi port de grijă, tată. Nu te mira de cei
ce cad din staulul Meu. Aceia sunt judecătorii Mei şi ai tăi şi
primesc măsura cu care ei măsoară, aşa cum este scris. Am voit
să-i vindec, dar ei n-au voit, şi mai degrabă s-au dus spre necre -
dinţă şi dau să-şi învelească cu ea ruşinea, dar necredinţa este
o mai mare ruşine, căci ea este cea care se dovedeşte, ca şi
credinţa, fiule, care se dovedeşte dacă ea este. O, nu numai
omul nu poate face nimic fără de credinţă, dar şi Eu, Domnul,
tot aşa sunt dacă nu găsesc credinţă la om. Nimic nu pot Eu pe
pământ decât prin cei credincioşi, şi am făcut această dovadă
timp de şapte mii de ani şi mai bine. Nici cu Adam n-am putut
să pot, căci el a făcut păcatul ascunderii şi al semeţiei peste
Dumnezeu, dar am putut Eu cu femeia samarineancă, cea care
M-a cunoscut de prooroc de la Dumnezeu pentru harul Meu
cel lucrător peste ea, pentru umilinţa ei care s-a întâlnit cu harul
Meu, harul care a aşezat în ea împărăţia lui Dumnezeu, petre-
cerea Mea cu omul pe pământ şi dragostea cea pentru Mine a
lui apoi. Amin. 

— MM ila Ta, Doamne, să fie slăvită de toţi cei
necăjiţi, care n-au nimic mai bun în ei

ca şi credinţa lor în Tine, Cel milos, şi Care Te descoperi atât
de minunat celor ce au în ei nădejdea în mila Ta pentru ei în
toate neputinţele lor, căci Tu nu Te-ai scârbit de mine, ba Te-ai
sădit în mine şi m-ai ridicat la rang mare, că m-ai făcut vesti-
toarea împărăţiei lui Dumnezeu între oameni şi mi-am trezit
spre Tine toată cetatea mea şi Te-au primit de la Tatăl samari-
nenii, cărora prin mine le-ai împărţit darul credinţei sfinte,
Doamne, şi noi Te-am mângâiat ca pe un oaspete din cer în
zilele acelea, ca pe unul fără de casă pe pământ, căci casa lui
Israel, întru care ai venit, nu Te-a primit, şi Te-a înlăturat, căci
nu s-a umilit ca mine când Tu mi-ai spus păcatele mele, dar eu
m-am umilit şi am spus: «Doamne, văd că Tu eşti prooroc!»,
şi le-am spus şi celor din cetatea mea: «Veniţi şi vedeţi pe
Mesia, Care mi-a spus mie toate câte am greşit!». 

O, mare este lucrarea Ta de azi! Mari sunt, Doamne,
înaintea Ta cei ce cred venirii Tale de azi! Mai mari ca părinţii
cei sfinţi de demult sunt ei, căci sunt credincioşi Ţie în vreme
de mare necredinţă, de mare fărădelege pe pământ. O, sporeş -
te-le lor credinţa ca să poţi cu ei peste toată necredinţa, Doam -
ne, aşa cum ai putut prin mine peste neamul samarinenilor, care
atât de uşor Te-au cunoscut şi Te-au primit ca pe trimisul Tată -
lui la om pe pământ! O, fericiţi sunt cei ce cred aşa! Ini mioara
lor e numai aripioare, numai freamăt sfânt, dar cât de nefericiţi
sunt cei ce nu pot să creadă, cât de zbuciumaţi, cât de neliniştiţi
sunt ei, o, Doamne, căci păcatul credinţei lepădate se face chin
greu pentru cei ce părăsesc iubirea frăţească, şi durerea lui Cain
vine peste ei, căci cei ce nu au căutat cu iubirea de fraţi, nu au
trecut de la moarte la viaţă, nu au trecut, Doamne, şi semnul
neiubirii de fraţi stă pe fruntea lor. Tu însă arată-Ţi mila Ta cea
de la sfârşit de timp şi caută, cumva, să Te arăţi lor Dumnezeu
adevărat prin cuvântul Tău cel de azi, şi dă-le şi lor lumina, căci
sunt în întuneric cei ce nu iubesc frăţia dintre fraţi! O, dă-le lor
duhul meu, duhul cel plămădit în mine de Tine la întâlnirea mea
cu Tine în ziua mea cea de la Tine mie, ziua credinţei mele în
Tine, când mie Te-ai arătat la fântâna din Sihar, o, Domnul meu
şi Dumnezeul meu Cel de atunci şi Cel de azi. Amin. 

— OO,iubirea celor credincioşi vine de la cre -
dinţa lor, iar neiubirea celor necredin -

cioşi vine de la necredinţa lor, şi nu pot fi credincioşi cei
necredincioşi, căci faptele necredinţei îi vădesc pe ei necre -
dincioşi şi fugari. O, cu ce să-şi mai afle aceştia mângâierea?
Mângâierea celor credincioşi vine de la Dumnezeu, dar cei

necredincioşi de unde să-şi mai găsească mângâiere? 
O, poporul Meu, greu e, tată, fără mângâiere! Am spus

că nimeni nu va mai găsi mângâiere pe pământ decât cei ce
iubesc cuvântul Meu cel de azi, cu care Eu vin de la Tatăl pen-
tru mângâierea celor credincioşi de azi şi de mâine. O, poporul
Meu, învaţă bine, tată, cum să stai lângă Mine, ca nu cumva
să ajungi din nou lângă cei dintre care ai ieşit ca să fii apoi al
Meu, căci cei ce sunt ai Mei sunt cei strămutaţi din locul lor,
şi ei trebuie apoi să preţuiască din toată inima şi fapta darul
Meu cel pentru ei, chemarea lor la Mine şi statul lor în binecu-
vântarea Mea, pe care ei trebuie să şi-o păstreze în vecii, acolo
unde ea nu se mai pierde. Toţi cei care ajung de unde au plecat
au fost traşi înapoi de diavolul nestatorniciei şi al necredincio -
şiei. O, nu păcatele sunt greu de iertat, ci necredincioşia este
păcatul cel greu al celor ce, nemulţumiţi pe calea Mea, s-au
tras apoi întru ale lor. Durerea Mea de la ei aş vrea s-o curm,
dar diavolul cel pizmaş al clevetirii şi al defăimării are agoni -
seală de la ei, şi nu pot Eu singur să şterg de la diavolul pe cele
ce stau împotriva lor. Duhul umilinţei este cel ce aduce în om
puterea iubirii, lucrarea duioşiei, dragostea de Dumnezeu şi de
fraţi, cea care topeşte gheaţa dintre Mine şi om, căci iată, cei
fără de credincioşie nu ştiu că Eu, Domnul, nu Mă duc cu ei
pe drumul lor cel plin de vina lor, şi mintea lor se tot deşartă
din ei şi nu ştiu ei cu mintea lor ce înseamnă Dumnezeu, Care
sălăşluieşte cu cei săraci cu duhul, cu cei ce rabdă lângă Mine
fără murmur crucea Mea. Amin. 

Binecuvintez cu sfinţii sărbătoarea cea de azi lângă fân-
tâna întâlnirii, cea din curţile Mele cu tine, poporul Meu, şi care
are de înger pe femeia samarineancă, muceniţă mare cu mărtu -
risirea înaintea Mea şi care şi-a dat la jertfa mărturisitoare a
muceniciei toată casa ei, nefugind ea de crucea suferinţei cea
pentru Hristos, Cel Care a stins cu cuvântul Lui toate neputin -
ţele ei şi toate păcatele ei şi S-a aşezat în ea cu împărăţia Sa. O,
toată casa ei stă azi în sărbătoare la fântâna Mea cu tine, poporul
Meu. Această zi de pomenire a ei aduce pe cei din cer la fântână
şi sunt primii cei din cer la masa cuvântului Meu, pentru care
ei poposesc cu voi la masă în ziua aceasta, ziua sărbătorii fân-
tânii întâlnirii în curţile Mele de azi pe pământ. Amin. 

Mărirea sfinţilor este azi cu tine în sărbătoare la fântână,
poporul Meu, şi-ţi dau ei mărire, căci aşa este dragostea celor
din cer pentru cei credincioşi Mie în zilele acestea când Eu nu
mai găsesc la nimeni credinţă pe pământ. O, ai grijă, tată, să fii
numai al Meu. Ai grijă, fiule, să poţi numai pentru Mine. Ai
grijă, poporul Meu, de statul tău cu Mine şi de statul Meu cu
tine mereu, iar puterea aceasta ţi-o va da mereu, mereu duhul
umilinţei şi al pocăinţei şi apoi Duhul Sfânt, însoţitorul şi învă -
ţătorul celor smeriţi, care rabdă îndelung, îndelung prin puterea
cea mare, puterea dragostei Mele din ei, dragostea cea care
poate totul şi care are totul, o, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

19 aprilie/2 mai 2010

Sărbătoarea sfântului mare mucenic Gheorghe

Povaţă pentru taina credinţei. Binecuvântarea pentru venirea oilor
la izvor. 

MM ă fac râu de cuvânt, Mă fac cale pentru sfinţi
între cer şi pământ, căci venirea Mea este cu

sfinţii, precum este scris, şi le dau lor intrare în cartea Mea cea
de azi şi Mă scriu pe pământ cu sărbătoare de sfinţi şi Îl bucur
pe Tatăl şi bucur cerul la masa Mea de cuvânt pe pământ în
mijlocul poporului cuvântului Meu cel de azi. 

Sunt Domnul Iisus Hristos, Păstor cu milă, Păstorul
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celor credincioşi, căci pe cei necredincioşi nu-i pot păstori cu
hrana Mea cea de azi, cu care Tatăl Mă trimite pe pământ ca
să-Mi împlinesc venirea Mea cu sfinţii, aşa cum s-a proorocit
să fie ea. Amin. 

O, popor al cuvântului Meu, vin oaspeţi la izvor în ziua
aceasta de sărbătoare. Să ieşim în întâmpinarea lor, fiilor. Eu,
Păstor cu milă cum sunt, îi învăţ pe ei prin cuvântul Meu cel
de azi taina credinţei, şi apoi credincioşia cea pentru ea. De
câte ori dau să vină la izvorul Meu de cuvânt inimioare nou-
venite, Eu, Domnul, le voi întări în credinţă şi le voi grăi lor şi
le voi învăţa să se ferească de necredinţă, căci lucrarea necre -
dinţei îi încearcă pe toţi cei care dau să vină şi să ia şi să bea
din izvorul Meu, fiindcă diavolul, vrăjmaşul Meu şi al omului
care dă să vină după Mine, are grijă să ispitească pe cei cre -
dincioşi, căci credinţa trebuie încercată, iar Eu îl vreau pe om
să biruiască el toate ispitele cele pentru credinţă, şi apoi îl iau
şi îl pun cu cei credincioşi, şi doresc apoi să se facă el vrednic
de plata celor credincioşi, fiindcă cei necredincioşi nu au
câştig, ci au pagubă atât cât nu ştiu ei că au. 

Mucenicul Gheorghe este oaspete la masa Mea de azi
cu tine, poporul Meu, şi are cu el ceata mucenicilor care au
plata celor credincioşi înaintea Mea, şi care au biruit marea de
necredincioşi prin răbdarea lor şi prin credinţa lor cea fără de
cusur pentru adevărul dumnezeirii Mele, în care oamenii iu-
bitori de viaţă trecătoare nu credeau, pentru că ei credeau ido-
lilor lor, uneltelor diavolului pe pământ. 

Mă fac hrană pentru credinţa celor ce vin să bea prin
izvorul cuvântului Meu şi le spun lor aşa: Pace vouă şi credinţă
vouă de la Domnul Iisus Hristos, Domnul şi Stăpânul celor
credincioşi! Eu sunt Păstorul Cel cu crucea. Aplecaţi-vă sub
crucea venirii Mele şi simţiţi-Mi durerea Mea cea de azi! Mă
port suspinând prin cuvânt din loc în loc pe pământ, şi iată-i
pe cei ce Mă împart! Glasul Meu cel de azi se face cuvânt aici,
la izvor, şi apoi ei Mă dau oamenilor. O, nu au oamenii dragos -
te, şi nici credinţă nu au dacă ei iubesc viaţa cea trecătoare, şi
scris este că cel ce-şi iubeşte sufletul, acela şi-l pierde, şi, iarăşi,
scris este că cel ce-şi va pierde pentru Mine sufletul său, acela
va fi viu, acela şi-l va dobândi pe el. 

Eu, Domnul, Îmi deschid cu iubire Duhul Meu de Păstor
şi vă cuprind şi vă dau. O, deschideţi-Mi ca să vă dau! Lucrez
din Tatăl, Care Mă trimite iarăşi după om. Am venit de la Tatăl
acum două mii de ani şi am împlinit atunci Scriptura Mielului
Cel junghiat şi am plătit prin jertfa Mea dumnezeiască preţul
vieţii omului, şi am socotit acest preţ de la Adam şi până la
sfârşitul veacului omului, ca să aibă omul plătită de Mine arvu -
na mântuirii lui, a învierii lui prin învierea Mea cea dintre
morţi. O, mai uşor a fost să-i scot din iad pe cei zdrobiţi sub
el, decât pe cei ce M-au văzut pe pământ lucrând atât de mult,
timp de cinci mii de ani şi mai bine faptele lui Dumnezeu între
oameni. M-a durut şi Mă doare împietrirea omului. Necredinţa
omului Mă doare de şapte mii de ani. Se duce omul şi întreabă
pe om dacă Eu sunt acest cuvânt. O, de unde ştie omul să-i
răspundă ca de la Mine celui ce întreabă? Eu nu l-am întrebat
pe omul care stă mare peste oameni, nu l-am întrebat pe el dacă
să vin pe pământ cuvânt în zilele acestea. Eu sunt mai mare ca
omul şi M-am uitat în Scripturi şi am găsit în ele venirea Mea
cea de acum şi am venit, căci dacă ar fi fost să vin la voia omu-
lui, o, ce ar fi făcut cei ce sunt scrişi în cartea vieţii să le aduc
Eu mântuirea? Cei ce cred şi cei ce vor crede în venirea Mea
de azi cuvânt pe pământ, aceia sunt scrişi în cartea vieţii de la
întemeierea lumii, şi Eu trebuie să le fac cale spre Tatăl dacă
M-a trimis Tatăl după ei. Mi-e tare milă de toţi oamenii, şi pe

toţi dau să-i trag la Tatăl, dar diavolul necredinţei şi al îndoielii
Îmi stă împotrivă şi Mie, şi lor. Eu însă spun că în zilele acestea
lucrez ca şi acum două mii de ani şi zidesc omul şi-l fac bi -
serică a Mea pe om şi-l umplu de darul credinţei sfinte, că nu
mai e nimeni pe pământ să-l ajute pe om să creadă în venirea
Mea, în mântuirea cea de la Mine, în purtarea crucii, căci vai
celor fără de cruce şi celor ce taie din ea, neştiind ei că ea este
puntea lor spre Dumnezeu! 

O, nu mai vrea omul să poarte crucea întreagă aşa cum
au purtat-o sfinţii Mei! Nu mai sunt păstori cu cruce, cu viaţă
ca a Mea, ca să se ia oamenii după ei şi să-i înveţe pe oameni
calea sfinţeniei. Vin Eu, Cel milos, şi îi spun omului să se
îndumnezeiască, mai întâi prin credinţă şi apoi prin iubire de
Dumnezeu, purtată până în cer, căci cel ce se poartă după Mine
numai până la o vreme şi apoi se îndoieşte şi se lasă ispitelor
cele pentru credinţă, aceluia i-ar fi fost mai bine să nu se fi
născut pe pământ. 

Amin, amin zic vouă, celor ce aţi venit să beţi de la Mine
cuvântul râului vieţii! Vă ies în cale şi vă spun că lucrarea Mea
cea de azi este ca la începutul Meu pe pământ cu ucenicii Mei
cei de acum două mii de ani, pe care i-am luat dintre iudei şi
i-am făcut fiii lui Dumnezeu, fraţii Mei, pe care-i învăţam de
la Tatăl iubirea de Dumnezeu, şi apoi am aşezat cu ei bise rica
Mea cea adevărată, şi n-am întrebat pe mai-marii de atunci
dacă-Mi dau voie să Mă aşez cu împărăţia Mea în cei credin -
cioşi venirii Mele de atunci. Am lucrat atunci semne minunate
ca şi pe vremea lui Moise, dar poporul Israel a rămas până azi
împietrit pentru venirea Mea la el aşa cum era scris să vin. Eu
însă M-am desăvârşit atunci prin moarte pe cruce şi prin înviere
şi aşa M-am dovedit Dumnezeu venit la ei, şi apoi M-am tras
iarăşi în Tatăl şi Mi-am lăsat pe pământ un popor mititel în Is-
rael şi Mi-am prăsit prin el neamul creştinesc de atunci şi până
azi. Dar cei de azi, ca şi cei de dinaintea lor, nu mai lucrează
aşa cum am lucrat Eu peste ucenicii Mei, şi apoi uce nici peste
ucenici. Ei lucrează ca oamenii, nu ca Dumnezeu, iar oamenii
Îmi frâng calea şi mersul Meu cel ceresc pe pă mânt. Eu însă
Mi-i trag întru Mine pe cei culeşi de Mine dintre oameni şi-i
fac pe ei taina Mea pe pământ, şi iată, Mi-am făcut casă din fii
credincioşi în mijlocul neamului român şi vin mereu la ei şi pe-
trec cu ei şi Mă dau lor trup şi cuvânt, aşa cum pe nicăieri nu
mai găseşte omul pe pământ, căci aici sunt Eu şi ai Mei, aco -
periţi în taină nepricepută, că am de la Tatăl lucrarea împlinirii
Scripturilor cele de azi, şi nu găsesc pentru ele credinţă pe
pământ dacă nu pun Eu în om darul credinţei cea pentru venirea
Mea de azi. Eu pe cei cu care Mă sprijin ca să vin pe pământ
cuvânt i-am scos din lume şi i-am aşezat înaintea Mea şi le-am
dat duhul credincioşiei, şi nu trebuie descu sută sau ispitită lu-
crarea Mea cea de azi şi taina ei cea pe cetluită între Mine şi cei
credincioşi venirii Mele de azi, căci Isaia proorocul zice încă
de pe atunci: «Eu, Domnul, Îmi voi strânge laolaltă mărturia
Mea şi voi pecetlui îndreptarea Mea pentru ucenicii Mei şi-Mi
voi ascunde faţa în mijlocul lor». Amin. 

O, pace vouă, celor ce aţi venit la izvorul Meu de cu-
vânt! O, să nu ispitiţi lucrarea Mea cea de azi, căci Eu cu greu
Mă port cu ea între cer şi pământ şi apoi spre cei care vin să
audă glasul venirii Mele şi mântuirea cea de la Mine pentru cei
credincioşi. O, ferice vouă dacă aveţi credinţă în cuvântul Meu
Mângâietorul! Toţi cei care ajung până la acest munte de cu-
vânt trebuie să înveţe cum să creadă, căci dacă iau din ei
învăţătură sau de la oameni dacă iau, o, nu ajung ei spre sta-
tornicia credinţei. E mare necredinţa de pe pământ. Abia mai
pot să Mi-i culeg pe cei ce vor fi de partea Mea în ziua biruinţei
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Mele celei depline. Vă dau darul iubirii de Dumnezeu, căci iu-
birea cea curată pentru Mine are putere mare în om şi îl umple
de darul credinţei, şi apoi darul sfinţeniei îl încununează pe el,
iar cei ce-şi păstrează întru sfinţenie viaţa, aceia sunt cei ce Mă
află în acest cuvânt, şi apoi ei Mă urmează crezând. Amin. 

Vă las acum în sfat cu poporul Meu de la izvor. Mă rog
Tatălui să ajute credinţei voastre şi să vă dea înţelepciunea cea
de sus pentru cuvântul Meu cel de azi. Binecuvintez pe păsto -
rul care şi-a adus în ziua aceasta oile la izvorul Meu de cuvânt
şi-i dau lui ceea ce-i foloseşte, şi tainic îi dau lui duhul umilin -
ţei, duhul celor ce plac lui Dumnezeu, celor mari la Dumnezeu
şi la oameni, şi în el să se păstreze el, căci aşa sunt cei ce sea -
mă nă cu Dumnezeu pe pământ. Amin. 

O, mucenicule sărbătorit azi în cer şi pe pământ, arde
dorul tău în cer pentru mărturisirea Mea. Iată ziua ta de sobor
între sfinţi! Avem masă de cuvânt la izvor şi avem oaspeţi la
masă, iar tu arzi de dor pentru slăvirea Mea. Amin. 

— OO,slavă Ţie, Doamne, Cel ce eşti, Cel ce
erai şi Cel ce vii, şi Te rog cu dorul ar -

zând să lucrezi mult, mult, o, Doamne, până ce nu va mai fi
necredinţă pe pământ, căci lucrarea Ta de azi o înţelege greu
omul cel încurcat întru ale lui, şi numai cei liberi de păcat pot
mai mult, aşa cum am putut eu, că de dragul Tău eu n-am mai
iubit altceva pe pământ, ci numai să Te mărturisesc pe Tine,
numai aceasta am iubit, iar împăratul vremii m-a pus sub chi -
nuri din pricina idolilor lui şi a îngâmfării lui, dar dragostea
mea de Tine şi minunile ei în mine au atins inima multora şi
au atins inima împărătesei şi a mărturisit ea lângă mine numele
Tău şi a murit ea cu mine pentru mărturia Ta, o, şi aşa se aleg
cei scrişi în cartea Ta când vine de la Tine vremea alegerii lor.
Aşa să înţeleagă cei ce se aleg pentru Tine mai mult decât
ceilalţi, şi aşa să poată ei rămâne de partea Ta în mijlocul unui
neam necredincios, aşa cum este azi pe pământ neamul oame-
nilor, Doamne. 

Voi, cei ce aţi venit în ziua mea de serbare la izvorul
Domnului, îndrăzniţi pentru credinţă! Domnul este acest izvor.
Fiţi credincioşi! Învăţaţi cum să credeţi! Cereţi sfat pentru
credinţă şi păşiţi cu iubire pe calea sfinţeniei, căci fără de
sfinţenie nu are omul putere pentru Dumnezeu. Pace vouă! Ca
şi Domnul vă grăiesc. Fiţi făcători de credinţă şi de minuni ale
credinţei şi faceţi-vă fii ai lui Dumnezeu prin faptele credinţei
doveditoare, aşa cum eu am arătat celor din vremea mea. E
vremea să biruiască Domnul cu mare biruinţă. Suspinul Lui
cel de şapte mii de ani se face azi cuvânt peste pământ. O, fiţi
credincioşi, fiţi credincioşi cuvântului Lui cel de azi şi credeţi
fără să ispitiţi! O, sporeşte-le lor credinţa, Doamne, Păstor
milos, Păstor cu glas duios. Aşa Te rog eu pentru cei ce vin
spre izvorul Tău de cuvânt. Amin. 

— EE u, Domnul, stau cu sfinţii la masă de cu-
vânt pe pământ. Eu, Domnul, am putere

pentru om, numai să aibă el credinţă în glasul Meu de Păstor.
Amin. 

Te las acum, poporul Meu de la izvor, te las, tată, lu -
crător peste cei ce au poposit la masa Mea de cuvânt în ziua
aceasta. Mă las în tine cu povaţa Mea cea care să desluşească
lucrarea Mea cu tine celor veniţi la izvor ca să bea, iar lor le
spun aşa: Feriţi-vă de necredinţă! Îmbrăţişaţi iubirea cea pentru
înţelepciunea cea de sus! Fiţi blânzi şi smeriţi cu inima! Umi -
linţa şi smerenia, acestea sunt cele ce vă fac plăcuţi lui Dum-
nezeu. Cei îngâmfaţi n-au parte cu cei credincioşi, cu cei
frumoşi prin duhul umilinţei. Fiţi făcători de minuni înăuntrul
vostru! Întrebaţi cum să faceţi aceasta, iar Eu vă voi răspunde

prin servii Mei, căci am înţelepciunea Mea în ei pentru mulţi,
pentru cei ce se aleg pentru Dumnezeu prin glasul Meu de
Păstor. Amin. 

Pace vouă! Mă aplec ca un Dumnezeu şi vă mulţumesc
şi vă mângâi pentru că aţi venit la izvorul Meu de cuvânt!
Fi-va să vă umple el de harul credinţei şi de iubirea Mea, care
naşte din ea fii ai lui Dumnezeu pe pământ. Cărarea Mea cu
omul şi voia Mea cu el, acestea sunt ceea ce învăţ Eu pe om
prin cuvântul Meu cel de azi. Amin, amin, amin. 

23 aprilie/6 mai 2010

Duminica a şasea după Paşti, a orbului

Duhul Sfânt, Povăţuitorul oamenilor. Păcatul nerecu noş tin ţei s-a
încuibat în om încă din rai. Domnul grăieşte neamului român. 

DD uhul Sfânt Se face cuvânt pe pământ şi Se face
povăţuitorul oamenilor. Eu, Domnul Iisus Hris-

tos, sunt Cuvântul Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh şi în
acest nume Se slăveşte Dumnezeu prin cuvântul Său din zilele
acestea, şi Tatăl Mă trimite să grăiesc pe pământ, căci pe
pământ nu mai este cuvântul lui Dumnezeu pe nicăieri, ci este
numai cuvântul omului, fiindcă omul nu s-a deprins să ia de la
Dumnezeu povaţă pentru toate câte lucrează el pe pământ. Încă
de la începutul lui cel din Eden omul a zis el şi nu a zis ca
Dumnezeu, Care l-a făcut pe el. Păcatul nerecunoştinţei s-a în-
cuibat în om încă din rai, şi din această pricină a pierdut omul
raiul, iar raiul l-a pierdut pe om, pe cel pentru care raiul a fost
făcut de Dumnezeu, şi iată, «boul îşi cunoaşte ieslea sa şi pe
stăpânul său, dar omul nu-L cunoaşte pe Dumnezeu», aşa cum
este scris în prooroci. 

Vin pe pământ cuvânt să-l fac pe om să Mă cunoască în
cuvântul Meu şi apoi să Mă aştepte şi să-Mi ceară povaţa. Să
se întrebe cu Mine omul, iar Eu să Mă întreb cu el, căci Eu
pentru aceasta l-am zidit, şi aşa l-am zidit când l-am plămădit
din pământ şi i-am dat apoi suflare de viaţă şi l-am făcut pe el
om cu suflet viu. Vin pe pământ cuvânt acum, la sfârşit de
timp, ca să-i fac să vadă pe cei ce nu văd şi să le iau vederea
lor, a celor ce zic că văd, căci omul M-a dispreţuit încă de la
începutul său cel de la Mine. Acum două mii de ani M-am
făcut cunoscut Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
aşa cum era scris să vin şi să plătesc cu viaţa Mea pusă pe cruce
răscumpărarea omului căzut din rai şi din viaţă, şi M-au cunos-
cut cei bolnavi, dar cei sănătoşi n-au voit să se aplece. M-a
cunoscut orbul cel din naştere orb, dar cei ce s-au născut cu
ochi sănătoşi n-au voit să vadă ca să creadă că Eu sunt Hristo-
sul Tatălui, trimisul Lui după om pe pământ. Am luat pământ
cu mâna, scuipând în el ca să-l pot muia, ca să-l pot plămădi,
şi am făcut din el ochi pentru cel ce s-a născut orb şi i-am pus
lui ochii la locul lor şi l-am trimis apoi să-şi spele faţa şi
pământul din jurul ochilor ca să vadă apoi limpede pe Dum-
nezeu şi pe oameni şi pe sine să se vadă, după o viaţă fără de
vedere cum a trăit el până atunci. Le-ar fi fost de ajuns aceasta
ca să creadă oamenii că Eu eram Dumnezeu venit la ei de la
Tatăl, precum era scris să vină Mesia din cer pe pământ, dar ei
erau deprinşi unii cu alţii între ei şi n-au voit să se deprindă cu
Dumnezeu în mijlocul lor, şi M-au stârpit apoi, iar Eu M-am
întors apoi iarăşi întru Tatăl şi M-am întors suspinând şi
aşteptând de atunci şi până azi. Aştept şi iar aştept. Îl aştept pe
om să Mă cunoască în lucrările Mele şi îl rog să deschidă ochii
şi să vadă. Pot Eu să-i deschid lui ochii, aşa cum şi fac de atâtea
ori cu omul, dar îl rog pe el să şi-i deschidă, ca să nu-l doară
dacă umblu Eu la el şi la îndărătnicia lui şi la nevederea atât
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de bolnavă a trupului şi a sufletului şi a duhului lui. 
O, neam român, Îmi apropii iarăşi de tine cuvântul Meu,

cuvântul Duhului Sfânt. De o bucată de vreme te strig pe tine
la masa Mea de cuvânt prin izvorul cuvântului Meu cel din
mij locul tău, masa Mea cu poporul Meu cel luat din români,
şi-ţi tot dau povaţă cerească, tată. Voiesc ca tu să nu fii nevă -
zător şi surd la glasul Meu, care te cheamă ca să vezi şi ca să
auzi şi ca să bei din fântâna Mea spre viaţa ta. De când am
plămădit Eu cu cuvântul cerul şi pământul, de atunci te-am ales
să-Mi fii masă şi casă acum, la sfârşit de timp. O, tu eşti acum
în strâmtorare mare, tată, şi ia bine de la Mine ca să faci tu
ochii mari, căci ţie nu-ţi lipseşte pâinea sau haina, ci îţi lipseşte
împăcarea cu Mine, tată. O, împacă-te cu Mine, iar Eu, Dom-
nul, te-am învăţat cum să faci ca să ne împăcăm şi ţi-am spus
că nu e bună nedreptatea, căci cei ce se numesc în mijlocul tău
biserica lui Dumnezeu, aceia nu-Mi deschid ca să le dau Eu
pentru tine, ba Mi-au făcut şi Îmi fac nedreptate, tată. 

O, ţara Mea de azi, o, neam român, dau să te povăţuiesc,
iar şi iar dau să te călăuzesc şi să-ţi spun ce să faci. Dumnezeu-
Cuvântul este în mijlocul tău cuvântând de mai bine de cinci -
zeci de ani, şi cu măiestrită taină lucrează El în mijlocul tău.
O, cum să fac să pot să fac sfat cu tine pentru izbăvirea ta de
orbire şi pentru slava ta cu Mine apoi înaintea popoarelor? O,
cum să fac să Mă asculţi? Cum să fac să-Mi cunoască adevărul
şi glasul Meu cel de azi mai-marii tăi care stau pe scaune de
slujitori de biserică şi de legea lui Dumnezeu pe pământ cu oa-
menii? O, cum să fac cu voi să fiţi credincioşi glasului Meu
cel de la sfârşit de timp pe vatra voastră, fii români? O, de
atâtea ori Mi-am îndreptat cu duioşie spre voi cuvântul Meu
cel de azi. N-aveţi putere de credinţă, dar vă pot da Eu, fiilor,
căci turma română are lipsă mare de Dumnezeu pe pământul
ei când Eu, iată, sunt în mijlocul ei plângând la picioarele ei
ca să-şi deschidă inima şi cămara cunoştinţei şi ca să-L cu -
noască pe Dumnezeu. V-aş întreba pe voi ca să-Mi răspundeţi
apoi, aveţi ceva de câştigat că nu Mă primiţi cu povaţa slavei
cuvântului Meu, care curge râu al vieţii în mijlocul acestui
pământ binecuvântat din vecii, aparte binecuvântat pentru vre-
mea Mea cea de acum ca să vin cuvânt pe pământ în casa
aceasta şi să cârmuiesc cu glasul Meu de Păstor blând şi smerit
corabia aceasta prin valurile de pe pământ? 

O, Eu nu vreau să-ţi fie ţie rău, ţara Mea de azi, dar cu
cine să Mă pot înţelege pentru tine în mijlocul tău? Nu te teme
de zile grele, ci teme-te de depărtarea ta de Mine, tată. Te
povăţuiesc spre legea Mea, că vreau să te aşezi întru ea, iar
dacă tu nu vrei, Eu vreau aşa şi te aduc la voia Mea, căci în
mâna Mea stă toată voinţa. O, nu dispreţui certarea când ea te
încearcă cu toate greutăţile ei! Învaţă-te să te întorci la străbunii
tăi cei sfinţi! Ei nu spurcau cu nimic, cu nimic zilele de post şi
de sărbători şi ziua odihnei Mele. O, nu te teme că-ţi va fi greu,
ci teme-te de greul şi de durerea care se urcă la Mine de la tine
când văd că în neamul Meu român se calcă peste legea cea
sfântă, cea din părinţi, şi scris este că cei ce calcă legea sunt
pedepsiţi de ea. Îndeletniceşte-te să fii cuminte şi să posteşti
cele trei zile din săptămână, luni, miercuri şi vineri, căci aceste
zile sunt fiinţe în cer şi sunt lovite de pe pământ şi sunt numai
şi numai răni pe ele, cele mai rănite fiinţe dintre cele din cer.
O, nu trebuie neamul creştinesc să mănânce pe cele oprite pen-
tru zilele acestea, nu trebuie. Nici măcar untdelemn nu trebuie
în bucate în zilele pentru postire, darămite altfel de hrană oprită
pentru zilele în care sfinţii şi părinţii au scris post de bucate!
O, nu te teme că mori de foame, fiu român! Tu de neascultare
mori dacă mori. Mâncarea cea fără de socoteală sfântă îţi aduce

boli şi durere în trup şi în viaţă, căci sfinţii şi îngerii se răzbună
pentru ranele Mele de la om, iar tu ştii aceasta, dar nu mai vrei
să asculţi, tată. 

O, neam român, te aduce Domnul din spate la voia Lui,
dar nu ridica glas de cârtire, nu te ridica cu cârtire peste cei ce
stau sus la cârmă, care ar fi să se îndatoreze pentru tine la nea-
muri străine, ca să te robească ele apoi la voia lor. O, fii înţe -
lept, neam român, căci nimeni, nimeni nu e bun pentru tine,
nimeni decât Dumnezeu. Hai, tată, să ne sprijinim noi între noi
prin greu şi prin lipsuri, şi să nu-ţi fie greu să te aşezi în legile
Mele sfinte, căci ele te vor scoate din toate strâmtorările care
vin. O, te-aş voi cu mare dor să nu mai cheltui bani pe păcat şi
aş voi să fugi de otrava de la tutun şi de la băutură, căci Eu,
Domnul, am binecuvântat numai apa şi vinul, tată. O, te-aş voi
cu mare dor să nu mai mănânci carne, căci carnea te îmbolnă -
veşte şi cu trupul şi cu sufletul şi îţi aduce bube în trup şi în duh
şi te umple de teama trupului ucis de tine ca să-l mănânci apoi.
Zadarnic, zadarnic am spus Eu omului poruncă mare: «Să nu
ucizi, omule!». O, zadarnică a fost porunca aceasta a Mea pentru
om. M-a atras omul tot la voile lui ca să-l las să mă nânce carne,
dar mai bine îi este lui să se tragă el în voile Mele, şi, fie de vo -
ie, fie de nevoie, se va trage omul în voile Mele pe pământ, căci
scris este că va veni cerul cel nou şi pământul cel nou şi drep-
tatea a toate, şi aşa va fi, şi îngerii Mei vor împlini aşa. Amin. 

O, dacă tu, neam român, vei vrea şi Mă vei asculta, vei
fi tu cel mai slăvit neam de pe pământ, căci harul Meu şi Duhul
Meu Se va coborî peste tine şi te va umbri şi vor veni spre tine
neamuri, precum este scris, şi vor lua din slava Mea cu tine şi
te vor dărui cu daruri, tată, aşa cum este scris de cea aleasă
pentru slava Mea, şi iată, de aceea te povăţuiesc să te împaci
cu Mine şi să te înveţi să faci voia Mea, o, ţara Mea de azi. Fii
cuminte, tată! Caută să vezi bine în povaţa Mea şi fugi de gus-
tul şi de fapta păcatului. Posteşte zilele de post, cinsteşte zilele
de sărbătoare şi ziua odihnei Domnului, iubeşte frăţia şi
umilinţa, răbdarea şi sfinţenia, tată, şi vei vedea iubirea Mea
şi slava Mea cu tine, că este scris de tine să ai viaţă cu Dum-
nezeu pe pământ şi să vezi apoi cu ochi limpezi pe Domnul
tău, pe Stăpânul tău Iisus Hristos, Care, iată-L, grăieşte cu tine
pe vatra ta. O, nu te teme de sărăcie, ci teme-te de bogăţie, tată,
căci bogăţia piere! O, nu te teme de lipsuri, ci teme-te de toate
cele stricate şi vinovate, că multă, multă hrană din care tu iei
şi mănânci are boală pusă în ea pentru tine şi are duhul rătăcirii
de Dumnezeu în neorânduiala cu care ea este făcută de omul
cel fără Dumnezeu în el. Şi te rog, fiu român, te roagă Dum-
nezeu, închină cu semnul sfintei cruci când bei apa şi când
mănânci, şi închină-te şi te roagă când te culci şi când te scoli
şi când te trezeşti din somn noaptea, şi ia de ajutor între Mine
şi tine pe mama Mea Fecioară ca să ai mamă şi tată, dar ca să
ai, trebuie să-i asculţi ca un copil, căci scris este: «De nu veţi
fi ca pruncii nu veţi fi cu Dumnezeu şi cu împărăţia Sa». 

Stau în sfat cu voi, fii români, şi vă rog pe voi să deschi -
deţi cartea istoriei şi să staţi o clipă faţă în faţă cu străbunii
acestui neam şi întrebaţi-vă apoi dacă arătaţi ca ei, ca fii ai lor,
ca urmaşi ai lor. O, frumos şi creştinesc şi iubit de Dumnezeu
a fost portul românului! De ce, de ce, tată, l-aţi părăsit şi n-aţi
iubit să fiţi frumoşii Mei? Iată cum vă luaţi după străini! Aţi
pierdut mândria aceea sfântă de a fi frumoşi ca sfinţii, ca stră -
bunii, o, fiilor. Eu, Domnul, v-aş vrea pe toţi împodobiţi cu
strai plăcut lui Dumnezeu, v-aş vrea prinţi şi prinţese după port
şi n-ar mai fi nici un neam mai frumos pe pământ ca şi neamul
Meu român, pe care Tatăl l-a hărăzit al Meu acum, la sfârşit
de timp, şi iată, Eu vin în mijlocul lui cuvânt şi îl povăţuiesc
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pe el spre iubirea Mea cea de sus pentru el. O, trezeşte-te, tată,
şi arată-te întru toate neam al lui Dumnezeu, căci Eu sunt
Împăratul făpturii şi te vreau întâiul pe pământ înaintea Mea,
ca să se închine Mie şi ţie neamurile, tată, dar ascultă-Mă şi
nu te teme de sărăcie şi de lipsuri dacă Mă asculţi! 

Eu, Domnul Dumnezeul tău, voiesc să te pregătesc fru-
mos pentru masa Mea cu tine, popor român. Tu, tată, eşti otră -
vit de vremea cea de azi, vreme rea cum n-a mai fost pe
pă mânt, vreme ascunsă de ochii tăi, iar Eu sunt plin de durere
pentru tine, căci tu eşti sortit de Tatăl Savaot să porţi slava lui
Dumnezeu pe pământ, dar tu eşti tare, tare bolnăvior. Voiesc
să-ţi dau din costiţa Mea viaţă, dar viaţa ta ar fi apoi să semene
cu viaţa Mea şi a sfinţilor Mei, nu cum te-ai învăţat tu să faci
cu viaţa ta şi cu viaţa Mea. O, nu aşa, tată, nu aşa vreau Eu, nu
aşa pot Eu cu omul pentru puterea Mea pe pământ cu el, pentru
statul Meu cu el pe pământ. 

O, Mi-e tare milă de tine când te văd înţepat de vrăjmaş
şi de otrava lui, şi aş vrea să te înviorez, neam român, şi în chip
curat să am ucenici de la Mine pentru tine ca să-ţi fac bine prin
ei din partea Mea, dar vrea-vor cei ce stau păstori peste tine,
vrea-vor ei să Mă creadă şi să Mă asculte ei pentru viaţa ta,
pentru mila Mea de tine? Tu eşti cuibuţul Meu cel de azi. Vin
în mijlocul tău cu cuvântul Meu cel de azi şi te găsesc tare
bolnăvior. Stau înaintea ta cuvânt prin fiii cuvântului Meu cel
din zilele acestea. Găsesc în mijlocul tău pe vrăjmaşul Meu şi
al tău, care se teme de glasul Meu de peste tine, aşa cum se
teme şarpele care intră în cuibul cu bobocei ai păsării din
pustie, şi cu care Eu, Domnul, M-am asemănat prin jertfa Mea
cea pentru om, iar când pasărea aceasta îşi găseşte boboceii
otrăviţi în cuib, gata de moarte, o, ce face ea? Ea îşi străpunge
coasta cu ciocul şi îşi ia boboceii la sân şi le dă lor din sângele
ei, din viaţa ei, şi nu le mai dă atunci din hrana pe care o strân -
ge ea în trăistuţă din apă, ci le dă sângele ei ca să-i aducă la
viaţă, ca să scoată cu el din ei otrava şarpelui pitit în lipsa ei în
cuibul boboceilor ei. O, aşa dau Eu să lucrez în mijlocul tău,
neam român, dar tu, tată, nu mai eşti învăţat să stai în cuib şi
să primeşti viaţă, şi cum să fac Eu cu tine, oare, să te aduc la
viaţă, să te scot din primejdie şi să te aduc la iubire, la credinţă
şi la ascultare pentru acestea, o, neamul Meu cel de azi? 

Sunt în mijlocul tău cuvânt de Duh Sfânt, neam român.
Te povăţuiesc şi te îndemn să nu faci păcat împotriva Duhului
Sfânt, căci Eu voiesc să te iert şi să te vindec cu cuvântul Meu
de peste tine, cu Duhul Sfânt, Care curge din gura Mea cuvân-
tul râului vieţii în mijlocul tău, ţara Mea cea de azi. O, am grăit
cu tine în mijlocul poporului cuvântului Meu de pe vatra ta.
Chem îngerii şi sfinţii să-Mi slujească în mijlocul tău îm-
plinirea cuvântului Meu de peste tine. Vreau ca tu să înviezi
înaintea Mea şi să trăieşti în Domnul pe pământ. Pace ţie!
Ascultă povaţa Mea! Citeşte-o şi învaţă s-o împlineşti! O,
aşează-te cu credinţă înaintea Mea şi dă-Mi, o, dă-Mi inima ta,
neam român, ţara Mea cea de azi! Amin. 

Am grăit în ziua aceasta cuvântul Meu cel blând peste
neamul român, peste preoţi şi peste conducători şi peste
vrăjmaşul neamului Meu cel de azi, slăvit de Mine prin lu-
crarea Mea în mijlocul lui. Aţi stat înaintea Mea pentru cuvân-
tul Meu cel de azi peste neamul român, o, fii din porţi. Acum
sfârşim cuvântul zilei şi ne aşezăm să cerem Tatălui împlinirea
cuvântului Meu peste neamul român. Pace vouă! Staţi înaintea
Mea când Eu vin cuvânt pe pământ, căci durerea Mea Mă
aduce la voi ca să-Mi faceţi voi cale acolo unde trimite cuvân-
tul Meu. Amin. 

Mă apropii, fiilor, cu praznicul Înălţării Mele la cer după

patima şi învierea Mea, şi vom sta la masă de cuvânt pentru
pregătirea praznicului Pogorârii Duhului Sfânt şi pentru calea
poporului care se va aduna la izvor. Să cerem Tatălui vreme
caldă şi lină şi să cerem pace multă şi duh de lucru sfânt pentru
numele Meu cel sfânt, care se slăveşte între voi, fiilor. O, cerce -
taţi, cercetaţi mereu, mereu cuvântul Meu de peste voi şi face -
ţi-vă rodul lui, căci Eu, Domnul, trebuie să pot cu voi în
vremea aceasta cu necredinţă mare în ea şi trebuie să pot prin
iubirea voastră, prin jertfirea voastră pentru lucrările Mele şi
prin credinţa voastră, credinţa fiilor lui Dumnezeu, care poate
totul, totul prin voi, prin fiii cuvântului Meu cel de azi, o, fiilor.
Amin, amin, amin. 

26 aprilie/9 mai 2010

Praznicul Înălţării Domnului

Binecuvântare pentru duhul mărturisirii. Domnul grăieşte neamu-
lui român. Îndemn la umilinţă şi la curăţire de păcate. 

MM ai înainte de zori Îmi trezesc străjerii şi-Mi co -
bor în cartea Mea cea de azi cuvântul praznicu-

lui Înălţării Mele la cer şi dau binecuvântare aparte pentru fiii
poporului Meu, căci Eu, Domnul, ies cu ei pentru duhul
mărturisirii. Amin. 

Mergem, fiilor, în mijlocul neamului român, mergem cu
pâine şi cu sare şi tainic îl chemăm la praznicul venirii Mele a
doua oară de la Tatăl pe pământ, praznic mare, şi cu care de
mai bine de cincizeci de ani prăznuiesc pe vatra acestui neam,
şi la care mereu, mereu chem neamul român să bea din râul
Meu de cuvânt, să bea şi să dorească după Mine, căci Eu,
Domnul, doresc după el cu mare dor, că vreau să fac din el
slava lui Dumnezeu pe pământ între oameni şi vreau să Mă
vestesc în lung şi în lat cu ţara Mea de venire acum, la sfârşit
de timp, pentru încununarea lucrării cea de şapte mii de ani a
Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfânt pe pământ cu omul, după
ce Dumnezeu a făcut cerul şi pământul şi pe om. 

La patruzeci de zile după învierea Mea acum două mii
de ani M-am strâns cu ucenicii şi cu toţi cei care au rămas
credincioşi venirii Mele de atunci, şi grăindu-le lor despre cele
ce am pătimit, precum era scris, le-am poruncit lor să nu se
depărteze de Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa Tatălui, pe
Duhul Sfânt, Care îi va îmbrăca întru putere ca să fie ei apoi
martorii Mei până la marginile pământului, şi pe când le
grăiam, M-am ridicat la cer şi ne-am despărţit şi un nor M-a
luat din ochii lor şi M-a dus la Tatăl, şi au văzut ei lângă ei doi
bărbaţi, îmbrăcaţi în haine albe, grăind lor: «Bărbaţi galileeni,
aşa cum L-aţi văzut pe Iisus înălţându-Se de la voi la cer, aşa
va şi veni». 

O, aşa v-am făcut Eu şi pe voi în vremea aceasta a Mea
cu voi martorii Mei din zilele acestea şi adesea am ieşit cu voi
spre mărturia Mea şi v-am făcut împărţitorii cuvântului Meu,
căci Eu pun cuvântul Meu înaintea neamurilor de la margini
la margini şi-Mi trezesc şi-Mi voi trezi pe cei ce vor avea parte
cu Mine în ziua slavei Mele, când Eu voi ridica peste toate
înălţimile mărturia Mea cu voi, cuvântul venirii Mele celei de
acum, fiilor. Vă dau în ziua aceasta binecuvântare dulce şi vă
fac dulci pentru cei ce vor privi la voi, căci voi mergeţi din
partea Mea în ziua aceasta înaintea neamului român cu pâine
şi cu sare, fiilor, şi e mare taină ceea ce fac Eu cu voi în ziua
aceasta. Fiţi binecuvântaţi, şi împărţiţi înţelepciunea cea de sus
peste cei de pe pământ, care vor privi la voi! O, fiilor, fericiţi
sunt cei ce vă iubesc pe voi şi fericiţi vor fi cei ce vor rămâne
în această iubire până la sfârşit, căci Eu, Domnul, le dau dar
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aparte celor ce vă iubesc pe voi şi le dau darul credinţei, şi le
dau darul înţelegerii şi stârnesc în ei dorul de Dumnezeu la în-
tâlnirea lor cu voi, că voi sunteţi fiii lui Dumnezeu pe pământ,
aşa cum lucrarea cuvântului Meu v-a făcut, şi apoi iubirea
voastră, fiilor. 

O, neam român, ies înaintea ta cu pâine şi cu sare, tată.
E mare taină ceea ce fac Eu înaintea ta în ziua aceasta prin fiii
cuvântului Meu cel de azi pe vatra ta! O, e mare taină lucrarea
Mea cea de azi în mijlocul tău! Îţi dau ajutor ca să înţelegi pe
cele de sus pentru soarta ta cu Dumnezeu şi te cuprind în
înţelepciunea Mea, pe care am pus-o în mijlocul poporului
Meu cel din mijlocul tău, masă de cuvânt în vremea aceasta pe
pământ, ca să-Mi scriu cartea Mea cea de azi, cartea venirii
Mele a doua oară de la Tatăl la om, o, ţara Mea cea de azi!
Vreau, tată, să Mă împac cu tine, şi lucrez tainic, pentru că tu
nu dai să înţelegi, şi împlinesc tainic, pentru că sunt tari la cer-
bice cei ce domnesc peste tine, dar Eu te iubesc şi te învăluiesc
în mila Mea şi tainic îţi dau ceea ce am să-ţi dau până când Mă
voi putea face înţeles că am stat aşteptând ani la rând ca să
aduc împărăţia Mea peste neamul român şi să-l arăt pe el cu
ea, cu slava Mea cea de azi în mijlocul lui. 

O, să nu-i dispreţuieşti pe cei prea mici ai Mei din mij -
locul tău! Eu îţi fac bine prin ei şi îţi ţes ţie cămăşuţă slăvită, şi
tainic îţi fac din cuvântul Meu ţesut cu dor şi cu răbdare
veşmântul tău cel de mâine, o, ţara Mea cea de azi, că vreau ca
tu să ai înviere, tată. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău şi Mă fac
râu de cuvânt în mijlocul tău şi te mângâi şi te aştept să înţelegi
lucrarea Mea cea pentru tine, căci ţie îţi trebuie Păstor din cer,
ţara Mea. Îi cer Tatălui cu rugă înlăcrimată să-ţi dea înţelepciu -
nea tainelor lui Dumnezeu şi să te deştepţi cât mai curând şi să
stai cu credinţă şi cu biruinţă pentru tine înaintea Lui, o, ţara
Mea. Binecuvântare în taină îţi dau în ziua aceasta şi Îl rog pe
Tatăl să te ridice, să te înalţe spre cele de sus coborâte în mij -
locul tău pentru viaţa ta cea de la Dumnezeu între neamuri, dar
roagă-te şi tu şi nu da la spate povaţa Mea, căci Eu sunt bogăţia
ta, şi vor înţelege curând, curând neamurile de pe pământ că tu
Îl ai pe Domnul slăvindu-Se în cuvânt în mijlocul tău şi te vor
iubi pentru Mine şi-ţi vor da iubirea lor, dar ia de la Mine şi fii
credincioasă şi scoală-te frumos întru întâmpinarea Mea, o, ţara
Mea cea de azi, ţara Domnului Iisus Hristos întru a doua Sa
venire de la Tatăl pe pământ. Amin. 

O, mergem, fiilor, cu pâine şi cu sare şi cu Duhul Meu şi
punem masă de praznic înaintea neamului român şi ne în-
toarcem apoi în carte pentru tot cuvântul zilei. Fiţi frumoşi, fiţi
cereşti, fiţi credincioşi făgăduinţelor Mele, ca să se împlinească
ele toate, toate, fiilor. Zi mărturisitoare se face ziua Mea cu voi
în ziua aceasta. Dau să-Mi croiesc drum mai larg în sufletul a -
cestui neam, iar voi sunteţi martorii Mei şi voi răvăşi cu voi ini -
ma neamului român, la care Tatăl Meu Savaot M-a trimis acum. 

Pace vouă, fiilor! Zi de înălţare spre cele din cer în mij -
locul lui, aşa să fie ziua aceasta pentru neamul român! Trimit
îngerii şi sfinţii să împlinească aşa, iar voi de pe pământ fiţi cu
credinţă, fiilor, căci prin credinţă am lucrat în toată vremea,
prin fiii credinţei, prin cei credincioşi făgăduinţelor Mele am
împlinit Eu pe pământ toate câte s-au făcut spre mărturia Mea,
toate câte Tatăl Meu Mi-a dat şi Îmi dă să împlinesc pe pământ.
Amin, amin, amin. 

*

AA cum, fiilor veghetori în calea cuvântului Meu
când el vine, deschidem iarăşi cartea şi aşezăm

în ea cuvânt de mulţumire înaintea Tatălui pentru grija Lui cea
mare, pentru tainica Lui lucrare pe care o pune înaintea oame-
nilor, spre împlinirile care va să vină din cer pentru împăcarea
cu Tatăl a neamului român, în mijlocul căruia am pe poporul
cuvântului Meu şi de unde Eu Îmi împart în cele patru laturi
râul de cuvânt care curge din gura Mea acum, la sfârşit de timp,
a doua Mea venire de la Tatăl pe pământ, învăluit în cuvânt,
aşa precum lucrez acum, Dumnezeu tainic, ca să pot să fiu cu
omul aproape, ca să pot lucra pentru om de aproape, ca să pot
să grăiesc cu el cuvântul Meu, aşa cum a fost şi în rai lucrarea
Mea cu omul. O, trebuie credinţă pentru aceasta, credinţă nu
ca a omului aşezat de Mine în rai după ce l-am zidit, ci trebuie
ascultare cu credinţă, iar voi aţi mers cu Mine pentru duhul
mărturisirii în ziua aceasta, fiilor, şi va privi la voi neamul
român înăuntru şi în afara hotarelor lui, căci mulţi sunt pribegi,
mulţi îşi cheltuiesc viaţa departe de vatra lor cea din părinţi,
dar dintre ei sunt mulţi mărturisitori pentru acest neam, aşa
cum au fost şi în vremea strâmtorării cea pentru mărturisire
când ei plângeau pe cei ce sufereau în hotarele lor aici, iar
acum ei luptă încă pentru lucrarea cea bună, pentru faţa cea
curată a multora care au suferit pentru neamul Meu de azi, pen-
tru credinţa şi viaţa cea de sus a neamului român, aşa cum şi
voi aţi lucrat cu Mine în zilele acestea, dar lucrarea Mea cu voi
e mare, tată, nu e ca a omului, că e din cer lucrarea Mea cu voi,
e din Tatăl, căci Eu nu grăiesc de la Mine Însumi în mijlocul
vostru, ci numai de la Tatăl, Care M-a trimis, aşa cum şi Eu vă
trimit pe voi. Amin. 

Şi acum, fiilor, aşezăm în carte cuvântul binecuvântării
pentru praznicul Meu cu poporul cel credincios şi plin de dor
de cer, care se va aduna la izvor lângă Mine şi lângă voi peste
zece zile, când Dumnezeu Duhul Sfânt Îşi va aşeza lucrarea
Sa, ca şi acum două mii de ani, peste credinţa celor ce vor
poposi cu credinţă ca să audă pe Dumnezeu-Cuvântul la
praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, după cincizeci de zile de la
praznicul Învierii Mele dintre cei morţi, şi iată cele două mari
praznice împărăteşti sub a căror oblăduire sfântă stă aşezată
prin pisania de sub temelia ei biserica Mea cu voi, locaşul sfânt
de nou Ierusalim, şi lângă ele, încă, sărbătoarea trâmbiţei lui
Dumnezeu Virginia, cea prin care Eu, Domnul, Mi-am croit,
începând din anul 1955 calea Mea de venire cuvânt acum pe
pământ, după ce mulţi ani am pregătit-o pe ea ca să-Mi fie ea
vas ales pentru trâmbiţare, pentru ca să curgă prin ea cuvântul
Meu auzit pe pământ, lucrare care a odrăslit apoi, precum a
fost proorocia Mea prin trâmbiţa Mea, şi iată, lucrez pe mai
departe, căci rădăcina are rămurele, are de la Dumnezeu, Care
face să răsară şi să crească şi să fie. Amin. 

O, dar este scris încă în lucrarea Mea cea de la începutul
cel cu trâmbiţa Mea că după plecarea ei la cer poporul cel hrănit
se va alege în două părţi, şi unii se vor face oi şi vor prăsi miei,
iar alţii se vor face lupi şi vor sfâşia, şi s-a împlinit aşa cum a
fost rostit cuvântul, căci am avut şi am dintre cei ce au stat la
masa aceasta inimi îndârjite, fii care s-au hrănit cu părerea de
sine, părere bună despre ei înşişi, duhul trufiei, care nu-şi găseş -
te îndreptăţire înaintea Mea când omul se hrăneşte din el. Aceş -
tia s-au crezut şi au nădăjduit să fie ei cei dintâi după plecarea
trâmbiţei Mele, şi ce, oare, i-ar fi împiedicat să fie aşa dacă ar
fi fost ei lucrători cu credinţă şi cu credincioşie pentru mersul
Meu cuvânt pe pământ? O, i-a împiedicat dorul de mărire, dorul
de întâietate, plăcerea vieţii, văzută de ei, dar Eu, Domnul, n-am
venit pe pământ cu această lucrare plină de suferinţă pentru
Mine şi pentru purtătorii ei, n-am venit cu ea ca să Mă bag sub
voia şi sub mintea celor îngâmfaţi, care nu-şi mai încap acum
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în piele, bătându-se în piept că au ei ca viaţă lucrarea Mea cea
prin trâmbiţa Mea. Eu, Domnul, le spun la aceştia câţiva câţi
sunt şi care tot fac valuri cu trufia lor, le spun lor că sunt bolnavi
de duhul trufiei, de duhul clevetirii şi al dispreţului, şi, mai mult
de atât, ei fac păcat ştiut asupra Duhului Sfânt, din pricina or-
birii lor sufleteşti, şi lovesc ei asupra cuvântului Meu, care n-a
încetat şi nu încetează să curgă din gura Mea şi să fie auzit şi
scris pe pământ, căci am din tulpină rămurele, inimioare cu duh
umilit şi cu răbdarea cea de sub cruce, şi pe care Eu, Domnul,
Eu le-am pregătit în mijlocul po porului Meu fără să Mă ascund,
iar crucea Mea cea de azi, mersul Meu cel îndurerat de azi este
lovit chiar de cei ce Mi-au fost fii la masa Mea de cuvânt, fii şi
rudenii, fini şi creştini înfiaţi de Duhul Meu, şi care acum stau
la răspântii lăudân du-se că sunt ei urmaşi ai acestei lucrări, dar
să-Mi arate lucrul lor şi rodul lor, după cum se laudă ei că sunt
pe piatră şi că fiii cu care Eu am mai rămas şi cu care Mi-am
ridicat şi-Mi voi tot ridica popor mărturisitor, nu sunt vrednici
ei pentru Mine şi pentru cei ce se simt urmaşi ai lucrării Mele
cea prin trâmbiţa Mea, ci ar fi să fie ei fiii minciunii. O, vin şi
Eu şi întreb şi Eu aşa: 

Voi, cei care ziceţi că staţi bine pe piatra lucrării Mele,
prin ce dovediţi că sunteţi voi cei adevăraţi ai acestei lucrări?
O, Eu am spus în toată vremea cuvântului Meu cel de azi să
fiţi sfinţi, să fiţi cuminţi, să nu huliţi v-am spus, să nu dispre -
ţuiţi, să nu vă dezvinovăţiţi învinuind pe fraţii voştri, şi am
spus să vă curăţaţi de toate relele voastre asupra lucrării Mele
şi să staţi în pocăinţă, şi nu v-am spus să vă faceţi judecători
pentru cei care cu multă credincioşie au rămas lucrători sub
crucea venirii Mele de azi pe mai departe prin vreme. Voi însă,
doi, trei câţi sunteţi la număr răzvrătiţi în ascuns şi nemulţu -
miţi, v-aţi îndârjit asupra cuvântului Meu, care v-a rugat mereu
să fiţi sfinţi, şi v-aţi apucat pe mai departe să faceţi copii, şi
apoi i-aţi dat lumii, aşa cum Eu n-am spus să faceţi, ba voi şi
pe cei botezaţi şi binecuvântaţi de Mine şi de trâmbiţa Mea, o,
şi pe aceia i-aţi lăsat să moară, să piară din lucrarea Mea şi să
fie ai lumii acum. O, zadarnic spuneţi voi că sunteţi rămaşi cu
lucrarea Mea cea prin trâmbiţa Mea, voi şi fiii voştri. Uita ţi-vă
la înfăţişarea voastră cea dinăuntru şi cea din afară şi la cea a
copiilor voştri şi ruşinaţi-vă, tată, că nu aveţi cu ce vă lăuda că
mai sunteţi ai Mei. Chiar şi cât aţi stat ai Mei, o, nici atunci nu
voiaţi să fiţi sfinţii Mei, căci vă plăcea trupul şi pofta cărnii,
care pofteşte împotriva duhului, tată, şi cu toate poftele voastre
M-aţi înţepat mereu, iar acum, iată, scoateţi suliţa trufiei voas-
tre ca să loviţi în cei rămaşi pentru credincioşie lângă Mine,
dar ea se va întoarce spre voi, o, fiilor îndărătnici, căci orice
săgeată aruncată cu răutate vine cu lovitura ei înapoi, şi mai
ales când voi aruncaţi în Dumnezeu şi în lucrul Său cel sfânt. 

O, fiilor, Eu, Domnul, v-am botezat pe voi şi v-am înfiat
apoi prin trâmbiţa Mea în vremea Mea cu ea şi cu voi, şi iată,
tată, ce faceţi voi azi! O, fiilor răzvrătiţi, nu e de la Mine să
dea omul cu piatra şi să judece pe aproapele său, împrăştiind
clevetire în părţi. E de la diavol aceasta, căci răutatea din voi
este diavol, tată. E mai bine să vă umiliţi, fiilor. O, dacă voi
ziceţi că sunt nevrednici cei prin care Eu merg pe mai departe
cu trâmbiţarea Mea, Eu, Domnul, vă învăţ că e bine să ziceţi
altfel, şi să ziceţi aşa: „Doamne, şi eu sunt păcătos ca şi fratele
meu, căruia eu îi zic păcătos; iartă-mă şi pe mine, iartă-l şi pe
el“, şi să nu vă fie ruşine să vă osândiţi pe faţă păcatele, ci să
vă fie ruşine să osândiţi pe ale altora, tată, fiindcă voi nu sunteţi
judecătorii lor, ci Eu sunt. O, nu Mă trageţi jos de pe jeţul
judecăţii ca să faceţi voi în locul Meu judecată, că e primejdia
să cădeţi în judecată, în grea judecată, tată. O, de unde ştiţi voi

că aveţi dreptate prin ceea ce gândiţi şi vorbiţi? Ştiţi voi ca
Dumnezeu, Care ştie taina fiecărui om? Ştiţi voi ca Mine, tată? 

O, umiliţi-vă în voi înşivă, fiilor, căci sunteţi căzuţi din
bărcuţa Mea, iar cine cade din bărcuţa Mea cu fii în ea, din
pricina trufiei cade şi din păcatul judecăţii de frate, şi nu de
altceva, iar din pricina acestor păcate este luat de diavol omul,
căci păcatele acestea priesc statului diavolului în om, o, fiilor.
O, nu uitaţi, nu uitaţi că Duhul lui Dumnezeu a rostit în David
şi a zis celui ce nu iubeşte cuvântul Meu şi care cleveteşte cu
limba sa: «Pentru ce, păcătosule, povesteşti tu dreptatea Mea
şi iei în gura ta legământul Meu, când tu urăşti învăţătura Mea
şi lepezi înapoia ta cuvântul Meu, când gura ta asmute răutate
şi limba ta urzeşte vicleşugul, stând împotriva fratelui tău şi
clevetind pe fiul maicii tale ca să-l îndemni la sminteală? O,
nu! Eu te voi mustra punându-te faţă în faţă cu păcatele tale,
căci tu te făleşti întru răutate, şi cu limbă vicleană împarţi
vicleşug». 

O, fiilor trufaşi, luaţi aminte la cuvântul Meu care gră -
ieşte acum cu voi, căci Eu îl grăiesc, şi grăit rămâne el: fiţi
atenţi, că unii se înalţă ca să cadă, se înalţă spre judecată şi spre
trufie, şi ei nu ştiu ce fac, şi apoi cad, cad prin duhul trufiei,
iar alţii se smeresc, şi prin smerenia cea din ei sunt mari la
Dumnezeu şi vor fi măriţi pe pământ, căci cine se smereşte va
fi înălţat, precum este scris, şi iată, voi, cei clevetitori, îi spo -
vediţi în fel şi chip, în sus şi în jos cum vă vine la gură, pe unde
vă vine bine, pe fraţii voştri care au rămas cu credincioşie şi
cu lucrare multă lângă Mine, dar pe voi, o, pe voi cine, tată,
cine vă mai spovedeşte pe voi pentru păcatele voastre asupra
fraţilor voştri şi asupra Duhului Sfânt, când voi loviţi în cu-
vântul Meu numindu-l minciună? O, cine vă mai dezleagă pe
voi, oare, de păcatul cel greu al învinuirii de frate, al clevetirii,
al judecăţii aproapelui, luând voi locul Meu pentru judecata a
toate, o, fiilor? 

Eu, Domnul, vă spun vouă o vorbă pământească pentru
ca să vedeţi cum greşiţi voi de rău, tată. Când vă duceţi şi
cumpăraţi o sculă pretenţioasă la folosit, găsiţi în cutia ei o
cărticică scrisă pentru legea ei de folosire, iar voi o citiţi şi
folosiţi după legea ei de lucru scula aceea şi nu treceţi peste
ceea ce face ea, căci altfel ea nu v-ar mai folosi pe voi cu lu-
crarea ei. Eu, Domnul, vă întreb pe voi acum: dacă voi umblaţi
la legile Mele, la ceea ce am Eu de făcut, ca să faceţi voi, mai
pot Eu să vă folosesc pe voi? Mai puteţi voi să Mă folosiţi pe
Mine, tată? Iată, sunteţi trufaşi, şi altfel de nume Eu nu vă pot
pune pe masa Mea. Trufia v-a luat vederea, v-a luat mintea, v-a
smuls din voi darul credinţei şi v-a lăsat săraci de Dumnezeu,
căci voi L-aţi stricat pe Dumnezeu în voi, şi dinspre unii spre
alţii lucraţi şi Îl stricaţi pe Dumnezeu în voi. 

O, Eu ţi-am spus, creştine, prin trâmbiţa Mea şi aşa ţi-am
spus: «Nu arăta cu degetul păcatul fratelui tău, că dacă Eu
ţi-aş arăta al tău păcat, el este mare şi amuţeşti, creştine!». O,
dacă aţi plecat din bărcuţa Mea nu v-aţi salvat, tată, ci v-aţi îm-
pribegit şi sunteţi fără căpătâi, căci păcatul clevetirii atrage
mare, mare întuneric peste paşii omului şi greu se mai trezeşte
un aşa om. Vă învăţ şi pe voi aşa cum îi învăţ Eu pe cei smeriţi
care au rămas cu Mine, şi vă spun aşa: celui ce-ţi spune ţie,
frate, greşalele tale, nu-i spune lui că nu-i aşa, ci spune-i aşa
cum a spus samarineanca: «Doamne, văd că Tu eşti prooroc»,
şi spune-le celorlalţi: «Veniţi şi vedeţi cum Domnul îmi spune
toate câte eu am făcut». O, nu trebuie să vă cadă vouă la pi-
cioare şi să joace după nemulţumirile voastre cei de sub povara
Mea, şi cu care, iată-i, Eu merg cu ei pe mai departe cu mersul
Meu, ci trebuie să stea ei de-a dreapta Mea, că nu pentru voi,
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cei nemulţumiţi, ci pentru Mine i-am ales, şi ca să asculte de
Mine i-am ales. O, învăţaţi şi voi, învăţaţi rugăciunea nedezvi -
novăţirii, tată, şi trăiţi după ea, căci ea spune să nu osândiţi pe
fraţii voştri dezvinovăţindu-vă pe voi, iar grăirea în deşert vă
învinuieşte la Dumnezeu, fiilor, căci Eu am spus că pentru tot
cuvântul rostit va fi să dea socoteală omul. Şi acum vă îndemn,
Eu, Domnul, vă îndemn, lecuiţi-vă de toate păcatele pe care
Eu le-am spus în ziua aceasta că voi le faceţi, şi fiţi cu ochii
sus, spre Dumnezeu, Care vede şi aude toate câte voi faceţi şi
grăiţi. Amin. 

Acum grăiesc celor ce Îmi vor pregăti ziua Mea de
praznic de Duh Sfânt cu poporul cel plin de dor după izvorul
Meu de cuvânt şi după grădinile binecuvântate de Mine pentru
cei ce au rămas cu credincioşie sub crucea mersului Meu cel
de azi al râului cuvântului Meu peste pământ. O, vă dau vouă
îngeri lucrători cu voi, fiilor de la izvor, ca să-Mi pregătiţi po -
pasul Meu cu voi şi cu poporul care se va strânge cu dor la
izvorul Meu de cuvânt. Vă dau, tată, în ajutor îngerii stihiilor
ca să slujească ei Mie şi vouă pentru vreme caldă, cu soare şi
cu dulcele Duhului Sfânt, dar şi voi să staţi în lucru cu ei pentru
rugă înaintea Mea, ca să vă dau Eu vouă prin ei acestea, fiilor.
Lucraţi cu multă pace, tată. Nu vă temeţi că veţi osteni sau că
nu vă veţi odihni. Staţi în Duhul Sfânt învăluiţi, căci Dum-
nezeu poate în voi ceea ce nu puteţi voi. Amin. 

Vom împărţi, fiilor, pomană pentru cei adormiţi, care
vin atunci în cete-cete la masa Mea pentru pomenirea lor, pe
care voi le-o veţi face atunci. Vor sta la masă cerul şi pă mân -
tul, cei de sus şi cei de jos şi cei de dedesubt, care au iubit pe
Dumnezeu, şi ne vom strânge sub taina iubirii de Dumnezeu,
unii pentru plată, iar alţii pentru bucuria lucrării Mele de azi
pe pământ, căci Eu încă lucrez pentru bucuria cea de la Mine,
fiilor. 

Pace vouă, şi celor ce vor ajuta cu voi ziua de praznic
de Duh Sfânt în grădinile Mele cu voi, şi se vor aduna lângă
noi cei ce ne iubesc pentru mântuirea lor, şi fericiţi vor fi cei
ce ne iubesc aşa, o, fiilor, căci Eu şi cu voi lucrăm mântuire şi
credinţă pentru mulţi, tată. Amin. 

Acum intraţi sub cuvântul binecuvântării Mele. Bine -
cuvântată să fie pregătirea praznicului Duhului Sfânt şi bine -
cuvântată să fie ziua cea de praznic, duminica a opta de după
praznicul Învierii Mele! Amin. 

Binecuvântată să fie calea celor ce vor călători spre
izvorul Meu de cuvânt şi spre grădinile Mele de azi, şi cără -
ruţele toate care se vor strânge aici ale tuturor celor ce vin la
izvor, toate să fie binecuvântate întru venire şi întru întoarcere,
ca şi intrările şi ieşirile lor! Amin. 

Eu, Domnul, veghez cu cerul tot şi dau fiecăruia pacea,
îndrumarea şi bucuria cea pentru întâlnirea care va fi. Eu,
Domnul, am cuvântat aşa, şi aşa voi împlini, precum am bine -
cuvântat. Amin, amin, amin. 
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Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt

Omul fără cruce nu-L iubeşte pe Dumnezeu. Crucea este moartea
omului vechi. Suferinţa îl face dulce pe om, iar păcatul îl face amar
pentru Domnul. Îndemn pentru veghe. Când omul învaţă din greşale
el are greşale, dar când învaţă din cuvânt el are înviere. Cel ce se
biruieşte pe sine este scris cu mucenicii. Îndemn pentru taina păcii 

din obştile creştine. 

OO,poporul Meu adunat la izvorul Meu de cuvânt,
binecuvântat să fii în zi de praznic de Duh Sfânt!

Sunt Domnul Iisus Hristos şi îţi întâmpin venirea la izvor. Du -
hul Sfânt a grăit prin prooroci şi nu-L vedeau proorocii pe Dum-
nezeu, dar Îl auzeau. Pe Cel nevăzut, pe Cel înconjurat de cetele
îngereşti, pe Acela Îl auzeau ei, căci îngerii sunt fără de trup şi
sunt ei perdeaua dintre om şi Dumnezeu şi Îl acopăr pe Domnul,
şi nu se văd nici îngeraşii, căci sunt fără de trup, dar fac ei lu-
crare minunată între cer şi pământ, între om şi Dumnezeu. 

O, binecuvântaţi să fiţi de cuvântul Duhului Sfânt, voi,
cei ce aţi venit să ascultaţi de la El cuvântul vieţii! O, ce să vă
dau Eu dacă aţi venit? Cuvântul Meu vi-l dau, cuvântul Duhu-
lui Sfânt, Care Se face Dumnezeu prin cuvânt, şi una sunt
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, şi nedespărţit lucrează Dumnezeu
în cuvânt. O, să nu daţi înapoi dacă aţi pornit pe drumul slavei
crucii, adevărata taină a vieţii omului, căci omul cel fără de
cruce nu-L iubeşte pe Dumnezeu, pe Păstorul Cel cu crucea,
pe Cel ce alungă demonii din oameni ca să facă apoi din ei
împărăţia Sa, arzând în ei cu slava ei, cu slava crucii. Amin. 

O, ce este crucea, fiilor care aţi venit să luaţi de la Mine
cuvântul învăţăturii de sus? Ea este moartea omului vechi,
omul care s-a stricat prin păcat. Ea este suferinţa şi învierea
prin suferinţă, căci numai cei de sub suferinţă caută după Dum-
nezeu şi-L află pe El, pe Păstorul Cel cu crucea, pe Cel ce a
călcat cu moartea pe moarte şi a dat oamenilor învierea prin
învierea Sa. O, nu veţi găsi iubire de cuvânt atât de dulce cum
este ea în cuvântul Meu de peste voi, cuvânt din cer, nu de pe
pământ grăit. O, să nu daţi înapoi de pe calea cea cu înviere pe
ea, căci calea cea cu cruce omoară păcatele din om, şi nu mai
este mort omul prin păcat, căci nu este peste om moarte în afară
de păcat, iar când omul are cruce îşi pironeşte pe ea păcatul
din el şi înviază, şi se face purtător de Dumnezeu cel ce gustă
din suferinţa crucii, şi se fac fraţi ai Mei cei ce iubesc pentru
ei crucea. Eu vă învăţ dulce tot ceea ce vă învăţ, căci suferinţa
îl face dulce la Mine pe om, iar păcatul îl face amar, îl face
suferinţă a Mea pe om, căci pentru păcatul omului Eu am
suferit amarul crucii, dar el Mi-a fost dulce din pricina iubirii
Mele pentru om, iubire care Mă făcea să uit batjocura şi du -
rerea crucii, căci cu acestea am plătit Eu viaţa omului cel căzut
prin păcat. 

Când omul se îndulceşte cu păcatul, Eu Mă îndulcesc
cu durerea cea de la păcatele lui, căci păcatul omului este du -
rerea Mea. O, îndurerat sunt Eu de la un pom înverzit şi apoi
înflorit şi apoi înrodit, dar care are în ramurile lui ramuri us-
cate! O, îndurerat sunt Eu, Domnul, de la un om plin de roadele
mântuirii, dar care are printre acestea şi rod de păcat! Pomii se
curăţesc primăvara şi li se dau creştere frumoasă şi sănătoasă
şi sunt lucraţi de cei ce îi au în îngrijire. O, aşa ar fi să înveţe
şi omul să stea la curăţat, căci omul este păcătos şi îi trebuie
creştere frumoasă, numai să iubească el crucea, care-l curăţă
pe el de tot ce strică viaţa lui şi mântuirea lui cea de fiecare zi. 

O, fiule iubitor de cuvântul Meu cel învăţător de viaţă
din cer peste tine, mai bine este să-I foloseşti lui Dumnezeu cu
viaţa ta, decât ţie prin tot ceea ce faci tu pe pământ pentru tine!
Eu aşa de dulce te învăţ dacă te învăţ, dacă ai venit la izvor ca
să iei învăţătura Mea. O, nu uita, nu uita că păcatele tale se
spală cu sânge, tată, şi prin nimic altceva nu se pot spăla ele.
Sângele Meu face curăţirea ta, ca să fii tu sfânt după ce sângele
Meu s-a dat pentru curăţirea ta, pentru cei ce se pocăiesc de
păcat ca să se facă sfinţi apoi. Dar cine sunt cei sfinţi? Sunt cei
ce se pocăiesc şi se albesc prin pocăinţă, întorcându-se la Dum-
nezeu cu zdrobire de inimă, aşa cum arată rugăciunile lor,
scrise de ei înaintea Mea pe pământ, şi după care toţi creştinii
aduc lui Dumnezeu de pe pământ rugăciuni, din greul şi din
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valul ispitelor şi al slăbiciunilor omeneşti, rugăciunile sfinţilor,
căci acum şapte mii de ani omul s-a îmbrăcat în haina slăbi -
ciunilor şi apoi a fost ispitit mereu de ele ca unul cu care Lu-
cifer se luptă mereu de atunci şi până azi pentru locul lui
pierdut de lângă Dumnezeu din pricina trufiei omului de a fi
el mai mare ca Dumnezeu pe pământ şi în cer, şi iată, omul
lucrează de atunci totul prin mintea lui şi nu-L mai are pe Dum-
nezeu de Stăpân al duhului lui cel pierzător de om, aşa cum de
şapte mii de ani se vede rodul omului cel fără Dumnezeu peste
paşii lui pe pământ. 

O, dragostea Mea se face cuvânt de Duh Sfânt peste
pământ, iar dragostea omului se face păcat, căci omul are în
el dragostea lui. Vă învăţ pe voi acum să luaţi cuvântul Meu
cel dulce şi să vă deprindeţi în voi cu dragostea Mea, care vă
face sfinţi, fiilor. De câte ori veniţi la izvorul Meu de cuvânt,
Eu, Domnul, deschid inimioarele voastre ca să-Mi aşez în ele
dragostea Mea pentru putere de sfinţenie în voi, căci fără de
sfinţenie nimeni nu va vedea pe Domnul; este scris aceasta în
Evanghelia Mea, căci am zis: «Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt!».
Amin. 

O, fiilor adunaţi la învăţătura Mea, fiţi cu ochii mari
deschişi, şi nu zic vouă să fiţi cu ochii în patru, cum zice zicala
aceasta născută de omul cel grijuliu pentru ceea ce face el bine
sau rău, ci zic vouă: fiţi cu ochii în şapte, fiilor, şi învăţaţi de
la Dumnezeu aşa. Dar cum este acest cuvânt? O, tată, când
omul face o faptă bună sau rea, el se uită în jurul lui în cele
patru părţi când lucrează tăinuit ceea ce el lucrează, dar Eu vă
spun vouă, nu numai cu ochii în cele patru părţi să fiţi, nu
numai în stânga şi în dreapta, în faţă şi în spate, ci fiţi cu ochii
şi în sus, la Dumnezeu, fiţi cu ei şi în jos, spre cei de dedesubt
şi fiţi, tată, şi cu ochii în voi, înăuntrul vostru, fiilor, căci vre-
mea cea cu păcat, lungă de şapte mii de ani cu judecată în ea
asupra omului supus păcatului, vă învaţă pe voi să fiţi cu ochii
în şapte când voi lucraţi binele sau răul, căci omul cel întâi
zidit a uitat să facă aşa, şi iată ce a păţit apoi omul, de atunci
şi până azi din om în om! 

O, cine vă mai învaţă, cine vă mai trezeşte pe voi atât
de dulce, atât de părinteşte, fiilor? Duhul Sfânt Mângâietorul,
Cuvântul vieţii face aceasta vouă. Acum două mii de ani El a
coborât peste ucenicii Mei în chipul limbilor de foc şi S-a făcut
în ei cuvânt de Duh Sfânt şi au grăit prin El ucenicii Mei peste
toţi cei adunaţi la praznic în Ierusalim şi toţi auzeau în limba
lor limbile Duhului Sfânt prin ucenici grăite în ziua aceea, spre
mântuirea multora din cei ce auzeau. O, aşa să înţelegeţi şi voi
în ziua aceasta limba Mea de peste voi, grăirea Mea cea dătă -
toare de viaţă vouă, căci Eu vă iubesc şi vă grăiesc cu mântuire
şi vă sunt Mântuitor. E zi de învăţătură, şi Eu vă sunt Mântuitor
prin graiul Meu de peste voi, numai să fiţi ascul tători, fiilor.
O, iubiţi haina nunţii şi păstraţi-o pentru masa Mea cu voi ca
să veniţi să vă grăiesc. Dar ce este acest veşmânt? Sfinţenia
este, fiilor. O, nu vă temeţi să purtaţi această haină, ci temeţi-
vă s-o lepădaţi de pe voi, căci omul o leapădă de pe el ori de
câte ori păcătuieşte el. Fiţi cu ochii în şapte, căci din cele şapte
laturi se priveşte spre voi, şi tot aşa şi voi trebuie să priviţi când
faceţi binele şi când daţi să faceţi răul, şi Duhul Domnului vă
va ajuta pe voi dacă veţi privi şi spre El. Amin. 

O, e zi de praznic de Duh Sfânt, iar Eu vă îmbrăţişez în
cuvânt şi vă învăluiesc în el ca să fiţi îmbrăcaţi în Hristos şi
mereu, mereu să vă botezaţi în numele Meu viaţa cea de fiecare
zi, căci fiecare zi are binecuvântarea ei şi are şi duşmanii ei,
care vă fac să greşiţi, fiilor. Cu ce puteţi să greşiţi? O, cu multe
stă la pândă vrăjmaşul sufletului vostru, tată. El vă îndeamnă

să greşiţi cu cuvântul, cu inima, cu nemulţumirea, cu neumilin -
ţa, cu încordarea sufletului, cu clevetirea, cu judecata asupra
fraţilor voştri şi chiar cu trufia, care îmbracă haină peste haină
ca să n-o cunoaşteţi a fi ea. Cu ce să scăpaţi voi de acestea care
stau la pândă dinăuntrul vostru mai mult decât din afara voas -
tră? O, fiilor, învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit
cu inima. Aşa am spus Eu, Domnul, acum două mii de ani celor
ce auzeau din gura Mea învăţătura Mea şi tot înăuntrul Meu.
Aşa vă învăţ şi pe voi: nu vă semeţiţi, tată, ci umiliţi-vă înaintea
oricărui semen, şi aceasta pentru voi, nu pentru el, şi fiţi preten -
ţioşi la statura voastră şi nu cereţi celuilalt pentru ea ceea ce
voi trebuie să lucraţi şi să aveţi, că mai bine vă este să învăţaţi
aşa cum vă învăţ Eu să faceţi, decât să aveţi de învăţat din
greşale, o, fiilor. Când omul învaţă din greşale, el are greşale,
dar când învaţă din cuvânt, el are înviere, tată, şi aşa să vă
lucraţi învierea, ca să nu mai treceţi prin moarte, fiilor, ca să
nu mai treceţi prin păcat sau păcatul prin voi, şi apoi să vă pe -
depsească el spre înţelepţirea voastră. O, dacă veţi lucra aşa
Eu vă voi scrie pe voi cu mucenicii care şi-au vărsat sângele
pentru Mine şi pentru mântuirea lor prin mărturisirea lor, iar
Eu pe voi vă voi scrie vitejii Mei, că v-aţi înfrânat trupul şi
pornirile poftei trupului şi ale păcatului, limba şi săgeţile ei
veninoase, inima şi îmboldirile ei ucigătoare, mintea şi porni -
rile ei cele spre judecata semenilor, şi veţi fi biruitori prin
cruce, prin înfrânare de la toate acestea care nu seamănă cu
Dumnezeu în voi. 

O, când veniţi la izvorul învăţăturii Mele, măsuraţi-vă
prin el statura şi nestatura, fiilor. Luaţi din el creştere pentru
cele bune din voi şi scădere pentru cele rele din voi, care se
răz boiesc în voi împotriva voastră, fiilor. Masa praznicului
Duhului Sfânt găsiţi aici, la izvorul Meu de cuvânt. Sunt Eu,
venit pe pământ, învăluit în cuvânt, iar voi, ca pe Împăratul tu-
turor să Mă primiţi, ca pe Cel nevăzut din pricina cetelor
îngereşti, care Mă înconjoară între Mine şi voi, o, fiilor, o, fiilor
care veniţi la izvorul Meu de cuvânt. Amin. 

O, nu vă întristaţi pe îngerii stihiilor că n-au lucrat mai
mult la rugăciunile voastre, fii ai poporului Meu de la izvor! Ei
au şi ei durerile lor, tată, şi se văd, dar la voi au fost blânzi şi au
suflat departe de voi cu durerea lor peste pământ. Noi stăm sub
cort, tată, şi e vreme bună sub cort, e vremea Mea cu voi, fiilor,
şi cu poporul venit de peste tot şi adunat lângă Mine şi lângă
voi la praznic de Rusalii, praznicul bisericii Mele de nou
Ierusalim, care sunteţi voi, şi al colinei Mele de azi, Sionul Meu
de azi, muntele Meu cu voi, înălţime cerească între oameni pe
pământ, aşa cum Eu M-am zidit cu voi în mijlocul oamenilor,
căci scris este: «Iată cortul lui Dumnezeu între oameni, şi va
sălăşlui Domnul cu ei şi le va fi lor Dumnezeu». Amin. 

Am grăit învăţătură de viaţă multă în ei la cei ce au venit
la masa Mea de Duh Sfânt, şi le doresc lor creştere sfântă şi
încopilărire, ca să fie ei blânzi şi smeriţi cu inima între ei, aşa
cum sunt Eu, şi să-şi spele ei viaţa în vasul acesta, în albia cu-
vântului Meu, care vine cu norii, aşa cum şi Eu vin dimpreună
cu sfinţii Mei, iar spre sfârşitul zilei, Eu, Domnul, voi da glas
sfinţilor Mei pentru mărturisirea Duhului Sfânt, Duhul sfinţilor
Mei, Duhul lui Dumnezeu în ei, între cei din cer, aşa cum a
fost El şi pe pământ cu ei. Amin. 

Acum ne dăm unii altora petrecere dulce. Cerul şi
pământul laolaltă să-şi dea bucurie de Duh Sfânt, Noi vouă, şi
voi Nouă, fiilor adunaţi la gura izvorului Meu! Noi vă dăm din
Noi, iar voi să Ne daţi din voi, şi unii altora să ne dăm şi să-L
bucurăm pe Tatăl, Care ne priveşte acum. Amin. 

Cei care aţi venit pentru întâia oară pe meleagurile
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Sionului Meu cel de azi, în grădinile Mele cu poporul cuvân-
tului Meu, luaţi şi gustaţi şi simţiţi cu Duhul Care grăieşte pe
pământ în mijlocul neamului român şi bucuraţi-vă în sărbă -
toarea Mea de Rusalii cu poporul Meu cel de azi, dar bucura -
ţi-vă să crească Dumnezeu în voi cu împlinirea Lui, pe care El
o cere azi pe pământ celor ce-L iubesc pe El cu întregul şi nu
pe jumătate iubire. Luaţi şi vă bucuraţi în sărbătoare de Duh
Sfânt şi uitaţi-vă în cuvântul Meu şi cunoaşteţi pe Dumnezeu
întru a doua Sa venire pe pământ cuvânt, acum, la sfârşit de
timp! Amin. 

Pace vouă, celor ce v-aţi adunat cu dor şi cu inimă largă
pentru Mine lângă izvorul Meu şi lângă poporul Meu de la
izvor, şi cu care Eu am trudit şi am gătit sărbătoarea! Pace
vouă! Eu sunt Păstorul Cel cu crucea şi Îmi sunt fraţi toţi cei
ce iubesc mersul cu cruce, căci fără cruce rătăceşte omul pe
pământ sub păstor străin de Dumnezeu cu viaţa şi cu fapta lui. 

Luaţi Duh Sfânt! Luaţi, că Eu vă dau! Deschideţi-vă ca
să vă dau şi ca să luaţi! Amin. 

Măreaţă zi are cerul sfinţilor Mei în grădina Mea cea de
azi pe pământ, grădina întâlnirii, grădina cuvântului Meu când
Eu Mă adun cu cei însetaţi după cuvântul Meu cel de azi.
Amin. 

Iar tu, Tată Savaot, Tatăl Meu, îmbrăţişează-i şi le dă lor,
o, dă-le Tată, aşa cum Eu le dau, ca să aibă şi ca să Ne aibă ei
pe Noi, o, Tată, de Dumnezeu al lor, o, Tatăl Meu, o, Tatăl Meu
şi al lor! Amin, amin, amin. 

*

CC artea Mea cea de azi primeşte acum în ea petre-
cerea Mea în zi de praznic de Rusalii cu poporul

cel adunat la izvor, căci Eu M-am alinat cu el, Mi-am uns
ranele cu tot ce a fost pus înaintea cerului spre slava sărbătorii
de azi, spre mângâierea Duhului Sfânt Mângâietorul, Duhul
lui Dumnezeu. Tatăl Meu Savaot S-a mângâiat în Mine, iar Eu
în El M-am mângâiat cu slava Duhului Sfânt, prin care S-a
slăvit Dumnezeu sub cort cu poporul cel strâns în jurul bucuriei
şi al mângâierii, care au izvorât în ziua aceasta sfântă din ini -
mile toate, căci au stat buchet toate într-o trăire sfântă, toate
într-un duh şi într-o iubire, toate încălzite sub simţământul
sfânt al îndrăgostirii de Dumnezeu. Amin. 

Am stat înfăşurat în taină în mijlocul sărbătorii. I-am
cuprins în mângâiere pe cei tari, ca şi pe cei neputincioşi cu
sufletul şi cu iubirea, căci lucrarea Mea cu tine e mare, poporul
Meu, e mare, tată, şi e tainică, şi Eu sunt Cel nevăzut, din pri -
cina cetelor îngereşti care Mă înconjoară din părţi, iar îngerii
sunt fără de trup, aşa cum Eu am spus în ziua aceasta despre
slava Mea, care stă tainic în mijlocul tainei Mele cu poporul
Meu cel de azi. 

O, ce-ar fi, oare, dacă taina Mea cu tine, poporul Meu,
s-ar lăsa descoperită prin semne şi minuni în ochii multora spre
judecata celor necredincioşi? Ar fi ca şi acum două mii de ani,
când lumea şi stăpânitorul ei au fost judecaţi prin tot ceea ce
am lucrat Eu pe pământ atunci, văzut şi nevăzut. Ar fi să fie
judecaţi toţi cei care au văzut şi au auzit de voi, toţi cei ne -
păsători, toţi cei necredincioşi, toţi cei defăimători, care nu
găsesc alt fel de răzbunare pe Mine şi pe tine, poporul Meu, şi
nu ştiu ei că spre ei înşişi trimit răzbunarea pe care o lucrează
ei din duh de prostie, duhul celor nestatornici, şi care nu-L
iubesc pe Dumnezeu pentru că se iubesc pe ei, deşertând ei în
părţi veninul inimii şi al limbii lor răzbunătoare. Eu însă te
păstrez în taina Mea ca să te ocrotesc, poporul Meu, fiindcă

Eu trebuie să ajung cu tine până la capătul mersului Meu cel
din vremea aceasta pe pământ. 

O, aş fi voit să le povăţuiesc pe toate chiticelele de fii-
creştini de peste tot şi care vin adesea la izvor ca să ia din bu-
curia sărbătorilor Mele cu cei credincioşi, şi aş fi voit să le spun
tuturor taina păcii, taina împăcării dintre Dumnezeu şi ei, dintre
ei şi ei, iubirea frăţească între ei, şi la care Eu, Domnul, să pri -
vesc şi să Mă mângâi de peste tot de la cei credincioşi şi de la
cei binecredincioşi pentru cuvântul cel de azi venit pe pământ. 

Am în dreapta Mea pe ucenicii Mei cei de acum două
mii de ani şi pe cei ce umblau cu ei cu credincioşie spre ves -
tirea Evangheliei Mele peste pământ apoi. Am stat cu ei între
toţi cei de sub cort şi am stat cereşte, am stat ca în cer, şi nu
toţi înţeleg ce trebuie înţeles când spun Eu aşa. 

O, ucenici mărturisitori pentru Mine cu voi, gustaţi, tată,
gustaţi, plini de fiori cum sunteţi pentru frumosul sărbătorii de
Duh Sfânt, la care am luat parte, fiilor ucenici! Eu, Domnul şi
Învăţătorul vostru atunci şi acum, dau vouă limbile Duhului
Sfânt ca să împărţiţi din voi pe Dumnezeu la cei ce au stat adu -
naţi cu noi în zi de praznic de Duh Sfânt, când Eu şi cu voi am
fost sărbătoriţi. Iată, vă dau. Fiţi împărţitori! Amin. 

— OO,Tată Savaot, şi Tu, Fiule Mieluţ al Tată -
lui, locaşul Duhului Sfânt sunteţi şi

Unul în altul o unime, iar noi nu grăim de la noi înşine, ci de
la Dumnezeu, Care ne porunceşte să grăim în limbile Duhului
Sfânt, Povăţuitorul oamenilor binecredincioşi. 

Este scris în Scripturi că numai cei smeriţi cu inima
caută după Dumnezeu, iar Duhul Lui Cel Sfânt Se lasă peste
cei credincioşi care nu iscodesc pentru credinţă pe Domnul.
Toţi cei ce se apleacă să creadă venirii de azi a cuvântului de
sus, din cer peste pământ, noi, martorii lui Dumnezeu-Cuvân-
tul, Care a murit şi a înviat pentru ca să credem că El este cu
noi, pe toţi îi îndemnăm să se tămăduiască de duhul cârtirii şi
al deşartelor vorbiri, căci acestea duc la păcatul clevetirii,
fiindcă şi cel mai tainic cuvânt atrage pedeapsă, ca şi minciuna,
care omoară sufletul celui ce se hrăneşte din rodul ei, căci vi-
clenia omului Îl ţine departe pe Domnul, iar ispitirea atrage
prin ea mustrare peste cei bolnavi cu mintea, care n-au înţelep -
ciunea de mamă, fiindcă ea se depărtează de cei nepri cepuţi
pentru ea; şi chiar dacă înţelepciunea are de piatră iubirea, ea
loveşte în cei defăimători, fiindcă Duhul Sfânt al Domnului
scoate deasupra pe toate cele ascunse şi străpunge inimile toate
şi cuvintele toate, fiindcă El cuprinde lumea, şi pe toate ale ei
le cunoaşte până la cea mai slabă şoaptă, şi nu se pot ascunde
cei nedrepţi şi nu poate fi nimic uitat, căci toate punerile la
cale, bune sau rele, vor fi descoperite, iar cei ce-şi grăbesc
moar tea prin cele rele ale lor, sunt atraşi apoi spre ea. Domnul
însă este îndurerat şi trist pentru cei ce pot fi vii şi nu vor, căci
El este Domnul vieţii şi al izbăvirii celor păcătoşi, care prin
pocăinţa lor pot asupra păcatului, care aduce moarte celor ce
îl iubesc pe el. 

Vă povăţuim spre Duhul lui Dumnezeu, Care ştie toate
ale voastre, şi vă mărturisim bucuria Duhului Sfânt din ziua
aceasta cu voi şi cu noi, cei din cer, adunaţi sub cortul cel ocro -
titor al sărbătorilor în grădina întâlnirii cerului cu pământul, a
Domnului cu voi. Duhul Sfânt este graiul nostru, nu noi suntem
cuvântul pe care vi-l dăm spre încununarea sărbătorii de azi.
Bucuria mărturisirii se face dor şi iar dor în noi, cei din cer, şi
grăim vouă în Duhul Sfânt şi am spus vouă lucrarea Lui, po -
vaţa Lui, lumina Lui, Care pătrunde fără greş în cele mai tai -
nice ascunzişuri ale inimii şi Căruia nu-I scapă nici şoapta cea
mai stins şoptită. Gura este organul cel făcut de Dumnezeu şi
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trebuie s-o îngrijim împotriva vicleşugului, duh folosit de om
cu mare uşurinţă, până când el va fi nimicit de pe pământ, duh
care încurcă pe cele dinăuntrul inimii omului şi îl face pe om
rob vicleşugului, care stă împotriva Duhului Sfânt, Povăţui -
torul Cel de la Dumnezeu pentru om. 

O, au stat cu noi şi cu voi cei de dedesubt, căci au fost
chemaţi şi li s-a făcut pomenirea de vară, şi ce frumoasă a fost
ziua aceasta şi ce mângâietoare pentru cei adunaţi din cer, de
pe pământ şi de dedesubt! O, fiţi salvatorii celor îndureraţi!
Fiţi voi aşa cum ar fi trebuit să fie ei, cei ce acum sunt îndure -
raţi pentru vremea lor cea neumbrită de Duhul Sfânt, Povă -
ţuitorul oamenilor! 

O, fiţi credincioşi, nu necredincioşi! Toţi cei care nu pot
mai mult din pricina piedicilor pe care ei înşişi şi le-au zidit
până acum în cale, să-şi folosească inima locaş al tainei de nou
Ierusalim şi să-şi rabde încă robia, până ce dragostea din inima
lor, mare din zi în zi mai mult, le va da lor izbăvirea şi apoi le
va pune în faţă cărarea întreagă, viaţă cu putere în ea prin îm-
plinirea ei cea întreagă. Amin. 

O, feriţi-vă de vicleşug, că acest duh vă duce sub nemul -
ţumiri, de la care se naşte răzvrătire între frate şi frate! Nu fiţi
pretenţioşi, ca să nu vă despartă această meteahnă! Fiţi mulţu -
miţi şi mulţumitori! Aţi fost povăţuiţi azi de pe pământ să nu
staţi fără veghe peste voi, iar veghea înseamnă ocrotire. Lim-
bile Duhului Sfânt s-au revărsat peste voi de jos şi de sus, nu -
mai să le urmaţi povaţa. Iubiţi să fiţi mici şi ocrotiţi, căci cei
ce caută întâietate nu-şi mai sfârşesc căutarea, şi aşa vor fi gă -
siţi în ziua cercetării. Şi, în sfârşit, duhul îndrăgostirii de Dum -
nezeu să ia foc în voi ca şi în noi, ca şi în Domnul nostru şi al
vostru, Care aruncă mereu, mereu peste pământ focul dragostei
Lui, şi iată, cuvântul Lui pentru îndrăgostirea de Dumnezeu a
celor ce vin şi aud şi văd şi cred în El apoi. Aceasta este ceea
ce Duhul Sfânt vă îndeamnă pe voi prin noi, ucenicii cei de
acum două mii de ani, mărturisitori ai Domnului şi Mântuitoru-
lui nostru, şi care şi azi L-am mărturisit pe El Mântuitor. Amin. 

Iar vouă, celor ce puneţi cerului masă cu cei de pe pă -
mânt doritori de Dumnezeu, vă dăm din noi plinul Domnului
şi vă vestim că va fi să lărgiţi aşternutul Domnului de la voi şi
să deschideţi încă şi mai larg pentru cei ce înviază din păcat şi
vin să ia în ei duhul îndrăgostirii de Dumnezeu ca şi voi. Fiţi
primitori de oaspeţi! Fiţi pentru Domnul aşa, pentru rodul Lui
care se ridică spre El, căci casa Lui sunteţi voi! Amin, amin
zicem vouă, nu vă temeţi că sunteţi mici şi neputincioşi! Lăsaţi
să poată Domnul! Voi doar staţi casă a Sa, han al Său pentru
cei ce se opresc ca să bea şi, bând, să afle ei apoi gustul nedes -
părţirii de Dumnezeu. Amin. 

Pace vouă, aşa cum Domnul ne-a învăţat şi pe noi să
spunem urarea Lui peste cei binecredincioşi! Amin. 

Iar Ţie, Doamne, mângâiere în cer şi pe pământ de la
ucenicii Tăi cei din cer şi de la cei de pe pământ, şi prin ei de
la toţi cei mângâioşi Duhului Tău rănit după om. Amin. 

— SS fârşim acum cuvântul zilei, o, ucenici ai
Mei, cei din cer şi cei de pe pământ, şi

Ne odihnim în duhul împlinirilor, care vor prăsi unele din altele
spre slava cea de nou Ierusalim pe pământ, care-şi lărgeşte cor-
tul ei. Tainic i-am îmbrăcat în binecuvântare scumpă pe toţi
cei care au venit şi au poposit şi s-au întors apoi întru ale lor.
Le-am dat lor pe îngerii Mei spre însoţire lor. Mă voi aprinde
în ei cu focul pe care îl tot arunc pe pământ ca să ardă şi să se
vadă arzând şi aprinzând el foc din foc. Amin. 

O, popor de la izvor, peste şapte zile avem sărbătoarea
tuturor sfinţilor Mei, şi lângă ea sărbătoarea trâmbiţei Mele

Verginica, născută în anul naşterii ei în duminica a noua după
praznicul Învierii Mele. Voi grăi în ziua aceea, fiilor, şi Mă voi
mângâia prin grăirea Mea. Voi grăi cu puterea Duhului Sfânt
Povăţuitorul, o, şi cât aş vrea să prindă rod grăirea Mea din
ziua aceea! 

Pace vouă! Odihniţi-vă, tată! Îngerii Mei iau slujirea
voastră şi o păstrează la Mine pentru voi. Fiţi ostenitori
neosteniţi pentru via Mea, o, fiilor! Amin, amin, amin. 
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Duminica întâi după Rusalii, a tuturor sfinţilor

Sfânta Virginia grăieşte din cer cu cei răzvrătiţi. Domnul aduce
poporului tărie de sus pentru duhul credincioşiei. Omul nu are drep-
tul să fie nemulţumit. Nemulţumirea îl duce pe om spre moarte. Vor-

birea din cer a păstorului Daniel . 

CC artea Mea cea de azi se deschide, iar Eu, Domnul,
cuvintez prin ea poporului Meu. Amin. 

Din sărbătoare în sărbătoare cobor la tine cuvânt, şi
cobor cu sfinţii, o, poporul Meu. În ziua aceasta de duminică
sunt sfinţii în sărbătoarea lor înveşmântaţi, şi o înveşmântează
ei pe ea, iar Eu, Domnul, în mijlocul lor cuvintez cu ei şi cu
tine şi te hrănesc, şi Îmi hrănesc mângâierea Mea şi a lor hră -
nin du-te pe tine, că mare mângâiere am Eu că te am pe pământ
pe tine credincios venirii Mele pe cărare de cuvânt, şi mare mi-
nune este să găsesc Eu credinţă pe pământ pentru venirea Mea! 

O, pace ţie, poporul Meu! Te-ar înghiţi în el duhul lumii
dacă Eu n-aş avea mereu în mijlocul tău cărarea cuvântului
Meu cu care tu te hrăneşti ca să fii credincios. Am grijă de tine,
tată, căci lupul cel flămând după tine pentru că eşti al Meu
te-ar lua de lângă Mine şi ţi-ar da apoi sămânţa cea rea, nepă -
sarea de Dumnezeu, şi ai cădea apoi în otrava despărţirii de
Dumnezeu, tată. Îţi dau în ajutor sfinţii lângă cuvântul Meu,
care te ţine în viaţă, şi îţi dau puteri cereşti ca să te învăluie în
ele zi şi noapte, că satana e flămând după agoniseala Mea cea
de azi. O, ai grijă să fii credincios, căci satana ne este duşman,
fiule. De când Mi-am început cuvântul Meu prin trâmbiţa Mea
Verginica, satana a fost mereu pitit la masa Mea ca să nu-i lase
creştinului statornicia şi credincioşia, şi nu-i trebuie mult omu-
lui ca să cadă în mreaja lui satana şi să i se întunece ochii şi
mintea şi credinţa şi căutarea lui după izvorul Meu de cuvânt. 

O, am cetele de sfinţi în jurul Meu din părţi, iar în mij -
locul lor pe Verginica Mea, pe trâmbiţa lui Dumnezeu pe
pământ şi în cer, şi pe care sfinţii o îmbracă în iubirea lor în
ziua aceasta, duminica tuturor sfinţilor, când ea s-a născut pe
pământ în anul naşterii ei. 

O, Verginico, ţi-am vestit sărbătoarea şi i-am spus
poporului Nostru de la izvor să o pregătească. Voiesc, tată, să
lăsăm din Noi cuvânt pentru lucrarea Noastră cu el şi pentru
jalea Noastră de la cei ce au fost şi nu mai sunt cu iubire pentru
Noi. O, de ce, oare, nu poate omul să nu se îngâmfe, tată? La
ce, oare, s-o fi îngâmfând când el are în el viaţă împrumutată
de la Dumnezeu? O, numai satana, numai el aduce în om
semeţia şi apoi trufia, care-l despart pe el de Dumnezeu şi de
fiii lui Dumnezeu, de cei care rămân cu Dumnezeu şi cu duhul
mărturisirii pentru Dumnezeu cu ei. 

O, Verginico, stau sfinţii toţi şi Ne privesc, tată, şi dau
să facă înaintea poporului Nostru mărturia lor, purtată în ei
pentru Mine pe pământ şi în cer pentru lucrarea Mea cu tine în
vremea trupului tău, vreme care a început pe pământ şi cu care
tu ai venit la cer între sfinţi, vremea ta de atunci şi până azi.
Stau sfinţii în ziua aceasta în cete-cete la masa Noastră de
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sărbătoare cu poporul, iar Eu, Domnul, le dau rând şi le dau
lor cuvânt acum. Amin. 

— OO,slavă Ţie cu noi în ziua aceasta în gră -
dina Ta de întâlnire în zilele acestea cu

omul, o, Doamne, şi fericit este poporul Tău care crede duhului
mărturisirii! Tu eşti îndurerat ca Dumnezeu, că ai făcut cerul
şi pământul şi pe om pentru ele, şi s-a trufit apoi omul până
deasupra Ta cu cugetul lui. Cei ce nu stau frumos întru Tine
după poruncile Tale, aceia au în ei duhul trufiei, care îl face pe
om să se creadă mare, Doamne. O, mulţi au venit cu paşii lor
spre Tine prin lucrarea Ta cu sfinţii Tăi şi mulţi din ei s-au în -
gâmfat apoi şi au plecat şi şi-au făcut acest rău de a se îngâmfa
înaintea lui Dumnezeu şi înaintea poporului rămas credincios.
N-a fost în nici o vreme altfel în neamul celor ce Te-au urmat,
şi de aceea ai rostit Tu cuvânt acum două mii de ani şi ai spus
că fericiţi sunt cei ce rabdă cu Tine până la sfârşit! 

Avem în mijlocul sărbătorii noastre pe trâmbiţa Ta Ver -
ginica, sămânţă a duhului blând şi smerit, din care Tu ai născut
un popor pe vreme rea pe pământ, vremea rătăcirii de Dum-
nezeu a oamenilor, popor care a venit şi a stat şi a văzut şi a
au zit, şi apoi dintre ei au plecat şi au vândut taina Ta şi au trădat
pe fraţii lor, dar cei ce între ei s-au ales pentru Tine, aceia sunt,
şi sunt poporul Tău cel de azi, căci au răbdat neobosit şi sunt
cei ce rabdă îndelung, iar cei ce se plictisesc aşteptând, sunt
cei ce se îngâmfă în ei înşişi nemulţumiţi, Doamne. O, dă glas
trâmbiţei Tale, că noi privim şi mărturisim celor credin cioşi şi
celor necredincioşi că Tu eşti cuvântul acesta cu care vii pe
pământ după om, şi cu sfinţii vii, căci toate se împlinesc aşa
cum sunt scrise ele în Scripturi, o, Doamne al puterilor, o,
Doamne al sfinţilor Tăi. Amin. 

— DD in mijlocul sfinţilor grăiesc cu Tine,
Doamne, eu, trâmbiţa Ta, şi grăiesc cu

poporul Tău şi al meu. Avem cu noi pe păstorul Daniel, plin
de dor pentru poporul acestui cuvânt. De lângă mine priveşte
el masa noastră cu poporul în ziua mea de pomenire între sfinţi.
Durerea lui pentru poporul nostru s-a făcut mai mare în cer,
dar şi rugăciunea lui înaintea Ta este şi mai mare, şi este cu
putere în ea, o, Doamne, şi cere el Ţie să-Ţi arăţi puterea şi
ade vărul Tău prin acest cuvânt, căci trufia celor ce s-au clătinat
de pe un picior pe altul până ce au ameţit de tot, e ca un cariu
care se vrea biruitor prin ei, şi nu ştiu aceştia că n-au putere
împotriva Ta. 

Să te gândeşti la durerea Domnului, o, popor slab în
credinţă şi în iubire, şi să te gândeşti la durerea Lui cea de la
tine dacă nu eşti împlinit întru voile Lui! Să te gândeşti la cei
ce iubesc răbdând, ca să-ţi dea Domnul încă îndreptare, fiule!
Este în cer popor rugător venit din mijlocul tău, fii care au ştiut
să-şi păstreze credincioşia prin mers păstorit de Dumnezeu şi
prin duh de pocăinţă. O, e mare în cer durerea de la un suflet
care a plecat şi n-a mai stat cu Domnul şi cu izvorul Său de
cuvânt, după ce a crezut o vreme şi a ascultat pentru voia Dom-
nului! O, nu da tu, cel răzvrătit, nu da cu piatra în cei ce stau
cu credincioşie lângă Domnul! Teme-te de îngâmfarea ta şi nu
ţi-o înmulţi, că te prinde din urmă pedeapsă pentru acest păcat,
şi plânsul îţi va fi amar, căci Domnul a spus că va da fiecăruia
după cum este fapta sa, iar pentru aceasta ce a spus Domnul ar
fi să vă fie teamă la toţi, vouă, celor răzvrătiţi şi obosiţi de
duhul îngâmfării din voi. E bine, oare, voi să mergeţi împotriva
lucrului Domnului şi să tacă Domnul şi să nu Se scoale El
stavilă împotriva răzvrătirii cu inimă de om? O, dacă nu mai
puteţi spre pocăinţă, lăsaţi măcar pietrele jos! Nu mai aruncaţi!
Fie-vă teamă! Voi sunteţi fricoşi sub orice suferinţă. Nu vă

agonisiţi suferinţă vouă prin lucrarea voastră cea plină de duh
de duşmănie în ascuns şi pe faţă! Fiţi cuminţi, căci omul este
ca umbra! Vă îndemn spre linişte. Lucraţi-vă scăparea şi nu
uitaţi că prin ceea ce lucraţi vă atrageţi pedeapsă! Puterea
voastră cea rea nu este putere, ci este slăbiciune, şi prin ea vă
lucraţi lovituri, care se vor întoarce înapoi spre voi. Vă chem
îna poi la Dumnezeu dacă nu-L mai iubiţi. Nimeni din cei
smeriţi cu inima şi tari cu pocăinţa şi cu iubirea nu vor pieri
din pricina răutăţii voastre, ci numai cei munciţi de duhul tru-
fiei vor avea de pierdut. Mila Domnului şi a sfinţilor Lui curge
spre cei neputincioşi spre putere de sus cu ei, dar nu şi pentru
cei răzvrătiţi, care lovesc cu sete în cei slabi cu mersul şi cu
fapta lor. 

O, păstorule Daniel, te-am luat în ziua mea de serbare
ca să-i privim pe cei ce ne ascultă şi se îndeamnă unul pe altul
spre duhul credincioşiei. Eşti trist pentru cei ce se răzvrătesc
de pe margini, şi eşti plin de râvnă pentru Domnul, aşa cum ai
fost şi pe pământ. Să ne rugăm pentru biruinţa Domnului şi a
făgăduinţelor Lui, iar pe cei trufaşi, care-şi atrag ceea ce lu -
crează, să-i lăsăm aşa, în seama faptelor lor, dacă nu se vor
pocăi cu plâns şi cu trezie. Iată-L pe Domnul mergând prin
mersul celor credincioşi, care sunt şi care vin şi care se vor
întări prin harul dragostei dintâi, întru care vor fi ajutaţi din cer
şi de pe pământ prin cei statornici în iubire! Eşti îndurerat şi
plin de rugăciune tare pentru durerea Domnului, pentru popo -
rul cel statornic pe cale şi pentru ispita care încearcă acum nea-
mul român. E zi de mărturisire, şi vom întări pe cei din porţi
ca să poată primi în carte grăirea noastră cea din ziua aceasta,
durerea noastră în cer şi pe pământ şi ruga noastră de bine peste
poporul cel cuminte şi peste cel ce a luat calea răzvrătirii, din
pricina prea multei iubiri cu care Domnul i-a îngăduit încă aşa
cum sunt ei. 

Stăm la masă cu poporul cel de aproape şi privim la lu-
crul lui cel de azi. Dăm Domnului acum grăirea şi ne vom face
loc în carte apoi, după ce vom sta cu poporul la masă pentru
sfinţii sărbătoriţi, pentru toţi sfinţii Lui. Amin. 

— OO,Verginico, trebuie răgaz să avem. Să
stăm acum la masă cu poporul cel tare

prin credinţă, şi apoi să dăm putere în porţi ca să grăim Noi
apoi poporului cel şovăielnic, cel ce nu poate scăpa de sub
pecetea acestei lucrări de cuvânt, căci toţi cei care au stat la
această masă, au semnul acesta pe ei. 

O, poporul Meu de la izvor, şi voi, cei adunaţi cu credin -
ţă în ziua aceasta lângă cei care trudesc pentru grăirea Mea cea
de azi, Eu, Domnul, aduc vouă încă tărie de sus pentru duhul
credincioşiei. Încă de la începutul Meu prin acest cuvânt satana
a venit înaintea Mea şi a cerut să cearnă pe poporul cel care
auzea cuvântul Meu prin trâmbiţa Mea, iar Eu şi cu ea ceream
Tatălui credinţă pentru cei ce aveau să rămână poporul Meu.
Eu, Domnul, lucrez cu putere nevăzută şi vă întăresc credinţa
şi întăresc purtarea Mea de grijă pentru voi, căci vremea este
cu cernere mare, când cei nestatornici şi nemulţumiţi se dau
pe faţă prin însăşi lucrarea lor, dar voi, mergând, binecuvântaţi
şi întăriţi pe Dumnezeu peste voi, fiilor ascultători. În ziua
aceasta Eu şi trâmbiţa Mea vom lăsa cuvânt în carte şi va lucra
cuvântul, căci lucrător este el. Amin. 

Daţi acum curs duhului sărbătorii cea pentru toţi sfinţii
Mei, o, fiilor! Daţi, tată, rugă cu putere cerului pentru voi şi
aduceţi Domnului rugă pentru limpezirea duhului neamului
român, căci duhul răzvrătirii îşi cere dreptul de la mijloc în
mij locul acestui neam. O, să am rugăciuni înaintea Mea aduse,
fiilor, iar Eu, Domnul, să lucrez prin ele pe cele de la Dum-
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nezeu peste acest neam greu încercat acum, şi căruia mereu,
mereu i-am strigat trezirea, mereu, mereu i-am cerut duh de
veghe pentru cele ce dau să vină peste el, şi iată-le, vin, şi tre-
buie veghe. 

Fiţi veghetori ca Dumnezeu, fiilor! Să veghem, o, fiilor!
Să cerem Tatălui ajutorul pentru cele grele care sunt şi pentru
care Eu, Domnul, am spus să se vegheze, şi din timp am spus
peste neamul român! O, rugăciunea cea tare aduce izbăvirea
cea pentru bine şi aduce stavilă pentru rău, dar să fie împăcat
cu Tatăl duhul celor ce mijlocesc cu rugăciunea, o, fiilor. Amin,
amin, amin. 

*

AA m stat cu sfinţii şi cu îngerii şi am privit lucrarea
duhovnicească, creşterea celor ce se aleg pentru

împărăţia Mea în ei, unii pe alţii dându-se Mie, unii altora
dându-şi creştere, iar pentru aceasta unii lucrează mai mult,
după inima lor dăruitoare de Dumnezeu în jur, după darul
Duhului Sfânt, pus de Mine în ei. 

Eu, Domnul, întăresc lucrarea cuvântului Meu, căci cu
el Mă fac Păstor peste cei ce se fac popor al Meu. Am privit
lucrul mărturisirii şi dau să îndemn din cer şi de pe pământ prin
Duhul Meu, ca să ştie fiii poporului Meu să mărturisească celor
ce vin despre lucrarea Mea cu ei timp de peste cincizeci de ani,
lucrare cu milă şi cu răbdare multă şi cu nădejde cerească prin
acestea două că Eu, Domnul, voi avea un popor frumos în mij -
locul fiilor oamenilor, şi pe care Eu îl curăţesc mereu, îl prime-
nesc mereu, îl împodobesc mereu cu duhul cunoştinţei de
Dumnezeu şi al înţelepciunii tainelor de sus cu el pe pământ. 

Te învăluiesc în cuvânt, poporul Meu cel credincios.
Dau să te deprind şi pe tine să faci şi tu cu Mine tot aşa, să lu-
crezi şi tu cu Mine aşa cum lucrez Eu cu tine, căci aşa cum tu
iei din cer, tot aşa şi cei din cer aşteaptă să ia de la tine şi să
aibă de la tine. Să iei tu bine seama la cei ce s-au răzvrătit şi
s-au tras în lături, că ei nu au astâmpăr, şi se luptă prin tot ceea
ce fac ei să-Mi oprească cursul cuvântului, şi se luptă orbeşte,
tată, dar în gol se luptă, căci Eu cuvintez şi voi da să-i amuţesc,
că dacă-i las aşa, îşi adună prea mare osândă, prea multă
judecată, şi îi voi face să înţeleagă bine că Eu sunt acest cuvânt,
pe care ei din duh de trufie şi de răzvrătire dau să-l pună sub
semnul minciunii înaintea celor crezuţi de ei slabi. O, măcar
de-ar avea cu ce să se îngâmfe, bieţii de ei, căci diavolul i-a
golit de daruri şi sunt lipsiţi de minte din cer şi îşi fac rost de
pedeapsă, şi ei nu ştiu ce fac şi că-şi fac rău unul altuia, şi unul
după altul se pitesc apoi, căci răzvrătirea omului e duh rău în
el, duh străin de Dumnezeu în om şi în lucrarea omului. 

O, ţi-am spus, măi creştine răzvrătit, că nu-ţi face nici
un bine cel de un gând cu tine pentru răul din tine şi din el, şi
nu te poate hrăni sau păzi de cădere, ci te poate ajuta să pieri,
tată. Cei ce umblă singuri şi nevegheaţi de cei puşi veghetori
de la Mine peste cei care se fac ai Mei, aceia îşi fac loruşi rău,
dar Eu Îmi învăţ poporul să stea sub veghetor ca să scape de
lup, zi şi noapte să caute să fie călăuzit, şi din unii în alţii să
împartă veghea şi să o aducă înaintea Mea, că Eu am în mij -
locul lui între Mine şi el fii aşezaţi înaintea Mea pentru el, şi
care să mărturisească pentru mersul lui cu Mine, pentru creş -
terea sau necreşterea lui, şi pentru câte trebuie din cer în toată
vremea, şi ca să-l învăţ să-şi păstreze credincioşia. 

Mare bucurie se suie la Mine când văd duhul învăţăturii
sfinte în zile de întâlniri sfinte între Mine şi poporul Meu, între
fraţi şi fraţi, şi când de la mijloc se împarte sămânţă sănătoasă

pentru hrană, pentru creştere, pentru omul cel nou în locul celui
vechi din fiecare fiu care vine să Mă aibă apoi de viaţă a sa.
Am spus nu de mult că dacă Eu, Domnul, aş fi om pe pământ
şi Mi-ar da cineva acest cuvânt viu şi de viaţă dătător, aş spune
despre cel ce Mi-l dă că este omul lui Dumnezeu şi că de la
Dumnezeu Îmi dă, şi n-aş putea să spun că e diavol un aşa om,
că e mincinos sau că e nevrednic ca să iau de la el viaţa acestui
cuvânt. Dar Eu am spus: «Cine are urechi de auzit, acela să
audă, nu oricine să audă ceea ce Duhul grăieşte bisericilor!». 

Iată taină de înţelepciune: nu pot auzi cei ce nu au urechi
de auzit sau cei ce şi le înfundă sau şi le vând altor şoapte, altor
duhuri. Nu toţi ascultă de la Dumnezeu, şi mulţi ascultă de la
oameni şi de la diavol, chiar şi între cei ce au venit să se facă
fii ai acestui popor prin cuvântul Meu, care grăieşte. O, creştine
greoi la înţelepciune, dacă n-ai pe Dumnezeu în tine, văzut în
ceea ce faci tu întru El, sau El întru tine, să ştii, tată, că se lipesc
muştele de tine, că trag muştele la tine, sau că te faci muscă
plină de gunoi pentru semenul tău şi că poţi să-l omori cu lipsa
de Dumnezeu din tine. Musca numai din gunoi culege, numai
din ceea ce intră în stricăciune, şi apoi vine şi se aşează pe
locuri curate fără să se ruşineze, şi e purtătoare de boală musca,
şi iată, aşa se omoară om pe om, nu cu puşca, ci cu cuvântul
unul împotriva altuia, şi se defaimă cu cuvintele rostite unii
peste alţii oamenii, unii contra altora, unii despre alţii, iar
dezbinarea este diavol, este muscă purtătoare de boală prin
ceea ce strânge şi împarte ea din locuri murdare, din gunoi. 

Te învăţ, poporul Meu, veghea, tată, şi înţelepciunea ei,
căci cel ce Îl are pe Dumnezeu în el, Îl dă pe Dumnezeu, iar
cel ce se are pe sine şi pe om în el, se dă pe sine omului şi strică
omul la minte, şi apoi caută să iasă de sub vină şi s-o lase pe
altul, că asta face omul care nu-L are pe Dumnezeu în el, şi ca
diavolul face ceea ce face. 

O, e primejdios să-şi pună omul sarcina sa pe alt om şi
e mare laşitate această meteahnă. Feriţi-vă să vă căinaţi, voi,
cei care veniţi să învăţaţi viaţa! Nu vă apăsaţi cu sarcinile unii
pe alţii, că aceasta nu este frăţie, ci este moarte, tată, căci omul
este neputincios şi este lipsit de Dumnezeu şi are omul nevoie
de Dumnezeu, chiar dacă el nu-şi înţelege simţămintele şi
căutarea şi nerăcoarea. Omul îşi ia singur drepturi, dar el n-are
dreptul să fie nemulţumit nici spre Dumnezeu, nici spre om, şi
că oricâte vin peste el, bune sau rele, toate sunt facerea lui cea
de la Dumnezeu, facerea Mea de bine pentru mântuirea lui,
pentru ţinerea lui în frâu, pentru ca să nu apuce el pe căi străine
de duhul mântuirii şi al umilinţei, care-l fac pe om să semene
cu Dumnezeu, să ia chipul şi asemănarea Mea, căci Eu sunt
blând şi smerit cu inima, şi pe toate le-am luat ca de la Tatăl
cât am fost pe pământ. 

O, nimic nu-i foloseşte omului nemulţumirea, ci numai
spre moarte îl duce ea şi spre îngâmfare, şi nu spre umilinţă.
Numai şi numai de învăţat are omul cel care are urechi de auzit
ceea ce Duhul grăieşte. Te învăţ, poporul Meu, să nu te temi
de omul trufaş, dar să te fereşti de el şi de lucrarea lui cea
lipsită de toată pacea. Am în coborârea Mea cu trâmbiţa Mea
pe păstorul Daniel, care priveşte la învăţătura Mea de peste
tine şi la trufia unora, de la care nu se naşte învăţătură de minte
pentru cei ce nu au urechi ca să audă cu ele şi să înveţe. 

O, păstorule Daniel, e mult şi mereu de lucru şi de
povăţuit poporul, căci diavolul trufiei din cei nemulţumiţi şi
răzvrătiţi a prins putere mare în ei, tată, şi se încearcă din
răsputeri să clatine pe ici pe colo pe cei slabi, ca să se îngâmfe
apoi şi mai mult. Durerea noastră în cer şi pe pământ e mare,
dar şi ruga noastră către Tatăl pentru poporul cel cuminte tre-
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buie să ne fie mare, chiar şi pentru cei ce au luat calea trufiei
şi a răzvrătirii în dreptul cuvântului Meu, aşa cum mereu, me -
reu a fost în poporul nostru din partea celor ce-şi luau dreptul
să fie nemulţumiţi şi răzvrătiţi prin duhul trufiei din ei. Te-am
luat rugător mare în cer lângă Mine şi lângă cei veniţi la noi
dintre cei lucrători în mijlocul poporului cel de cincizeci de ani
al Meu. Grăirea Mea cu poporul, şi pe care tu o ştii în cer acum,
îţi dă de ştiut ţie de la Mine mersul celor credincioşi şi mersul
celor răzvrătiţi. Iată-l pe cel ce se răzvrăteşte acum că nu are
el drepturi mari peste taina Mea purtată cu tine, şi despre care
el zice că trebuia să-i fie lui dată spre purtat. Iată-l, tată, pe
acest nemulţumit şi cu limbă lungă pe unde poate să-şi verse
veninul nemulţumirii lui şi dispreţul asupra celor cu care noi
purtăm pe mai departe cursul cuvântului de sus. O, ce să facem,
tată, cu acest fiu răzvrătit şi care dă să-şi facă ucenici ai răzvră -
tirii lui din mijlocul poporului rămas? O, cine, oare, îi dă lui
dreptul să fie nemulţumit? De unde-şi ia el acest drept? De la
cine? Duhul trufiei lui face aceasta înăuntrul lui. O, cine, oare,
i-a luat lui partea pe care trebuia s-o aibă, de fiu împlinitor şi
mulţumit şi credincios mersului nostru pe mai departe cu taina
cuvântului Meu peste pământ? Tot duhul nemulţumirii şi al
pretenţiei l-a făcut pe acesta să-şi piardă mersul cel frumos cu
toţi fraţii şi să se tragă pe margine şi să aţâţe pe câţi mai poate
ca să-i tragă la un gând cu el, la lucrarea răzvrătirii, tată, şi iată,
găseşte pe cei neumiliţi şi pune în ei strânsură de muscă şi se
face fiară creştinul şi înnebuneşte de-a binelea, că asta caută
cei bolnavi de trufie. Eu însă vă am pe voi din poporul Meu de
azi rugători în cer lângă Mine pentru el şi ne aşezăm înaintea
Tatălui şi cerem cale limpede pentru lucrarea cuvântului Meu
în mulţi peste pământ şi vom rosti cuvânt peste cei răzvrătiţi,
ca să le cadă dinţii şi limba de fiară şi ca să nu mai sfâşie şi ca
să nu mai lovească sau să defaime pe cei ce s-au ales pentru
credincioşie, pentru lucrul mult cu noi. 

O, păstorule, tată, e mult veninul cu care împroaşcă
acum cei răzvrătiţi, doi, trei câţi s-au ales aşa. Dau să ies mereu
în calea poporului şi să-l ţin treaz şi să vegheze el ca să nu i se
spargă casa, căci hoţii de suflete s-au născut şi din acest popor,
şi iată-i, îi scoatem ca să fie cunoscuţi cu lucrarea lor dosită,
cu care ies la răspântii să mai găsească pe careva şi să-l do -
boare din mers. 

O, nu vă mai ascuţiţi dinţii ca să muşcaţi cu ei şi nu mai
scoateţi limba ca să batjocoriţi cu ea, voi, cei care v-aţi ales de
partea diavolului defăimării şi al răzvrătirii şi al trufiei omorâ-
toare de suflet în om! O, nu Mă faceţi să vă pun jos în lupta
voastră împotriva Mea ca să nu mai aveţi timp de pocăinţă pen-
tru viaţa care vine după ce se va sfârşi lucrarea cea pentru cer
nou şi pentru pământ nou şi pentru moştenitorii acestei faceri
noi, vestită prin Scripturi să se facă şi să fie! O, căutaţi împă -
carea cu Mine cât mai aveţi cum s-o faceţi, tată! Cei pe care
voi îi batjocoriţi acum numai pentru că Eu, Domnul, Mă spri-
jinesc pe ei că Mi-au fost credincioşi mai mult decât voi, o, voi
nu ştiţi că ei nu vă urăsc pe voi şi că nu vă judecă pentru ceea
ce faceţi rău Mie sau lor sau poporului cel credincios. Ba, din
contra, pe ei îi doare în ei inima voastră răzvrătită, inima
voastră de fiară aşa cum voi vă dovediţi acum. Vă voi da sa-
tanei ca să vă pedepsească, aşa cum l-am dat pe Israel, care s-a
răzvrătit asupra lui Moise, slujitorul Meu, că iată, lucraţi ca şi
cei răzvrătiţi de atunci în Israel, căci voi nu cugetaţi cele ale
lui Dumnezeu, ci pe cele ale diavolului îngâmfării şi al răz -
vrătirii, fiilor. O, mergeţi înapoia Mea, căci cele ce cugetaţi voi
sunt ale diavolului! Pocăiţi-vă, tată, şi liniştiţi-vă, că am acum
în cer din mijlocul poporului Meu rugători mari pentru mersul

Meu cuvânt pe mai departe pe pământ! Şi iată ce-Mi spune
păstorul Daniel, de lângă Mine rugător spre Tatăl şi spre Mine: 

— OO,să le spunem, Doamne, lor că în vremea
Ta cu trâmbiţa Ta Verginica nu ne-au dat

ei bucurii, decât dor de căsătorie, nunţi şi botezuri, şi nu ne-au
dat mâna ca să ieşim deasupra cu lucrarea cuvântului Tău. Au
născut şi au tot născut fii, şi n-avem din fiii lor decât cât
numărăm pe degete, iar pe ceilalţi i-au dat lumii. Celui ce mi-a
fost fin, şi pe care am dat noi să ne sprijinim, să-i spunem lui
acum că duhul lui trufaş şi dorul de sine al lui şi neascultarea
şi neiubirea lui de Dumnezeu ne-au făcut pe noi să ne temem
de necredincioşia lui, căci el era prea împărţit ca să ne poată
sluji, iar credincioşia lui se vede acum cât de puţină a fost în
vremea Ta cu noi pe pământ, chiar dacă noi am căutat să
punem cumva încredere în el atunci. Acum, pentru că el bate
cu atâta răzvrătire spre poporul Tău cel mic de azi, care a
înţeles să fie după voia Ta, aşa cum trebuia să fie şi poporul
cel de la început, fă Tu acum cum ştii cu acest fiu răzvrătit,
care mi-a fost fin, căci el nu trage spre pocăinţă, Doamne, şi
nu-i pare rău să facă faptele lui Iuda. Eu mă ruşinez cu el ca
martor pentru el înaintea Ta, şi aşa cum m-am tras din calea
lui pe pământ după ce el s-a ales fiu al neascultării, tot aşa lu-
crez şi azi din cer, şi las voia Ta să lucreze peste el, spre
ocrotirea şi slava lucrării Tale, Doamne. 

Dar durerea noastră de la cei răzvrătiţi e durere şi din
altă parte a vântului, iar eu ştiu de ea, şi mă doare, ca şi pe Tine
mă doare, ca şi pe Tatăl mă doare, ca şi pe trâmbiţa Ta, Doam -
ne. O, Te rog plângând, pune stavilă la toţi cei care batjocoresc
şi defaimă cu duşmănie pe poporul Noului Ierusalim, despre
care eu am lăsat mărturie scrisă pe pământ, şi pentru care eu
am suferit dacă m-am aplecat spre şoapta celor răzvrătitori şi
clevetitori din poporul cel apropiat, după plecarea la cer a
trâmbiţei Tale. Să afle tot poporul de peste tot credincios cu-
vântului Tău că eu cu mâna mea am scris şi am lăsat mărturie
din partea Ta pe pământ pentru adevărul lucrării Tale pe mai
departe, aşa cum merge ea acum, şi despre care eu am fost
înştiinţat pe pământ de la Tine încă din vremea trâmbiţei Tale
Verginica, Doamne. 

Şi acum eu îi vestesc pe fiii şi fiicele mele după trup să
nu se aplece să ia piatra şi să dea în mersul lucrării cuvântului
Tău pe mai departe cu cei de azi purtători de Dumnezeu, ci să
fie cuminţi şi credincioşi şi să facă faptele vieţii, căci cei
răzvrătiţi, doi, trei câţi vor să lucreze aşa, şi-au pierdut firea şi
nu-şi mai vin în fire şi s-au înjosit pe ei înşişi prin ceea ce-şi
lucrează. Tot poporul creştin de nou Ierusalim, despre care eu
am mărturisit în scris pe pământ, să stea sub steagul Noului
Ierusalim şi să stea în corabie, căci pe pământ bat valuri mari,
care nu se văd. Nici unul să nu se încumete să nu împlinească
viaţa cuvântului lui Dumnezeu aşa cum cere El acum noului
Său popor, ci toţi să vină la pocăinţă şi la duh de umilinţă şi să
se aşeze toţi câţi sunt şi vin, în trăirea cea de nou Ierusalim, căci
Tu, Doamne, ai plâns mereu pe poporul care a vrut carne şi
păcat, însurat şi măritat, băut şi mâncat şi atât. O, unde sunt fiii
acestui popor? Şi-au vândut pe plăceri alegerea lor. Au dat viaţa
care trebuia trăită ca în cer, pe viaţă trăită ca pe pământ. Când
nu vor mai fi pe pământ carne şi ouă, brânză şi lapte şi peşte,
plăceri şi păcat şi căsătorie, atunci va plânge poporul care a fost
al Tău că n-a luptat şi n-a iubit să ia din timp cununa vieţii de
rai pe pământ, şi atunci ne va durea pe toţi, şi pe ei, şi pe noi. 

O, Doamne, pune Tu răzvrătirii stăvilar şi caută, ca un
milos ce eşti, scăpare cumva şi pentru cei ce nu mai vor să lu-
creze nimic mai bun, dar apără, mântuieşte şi miluieşte pe
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poporul Tău cel mic, cel din români, şi care merge cu călăuză
pe calea Ta, şi întăreşte Tu cu mână tare pe cei ce se nasc acum
popor de nou Ierusalim, popor al Tău pe pământ, şi pentru
fiecare fă-le lor încredinţarea adevărului cuvântului Tău, cărare
bătută cu pietre de cei ce s-au născut pentru lucrarea cea îm-
potriva Ta pe pământ! Eu rămân fierbinte rugător înaintea Ta
pentru poporul Tău cel de azi şi pentru cel de mâine, şi pentru
pământul român şi neamul de pe el, atât de departe el de voia
Ta din cer, o, Doamne, şi vom lucra, după făgăduinţele Tale,
să gătim slava Ta cea pentru el. 

Binecuvântarea mea de păstor o întăresc peste creştetul
slujitorilor Tăi de biserică de nou Ierusalim şi le spun lor să-şi
sporească râvna şi lucrarea şi nădejdea că Domnul este cu po -
porul, pe care ei trebuie să-l crească şi să-l întărească mereu
pentru Dumnezeu, căci Tu, Doamne, grăieşti din porţi şi paşti
pe poporul Tău cu mană din cer, şi el se va întări şi se va în -
mulţi şi se va slăvi pe pământ pentru numele Tău cel nou şi
nu mele cetăţii Tale, Noul Ierusalim, născut pentru slava Ta
prin cu vântul Tău, care este slava Ta în cer şi pe pământ,
Doamne. Amin. 

— EE u, trâmbiţa Ta, trâmbiţez şi eu acum
lângă păstorul Daniel, mărturisitorul Tău

în cer, din mijlocul poporului Tău venit, martor mare, Doamne,
şi spun şi eu că din fiecare casă a celor ce se răzvrătesc acum
cu atâta răutate, noi avem câte un vlăstar alăturat cu cei cre -
dincioşi, lucrător cu ei, şi le spun şi eu celor duşmănoşi şi
răzvrătiţi, şi le spun aşa: o, ce aţi făcut voi pentru mersul lucră -
rii Domnului în urma plecării mele la cer? Eu sunt cea care vă
spun lucrarea voastră în urma mea. Aţi făcut nunţi şi botezuri
ca şi lumea. Aţi făcut copii şi i-aţi dat lumii în primire, iar
copiii voştri au făcut la fel cu copiii lor. O, dacă ai fi numai tu,
cel care zici că mărturiseşti bine şi adevărat, dar iată-l pe cel
din casa ta rămas cu Domnul, mărturisind împotriva ta şi pen-
tru Domnul pentru că stă lângă Domnul şi nu lângă tine, şi iată,
te dă de ruşine că eşti răzvrătit şi fiu rău. O, nu veţi putea voi,
cei răzvrătiţi, să răsturnaţi corabia Domnului, ci îi veţi răsturna
pe cei ce ziceţi că i-aţi ajutat cu răzvrătirea voastră, dar voi i-
aţi răsturnat, că n-aţi voit binele lor, ci din duh de invidie i-aţi
răsturnat de pe cale, ca să nu fiţi voi singuri căzuţi, şi n-aţi făcut
aceasta din duh de iubire, căci iubirea zideşte, nu omoară. Se
aud din cer cuvintele voastre de răzvrătire. Ziceţi că e omul şi
că nu e Domnul această lucrare, şi că omul leagă cuvintele şi
le dă pe seama Domnului. Uitaţi-vă în Evanghelia Domnului,
o, nepricepuţilor, şi vedeţi în ea că Domnul grăia în ea din
prooroci, şi lega cu Scripturile grăirea şi cartea Lui de atunci,
şi grăia Domnul după cum se legau întâmplările şi cuvintele
de atunci ale celor credincioşi sau ale celor răzvrătiţi. Citiţi
Evanghelia, citiţi-o cu ochii deschişi şi citiţi cărţile Scripturilor
apostolilor, că tot la fel grăiau şi ei, şi pomeneau cuvintele
Scripturilor ca să crească prin ele biserica şi să se înalţe ea spre
Domnul. Voi din răutatea din voi ziceţi că lucrează rău cuvântul
cel de azi al Domnului, şi pe care voi îl aruncaţi pe seama min-
ciunii şi a omului. O, uitaţi-vă la voi, uitaţi-vă bine cum vă iese
pe ochi şi pe gură răutatea şi duhul rău din voi. Daţi să ziceţi
că vă împiedicaţi în cine ştie ce vină a purtătorilor de Dum-
nezeu de acum, dar cine dintre cei sănătoşi cu inima şi cu
mintea nu ştiu că un om răzvrătit şi nemulţumit naşte din gura
lui vină pentru cei împotriva cărora ei se scoală trâmbi ţând
defăimare, spre răcoarea inimii lor doritoare de dreptate şi de
cinste? O, cinstea nu se poate fura cu cuvinte amăgitoare, fiilor
răzvrătiţi. Nu prin defăimare şi prin dispreţ spre semeni poate
omul să-şi culeagă cinste, ci numai prin umilinţă şi prin neju -

decată găseşte omul îndreptăţire şi slavă, iar slava este numai
cea de la Dumnezeu şi pentru Dumnezeu, şi altfel de slavă este
gunoi, este muscă sugătoare, care murdăreşte şi doboară omul. 

Şi acum, eu, trâmbiţa Domnului, mărturisesc înaintea
Lui pentru poporul Lui cel de ieri şi cel de azi şi aduc Domnu-
lui mărturie pentru adevărul lucrării Lui cea de azi, care este
mersul înainte al lucrării Domnului din vremea mea pe pământ,
şi spun Domnului rugă îndurerată: întăreşte Tu, Doamne,
această lucrare, pe care ai făcut-o nouă şi desăvârşeşte-Te prin
ea cu putere, spre adeverirea ei şi a Ta, şi stinge focul din ini -
mile celor răzvrătiţi în dreptul lucrării cuvântului Tău cel de
ieri şi cel de azi, căci una este lucrarea, de la începutul ei şi
până azi, şi până mâine, Doamne, că puternic ai fost şi eşti să
mergi şi să nu stai şi să cuvintezi peste pământ cuvântul Tău,
până ce îl vei sfârşi de cuvântat. Amin. 

Iar vouă, celor purtători de Dumnezeu acum, eu, ca şi
păstorul Daniel, vă dau binecuvântare de păstor, de trâmbiţă a
lui Dumnezeu, pentru râvnă mare în voi înaintea Domnului şi
pentru nădejdea că veţi birui cu El, şi toţi potrivnicii voştri vor
cunoaşte că noi, cei din cer, v-am iubit pentru că aţi stat mici
şi aţi ascultat de Dumnezeu. 

Eu, Doamne, îi rog pe cei ce s-au îngâmfat şi stau aşa în
dreptul lucrării cuvântului Tău, şi le spun aşa: purtaţi-vă sarci -
nile unii altora, dar nu pe cele diavoleşti din voi, ci pe cele pen-
tru drumul mântuirii, o, fiilor răzvrătiţi! V-aţi pus unii altora
sarcini grele, dar n-aţi făcut bine aşa, şi v-aţi împins unii pe
alţii ca să cădeţi, căci voi n-aţi avut iubire între voi, ci numai
v-aţi folosit unii de alţii pentru rodul răutăţii, rod care vă va
costa scump dacă nu vă veţi pocăi de duhul de judecată şi de
defăimare, fiilor. Eu vă îndemn pe voi, încercaţi să vă vinde -
caţi, o, fiilor! 

O, dă-le, Doamne, putere spre pocăinţă şi spre vindecare
de diavol, căci diavolul a făcut din ei organe ale lui. Tu însă
eşti vindecătorul. Arată-Te lor cu adevărul Tău cel de azi, spre
vindecarea lor, o, Doamne. Amin. 

— EE u, Domnul, stau de strajă cu sfinţii şi cu
îngerii pentru poporul Meu cel de azi şi

pentru mersul cuvântului Meu peste pământ, căci putere am să
fac aceasta şi să lucrez pentru slava lui Dumnezeu, pentru care
Tatăl M-a trimis. Întăresc spre sfinţenie mare şi spre duhul
mărturisirii pe poporul Meu cu care lucrez ca să Mă împart
peste pământ cuvânt. 

Pace poporului Meu mărturisitor! Pace ţie, popor miti-
tel! Păzeşte, tată, cuvântul Meu! Citeşte-l mereu, mereu, pu -
ne-l la masă cu tine ca să-l iei în tine de viaţă şi de faţă, tată!
Nu uita: cuvântul Meu este ceea ce ai tu de lucrat mai întâi, şi
toate ale Mele cu tine vor spori şi se vor lucra, dar să fii harnic,
tată, şi să nu stai. Nici cu duhul, nici cu sufletul, nici cu trupul
să nu stai, ci pune treimea ta mereu într-o singură lucrare şi
stai descoperit prin ea aşa cum stă Dumnezeu, şi aşa să lucrezi
şi aşa să mărturiseşti, şi vei fi martorul Meu, iar Eu martorul
tău, şi cine are urechi de auzit, să audă cu ele şi să înţeleagă pe
Dumnezeu, şi Domnul va putea prin tine, şi va putea Domnul
cu orice piatră, poporul Meu. Amin. 

O, fiţi veghetori ca Dumnezeu, fiilor! Amin, amin, amin. 
17/30 mai 2010
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Sărbătoarea naşterii sfintei Virginia

Domnul grăieşte neamului român. Nestatornicia vine de la iubirea
de sine. 

EE u sunt Cel ce sunt şi Cel ce Mă fac cuvânt din cer
pe pământ, aşa cum şi la începutul cerului şi al

pământului am cuvântat prin puterea Tatălui Savaot în Mine
cuvântul Lui şi al Meu, Care este Duhul Tatălui şi al Fiului,
Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu. Eu sunt Cel ce în ziua
aceasta Mă fac cuvânt peste poporul cuvântului Meu cel de
azi, şi din mijlocul căruia Eu Mă împart cuvânt peste pământ,
mai întâi peste neamul român, şi din el peste pământ peste cei
ce Mă găsesc şi peste cei găsiţi de Mine, credincioşi şi necre -
dincioşi, după cum le este viaţa, meritul sau nemeritul lor,
unora spre ridicarea lor, iar altora spre osânda lor. Dar cel mai
mult masa Mea de cuvânt acum, la sfârşit de timp, este hrană
şi mângâiere pentru sfinţi şi pentru îngeri, care aşteaptă în cer
să grăiesc Eu pe pământ ca să fie cerul cu pământul la masă
împreună, că aşteptată cu dor este această întâlnire de către fac-
erea Mea cea de la început, cerul şi pământul, care prin cuvân-
tul Meu rostit s-au aşezat fiecare la locul lor, aşa cum stau ele
de atunci şi până azi, grăindu-şi apoi unul altuia pe limba lor
cea făcută de Dumnezeu la facerea lor. 

Grăiesc din cer pe limba omului prin limba neamului
român, pe a cărui vatră Mi-am ales să grăiesc la sfârşit, când
toate, toate se îndreaptă spre începutul lor cel dintâi, spre
dragostea dintâi a lui Dumnezeu pentru cele făcute de El la cu-
vântul Lui. O, grăiesc ţie, neam român, să nu te necăjeşti că
eşti necăjit din pricina lipsei de bani sau de agoniseală pentru
trai bun pe pământ, ci să te necăjeşti că n-ai pe Domnul de bu-
curie şi de mângâiere a ta. O, cât te-am strigat, cât te-am strigat
prin cuvântul Meu cel de azi ca să Mă auzi şi să faci tu as-
cultare de cuvântul Meu, care vine pe nori la tine, ţara Mea de
azi! Eu ţi-am vestit cu dor şi cu durere şi cu bucurie şi cu
mângâiere că eşti ţara Mea cea de azi, aşa cum Tatăl te-a dat
Mie la naşterea Mea pe pământ acum două mii de ani, o, şi ce
puţin dai tu să auzi ceea ce Dumnezeu grăieşte peste tine prin
râul Lui de cuvânt acum peste pământ! Te-am învăţat cu milă,
tată, să nu te laşi pe mâini străine cu viaţa ta, cu casa ta, cu
ograda ta, cu durerea ta, cu avuţia ta cea de la Mine sau cu lip-
surile tale din pricina depărtării tale de Dumnezeu, o, şi nu dai
să asculţi, tată! Glasul Meu, care grăieşte peste tine, vine la
tine din cer de la Dumnezeu, ca să fie Dumnezeu cu tine pe
pământ şi să te înveţe din cer întru toate, dar tu nu te-ai deprins
să Mă asculţi şi să-Mi urmezi povaţa. O, e primejdios aceasta.
Te vede duhul rău, care s-a născut din om la început prin neas-
cultarea lui de Dumnezeu, Făcătorul lui, şi este duh rău neas-
cultarea de Dumnezeu a omului. Chemarea ta spre ascultare
este veghea Mea de peste tine, şi mereu am venit cu ea la tine,
ţara Mea de azi. O, ţie îţi trebuie cămăşuţă, tată, că e ruptă
cămăşuţa ta şi e nespălată şi e neîngrijită de Dumnezeu, şi se
rupe de tot dacă tu nu asculţi, şi te vei trezi goală de tot, ca şi
omul aşezat de Mine în rai, şi care pentru că n-a ascultat, s-a
trezit gol şi s-a ascuns, dând să-şi ascundă goliciunea sa, şi
aceasta vine de la neascultare, tată. Te povăţuiesc să înţelegi
certarea Mea cea miloasă de peste tine şi să înveţi la greu duhul
frăţiei şi al nejudecăţii lângă el, căci tot ce vine peste tine nu
vine spre durerea ta, ci spre trezirea ta, fiindcă inima ta e prinsă
de nepăsare de Dumnezeu, tată. O, aş voi să nu mai faci păcat.
Eu grăiesc ţie prin toate câte vin spre tine ca să auzi tu şi să
urăşti păcatul, tată. O, fereşte-te de desfrânare, că ea îţi cere
bani ca să cheltui pentru ea! Alungă de pe pământul tău păca -

tul, căci Eu, Domnul, sunt pe vatra ta cuvânt peste pământ şi
dau să curăţ de păcat vatra ta! Dă de la tine păcatele cele de
dinainte de potop, când oamenii mâncau şi beau, se însurau şi
se măritau şi petreceau fără Dumnezeu pe pământ şi îşi
pregăteau moartea, că nimeni, nimeni nu mai veghează ca să
nu vină ea. 

O, ţara Mea de azi, vin la tine cuvânt şi te rog, tată, să
nu mai bei decât de la Mine, căci duhul rău a făcut băutură
multă, străină de Dumnezeu, iar ea se numeşte păcat, şi apoi
boală grea, şi te rog să alungi de pe vatra ta tutunul, ca să nu-l
mai foloseşti ca păcat, că iată ce a făcut din el omul fărădelegii,
şi te-a îndemnat, tată, ca să cazi şi în acest păcat şi ca să nu
mai semeni tu cu Dumnezeu, Care este fără de păcat! O,
fereşte-te de desfrânare, de orice fel de desfrânare, că pentru
ea îţi trebuie bani şi putere rea şi păcătoasă, şi depărtare de
Dumnezeu cere ea de la om! 

Stau şi plâng cu Tatăl şi cu sfinţii, că numai păcat văd
pe pământ, gata, gata să-l scufunde în adânc, şi aştept să
sfârşească omul cu păcatul, şi dau să-l ajut dacă nu poate sin-
gur, că de la copil şi până la bătrân nu mai poate sta nimeni
fără de păcat peste viaţa lui, şi simţurile omului cad mereu în
păcat. O, de ar simţi omul dor de Dumnezeu în el, ar lua acest
măreţ har şi l-ar trezi pe om din beţia păcatului şi ar veni el
spre iubirea cea de sus, căci am scris pentru împărăţia Mea
peste pământ neam sfânt să am, popor agonisit de Dumnezeu,
preoţie împărătească, nu omenească aşa cum se vrea ea a fi
acum peste tot pe pământ, peste tot fără Dumnezeu, şi numai
cu haina şi cu numele se mai vrea ea peste pământ, şi iată de
unde vine rătăcirea spre păcat peste om! 

O, neam român, Eu voi birui omul şi voi fi biruitor! O,
nu te teme de suferinţa ta cea de la lipsuri, ci teme-te de
suferinţa cea care vine peste tine de la păcat, tată! Adună-te
lângă cuvântul Meu şi vezi ce vrea el de la tine şi ascultă-l pe
el, căci gura Mea grăieşte peste tine spre mântuirea ta şi nu
spre răul tău! Primeşte de la Dumnezeu certarea cea pentru
tine, şi nu ca de la om s-o primeşti, căci Eu nu vreau, tată, să
cazi tu sub stăpânire la neamuri străine, care n-au alegerea ta,
dar care ştiu de ea încă de la începutul tău cu Mine când Tatăl
te-a dat Mie la naşterea Mea ca să fii a Mea la întoarcerea Mea
spre sfârşit de timp, căci atunci când M-am înălţat la cer după
patima Mea, cu care am plătit viaţa omului care vrea să aibă
viaţă, îngerii au spus că iarăşi va să vin, şi acum împlinesc aşa,
căci a venit vremea, şi toate arată că a venit, aşa cum este scris. 

Eu te îndemn spre linişte, neam român, şi spre răbdare,
tată. Învaţă-te cu sărăcia şi cu puţinul din toate, aşa cum Îi
place lui Dumnezeu să trăieşti, căci viaţa cea plină de plăceri
te smulge de sub ocrotirea Mea şi te dă slugă la alt stăpân, stă -
pânitorul întunericului acestui veac, care are ca hrană duhul
lumii. Eu, Domnul, te dau spre certare dacă nu dai să asculţi
povaţa Mea cea de viaţă, şi te voi spăla frumos, căci ţie îţi tre-
buie cămăşuţă nouă, şi trebuie să te speli pentru ea. Eu, Dom-
nul, îţi întăresc răbdarea şi te învăţ să înţelegi că toate câte vin
peste tine sunt spre facerea ta cea de la Mine şi sunt spre
curăţirea şi spre învierea ta apoi, şi bine îţi va fi ţie dacă vei
asculta, dacă vei deschide Domnului când El bate să-I deschizi,
o, ţara Mea cea de azi! Cine are urechi de auzit, să audă cu ele
ceea ce Duhul grăieşte peste tine, o, neam român, iar celui ce
aude, Eu îi voi da lui! Amin. 

Am grăit în ziua aceasta neamului român, o, popor al
cuvântului Meu, şi grăiesc acum ţie cuvântul sărbătorii de azi
a trâmbiţei Mele, ziua naşterii ei pe pământ între zilele anului,
ziua de douăzeci şi şapte a lunii mai, scrisă în cer între zilele
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sfinţilor mari, că mare este trâmbiţa Mea Verginica între sfinţii
cei mari, fiindcă ea a purtat de la cer la pământ cuvântul Meu
cel de azi, cuvântul venirii lui Hristos iarăşi de la Tatăl la om.
N-a ştiut poporul acestui cuvânt să preţuiască această trâmbiţă,
şi a fost el nepriceput ca şi poporul lui Moise, când tot poporul
s-a împotrivit, în afară de doi ucenici, care s-au păstrat credin -
cioşi, iar ceilalţi s-au răzvrătit toţi, toţi, şi aşa au murit cei ce
au ieşit din Egipt spre Canaan prin lucrarea Mea de peste
Moise pentru ei, şi iată, necredinţa şi îndoiala nu aduc decât
moarte, răzvrătire şi moarte apoi. 

O, e tare, tare nestatornic omul în credinţă, iar acest rău
vine de la iubirea de sine, de la grija de sine a omului, căci
omul nu iubeşte jertfa cea plăcută lui Dumnezeu, duhul cel
umilit, inima cea smerită, şi cade omul când nu se aşteaptă
dacă nu dă el iubirea toată pentru Dumnezeu, numai pentru El,
ca apoi Eu să Mă îngrijesc de el şi de statul lui cu Dumnezeu
până la sfârşit. Le-am spus ucenicilor Mei acum două mii de
ani când s-a apropiat de ei încercarea credinţei lor, şi le-am
spus: «În noaptea aceasta toţi vă veţi sminti întru Mine». O,
de ce, oare, a trebuit să le spun Eu lor aşa? Am spus atunci aşa,
ca să fie judecaţi toţi cei care aşteaptă ca pe pământ împărăţia
Mea cu ei. 

O, poporul Meu, dacă trebuie să te fereşti de ceva mai
mult care te-ar pierde din Dumnezeu, fereşte-te, tată, de duhul
semeţiei, de duhul iubirii de sine, care te poate clătina la orice
adiere de vânt, care te poate împrăştia de lângă Dumnezeu. O,
feriţi-vă, fiilor, unul pe altul de acest duh rău şi ajutaţi-vă îm-
potriva lui, căci omul este tare, tare semeţ, şi e semeţ şi cu
trupul şi cu mintea şi cu rangul şi cu firea şi cu arătarea, şi se
semeţesc oamenii unul împotriva celuilalt, unul de la altul, ba
chiar şi împotriva lui Dumnezeu şi a îngerilor Lui, care îl văd
semeţ pe om prin ceea ce este el, şi se poate bine citi semeţia
omului de către cei ce au de la Mine ştire s-o vadă pe ea în om
şi să-l ajute cumva, sau să tacă în faţa celui ce nu-şi poate
înţelege semeţia ca să şi-o lase spre vindecare apoi. 

O, poporul Meu, le-am spus celor ce-ţi dau de la Mine
cuvântul Meu, că mic şi umilit să fii, înseamnă să crezi cum
spune altul pentru tine sau despre tine cum eşti, şi nu cum spui
tu sau ştii sau vezi, şi atunci eşti ceea ce vrea Dumnezeu, Care
vine spre tine cum ştie El. Le spun celor necrescuţi, celor încă
semeţi prin mintea şi prin duhul lor, le spun despre cei ce Îmi
stau porţi între Mine şi poporul Meu ca să vin cuvânt la popor,
şi le spun despre ei la toţi care vin spre lucrarea Mea ca să fie
cu ea, că Eu, Domnul, nu greşesc prin ei, dar ei greşesc prin
voi, o, fiilor necrescuţi, iar voi sunteţi greşiţi, şi iată câtă depăr -
tare între Mine şi voi! Iar între Mine şi voi îi am pe ei, fiilor,
ca să puteţi voi fi aproape sau departe de Mine cu cele din voi
sau de la voi. O, Eu, Domnul, îi zdrobesc pe ei pentru voi ca
să vă ajut pe voi prin ei, dar voi faceţi altfel cu ei. Voi îi zdrobiţi
pentru ca să-Mi faceţi Mie rău între Mine şi voi, şi iată câtă
depărtare între Mine şi voi, între faptele Mele şi faptele voastre,
tată! O, ce trist sunt Eu, o, ce trişti sunt ei, şi cât de puţin sunteţi
voi trişti! O, cât de mult ţineţi voi la voi şi cât de puţin la Mine
şi la ei, faţă de câte fac ei pentru Mine şi pentru voi! Eu ştiu
să-i preţuiesc, dar voi nu ştiţi, fiilor, căci cine se iubeşte pe
sine, nu ajunge să ştie iubirea şi puterea ei, căci iubirea Eu sunt,
şi voi nu Mă aveţi, pentru că vă aveţi pe voi iubire în voi.
Grăiesc cu cei neîmpliniţi în iubire şi care-Mi aduc încă suspin
şi cărora le spun iar: o, nu umblaţi singuri şi nevegheaţi pentru
mers, pentru gând, pentru grai, pentru faptă, fiilor! Cel de un
gând cu tine nu te poate veghea, fiule încă nevegheat, ci te
poate ajuta să cazi prin cele dintre tine şi el, care sunt sau care

nu sunt, iar tu trebuie să crezi ce-ţi spun, că Mă doare de la
tine dacă nu crezi şi dacă nu asculţi. M-a durut mereu în mij -
locul poporului Meu de la cei cu puţină credincio şie şi puţină
iubire şi care nu s-au purtat frumos, şi multă durere a fost şi în
trâmbiţa Mea, mereu, mereu de la cei semeţi prin neascultare,
prin neiubire cu folos pentru Dumnezeu, iar azi aduc suspinul
trâmbiţei Mele în carte, spre nădejdea că acesta va îndrepta pe
cel îndărătnic şi va înviora pe cel îndurerat de la cei ce nu dau
să fie frumoşi şi mici în mâna celor ce dau să-i poarte de
mânuţă pe cei ce vin să se facă fii ai lui Dumnezeu şi nu dau
ei apoi să se lase spre această facere. 

O, Verginico, e ziua ta de naştere între zilele anului şi
te-ai născut în vreme cu durere pe pământ, tată, şi aşa ţi-a fost
mereu vremea ta pe pământ, şi din durerea cea mereu în tine
s-a născut în tine împărăţia lui Dumnezeu, tată, împărăţie care
plânge în om pe pământ după fii frumoşi pentru ea. Hai, îţi dau
intrare în carte, cartea Noastră cu poporul, şi din care ieşim şi
spre oameni, tată! Hai! Duhul Sfânt este calea Noastră din cer
pe pământ, minunea care se suie cu greu la mintea omului, căci
omul este semeţ înaintea lui Dumnezeu şi stă căzut prin se me -
ţia lui. Eu, Domnul, blagoslovesc cuvântul tău peste poporul
Nostru, peste cei ascultători şi dulci prin ascultare, şi peste cei
atât de puţini dulci prin neascultarea lor de a se face dulci pen-
tru Noi, pentru bucuria Noastră şi de la ei, spre care Noi mereu,
mereu aşteptăm, aşteptăm şi iar aşteptăm, tată. Amin. 

— CC ărarea mea spre popor am dat să Ţi-o las
Ţie toată, o, Doamne Cuvinte, căci eu

trăiesc în Tine ca toţi sfinţii Tăi, şi cu noi vii când vii, şi nu vii
singur întru venirea Ta. Tu eşti Cel ce poţi, iar noi dăm Ţie să
poţi ceea ce omul nu poate, şi aducem Ţie rugăciunile celor ce
fac din noi mijlocitori spre Tine cu cele de la ei primite spre
cerere înaintea Ta şi spre împlinire apoi, dacă Tu voieşti. Dar
acum eu grăiesc poporului nostru în ziua mea de serbare, şi din
Tine grăiesc peste el: 

O, popor al lui Dumnezeu-Cuvântul, Care te-a născut
din cuvântul Lui ca să fii! O, fiilor, căutaţi mai întâi împărăţia
cerurilor în voi şi între voi mereu şi tot mereu, ca ea să vă adau -
ge vouă pe cele de trebuinţă vouă şi Domnului cu voi! Această
durere v-a rugat mereu Domnul s-o alinaţi în El de la cei ce nu
iubesc împărăţia Lui în ei, şi să luaţi din ea să purtaţi, şi la fel
să purtaţi, ca să fiţi fraţi, fiilor, în toate fraţi, în toate, căci altfel
voi nu sunteţi drepţi unii cu alţii şi nu sunteţi fraţi întru toate.
Adevăraţii fraţi între ei sunt cei ce se fac fraţi în durere, împăr -
ţind din ea unii altora, căci cei ce se fac fraţi în bucurii, nu
rămân fraţi aceia, fiindcă bucuria e ca părerea şi se duce de la
ei şi se despart fraţii apoi, căci bucuria îi desparte pe ei şi cad
ei sub greşalele ei, iar durerea este o legătură tainică şi care
uneşte sub ea pe cei ce iubesc ca Dumnezeu pe pământ şi pen-
tru Dumnezeu iubire între ei, căci Dumnezeu este îndurerat în
cer şi pe pământ, fiilor. Vă îndemn spre această frăţie plină de
viaţă din cer între voi, fiilor, căci altfel de frăţie vă desparte,
măi fiilor, şi voi vedeţi aceasta din cele ce se întâmplă spre
despărţirea dintre fraţi. 

O, iată ce vă spun eu acum despre cei ce stau între noi
şi voi îmbrăcaţi în durere ca şi cei din cer, cu mare grijă pentru
ea ca să nu vă slăbească pe voi prin durerea din ei, durerea
Domnului, fiilor! Aţi văzut şi voi la câte o înmormântare pe
cei prea zdrobiţi sub durere pentru cel dus dintre ei, căci tot ei
sunt cei ce se zbat întru toate şi se îngrijesc pentru mersul a
toate atunci şi apoi pe mai departe pentru cei rămaşi, chiar dacă
inima lor zace şi se frânge în ei, lăcrimând din adânc. Aceia îşi
ascund mult durerea şi lacrima durută în ei, căci ei au grijă de
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cei neputincioşi şi mici, care n-ar putea duce multa lor durere,
şi aşa sunt cei dintre noi şi voi, îndureraţi adânc pentru fiecare
fiu care se lasă spre moarte, spre despărţire de fraţi. O, şi când
aud ei săgeţi de la aceia, cum dau apoi să se dezvinovăţească
în fel şi chip pentru clătinarea lor, pentru nestatul lor în biserica
Domnului, aruncând înapoi vina lor în fel şi chip pe cei rămaşi,
o, pentru această nelegiuire şi răutate a inimilor care s-au lăsat
spre slăbiciuni, doare această însăgetare înapoi de la cei ce s-au
dus dintre fraţi. O, trebuie mare veghe pentru nejudecată asu -
pra lor faţă de ceea ce fac ei, că mare judecată îşi strâng aceştia,
dar noi să nu-i judecăm pentru răul care-l aruncă în urma lor,
ci să fim cuminţi, ca să nu fie judecată de la judecată, fiilor.
Tot ceea ce se pune pe masă spre cunoaşterea a toate câte vin
spre încercare, să le desluşim cu grijă pe toate, spre pază de
cele rele dinspre ei, spre înţelepţirea celor rămaşi, spre pildă
de luare aminte pentru statura cea frumoasă şi întreagă a fiilor
iubitori de Dumnezeu, dar nu spre duh de judecată, căci duhul
de judecată, de dezvinovăţire şi de aruncare a vinei spre alţii
dinspre cei răzvrătiţi, acest duh vine de la răutate, iar răutatea
se răzbună, fiilor, ca şi prostia, care stăpâneşte mintea celor
răutăcioşi, din pricina semeţiei din ei, căci numai semeţia îl
face nemulţumit pe om, şi apoi judecător pentru pricina lui. 

Feriţi-vă de semeţie, o, fiilor, căci semeţia îl face nemul -
ţumit pe om faţă de cei din jurul lui şi îl scoate apoi dintre fraţi,
şi rar de tot să vezi pe unul care cade prin el însuşi şi să nu dea
vina pe cine poate s-o dea, şi nu numai şi numai pe sine pentru
orbirea lui. Eu vă binecuvintez din Domnul pentru duhul iubirii
de fraţi şi al nejudecăţii şi pentru dor sfânt în voi pentru
împărăţia Domnului în voi şi între voi zi şi noapte, zi şi noapte,
fiilor şi fiicelor din Ierusalim! Vorbirile deşarte dintre voi
pedepsiţi-le la nefiinţă mereu, mereu, fiilor, şi fiţi fiii vorbirilor
cereşti, măi fiilor, căci scris este: «Cel ce grăieşte, cuvintele
lui să fie ca ale lui Dumnezeu». Amin. 

Şi acum, Doamne, pune Tu pecetea Ta peste lucrul nos-
tru de azi peste popor, căci Tu eşti Alfa şi Omega, începutul şi
sfârşitul a toate, iar noi, sfinţii Tăi, suntem lucrătorii Tăi. Amin. 

— PP un, Verginico, pecetea Mea peste grăirea
Noastră de azi în ziua ta de serbare în mi-

jlocul poporului Nostru şi între cei din cer, care stau şi ascultă
şi privesc lucrarea facerii omului, facerea unui popor mereu,
mereu lucrat din cer, ca să am Eu pe pământ unealta Mea şi să
nu mai umblăm cu împrumutatul pentru ograda Noastră, tată,
căci cele de împrumut sunt ale oamenilor. Pun binecuvântarea
Mea peste lucrarea cuvântului tău cel din Mine grăit, ca să aibă
el trăire şi faptă în fiii cei ascultători, iar cei neascultători încă,
sunt chemaţi spre duhul şi spre fapta ascultării. Eu, Domnul
Iisus Hristos, le spun lor aceasta, şi pecetluiesc cu numele Meu
cuvântul Meu. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu! Citeşte mult, mult cuvântul Meu,
până ce el se face om, făcându-te pe tine din partea Mea, şi
ia-l pe buze între frate şi frate, tată, şi toţi să asculte de Mine
şi să împlinească aşa şi să zidească aşa prin cuvântul Meu, ca
să piardă puterea lupul cel pierzător de fii ai lui Dumnezeu şi
să ia putere Duhul Sfânt, Făcătorul Cel de la Dumnezeu între
cer şi pământ, Duhul lui Dumnezeu peste cei ce iubesc pe
Dumnezeu în cuvânt şi în faptă, Duhul Sfânt Mângâietorul şi
Mijlocitorul, o, fiilor. Amin, amin, amin. 
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Sărbătoarea naşterii sfântului Ioan Botezătorul

Omul îngâmfat nu-L recunoaşte pe Domnul. Domnul grăieşte nea-
mului român. Îndemn de întoarcere la sărbătorile strămoşeşti.
Chemarea neamului român la împăcare cu Dumnezeu. Necredinţa
vine de la păcat, nu de la sminteală. Cel ce nu iubeşte dojana nu are
dragoste. Pocăinţa nu-l roade pe om înăuntrul său, ci îl înviază. 

MM ă fac cu dor cuvânt între cer şi pământ, că a
tăcut o vreme cuvântul Meu, şi plânge văzduhul

după glasul Meu, şi s-a învăţat toată facerea să se hrănească
din cuvântul Meu cel din zilele acestea, şi toate Mă au de
Stăpân al lor şi Îmi slujesc cu credincioşie, dar mai mult decât
toate acestea ar fi să Mă aibă omul de Stăpân. El însă nu s-a
deprins să-i fie Dumnezeu Stăpân şi de aceea nu-L primeşte şi
nu-L aşteaptă prin cei trimişi de Dumnezeu la el. 

Sunt Domnul Iisus Hristos, Cuvântul Tatălui Savaot, iar
Duhul Sfânt este Duhul Tatălui şi Duhul Meu, şi în numele
Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt botez în cuvântul Meu
cerul şi pământul şi toată facerea şi stau de vorbă cu omul, căci
omul nu s-a deprins încă să-i fie Dumnezeu Stăpân pe pământ,
căci vrea el să fie stăpân, şi s-a învăţat să-l slujească Dumnezeu
pe el, iar el pe Dumnezeu nu. 

Sunt Domnul şi-Mi întăresc porţile ca să intru cuvânt în
cartea Mea de azi, căci dacă Mă fac cuvânt, el se întocmeşte
carte, şi se miră omul îngâmfat de cartea Mea cea de azi şi e
atât de îngâmfat, săracul, de zice că nu sunt Eu cartea aceasta
şi că Eu până la înălţarea Mea la Tatăl am lăsat carte. Dar de
la începutul făpturii şi până la cuvântul pe care l-am rostit în
ziua înălţării, cum de-am putut Eu grăi şi lăsa carte prin servii
Mei ca să fie ea pe pământ apoi? 

O, Mă stăpâneşte cu obrăznicie omul şi pune oprire cu-
vântului Meu de azi şi se face stăpân peste Dumnezeu şi peste
pământ şi peste cuvântul facerii a toate, căci Eu sunt mereu,
mereu Dumnezeu Făcătorul a toate câte sunt şi vor fi, şi pe
toate le lucrez cu cuvântul. O, nu Mă împiedic Eu în om şi în
îngâmfarea lui cea până la scaunul lui Dumnezeu, dar Mă
doare de la el şi de la încăpăţânarea lui, căci Eu îi trimit cuvânt
de împlinit, dar el se ascunde pe pământ ca să nu ia parte la
cuvântul Meu şi să-l lucreze, şi dacă el nu vrea să asculte, se
supără pe el facerea Mea, stihiile, care Mă ascultă şi suspină
de durerea Mea cea de la om şi se ridică împotriva omului
slugile Mele. 

O, neam român, te-am învăţat, tată, aparte şi ţi-am spus
să Mă asculţi, ca să-ţi fie ţie bine pe pământ. Vezi ce păţeşti
dacă nu Mă asculţi, dacă nu-L crezi pe Dumnezeu, Care vine
la tine cuvânt prin servii Săi? Vezi, tată, ce durere îţi atragi
dacă nu-L laşi pe Stăpânul Dumnezeu să te cerceteze şi să-ţi
spună ce să faci, după ce El vede mersul tău şi neascultarea ta?
O, ţi-a înecat apa munca şi strânsura ta şi eşti mâhnit, fiu
român, pentru pierderile pe care le suferi. De şapte mii de ani
învăţ omul prin servii Mei cum să trăiască pe pământ ca să-i
fie lui bine, şi nu ascultă omul de Dumnezeu, nu s-a deprins
omul să-i fie Dumnezeu Stăpân, dar tot Domnul e Stăpânul, şi
vezi că aşa este şi că tu n-ai putere când El grăieşte cu tine prin
glasul şi prin lucrarea stihiilor dacă tu nu te deprinzi să asculţi
prin cuvântul Lui de peste tine. 

Ţi-am trimis carte scrisă şi M-am folosit de servii Mei,
care aud din gura Mea cuvântul peste om, şi te-am învăţat,
neam român, cum să faci tu voia Mea înaintea Mea pentru
soarta ta cu Mine pe pământ, dar îngâmfarea ta de a nu te
apleca învăţăturii lui Dumnezeu, te costă, tată, şi îţi aduce
durere. Am pus pe poporul cuvântului Meu din mijlocul tău să
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ridice mânuţele sus la Mine şi să-Mi ceară să pun ploaia în
cămările ei, căci te-am lovit cu vărsare de ape, ţara Mea cea
de azi, dar Eu ţi-am spus că intri la suferinţă dacă nu Mă
asculţi. Grăiesc ţie în zi de sărbătoare a botezătorului Meu
Ioan, dar tu nu mai ştii la locul lor serbările sfinţilor, că a venit
omul păgân, şi tu l-ai ascultat şi ai strămutat de la locul lor din
calendar serbările sfinţilor Mei, şi sunt supăraţi sfinţii, tată,
căci tu te duci la lucrul tău în sărbătorile sfinţilor Mei. O, nici
o ţară, nici un neam ortodox n-a fost atât de lovit cât tine de
vrăjmaşul sărbătorilor sfinţilor Mei. Tu ai fost rănită de tot, şi
nu mai ai slujitori adevăraţi ai bisericii peste tine, căci sunt toţi
vopsiţi cu roşu şi-Mi sunt vrăjmaşi şi nu-ţi pot fi ţie binefă că -
tori vrăjmaşii Mei şi ai sfinţilor Mei. Am lăsat din bătrâni, din
vremi străvechi zile pioase de rugăciune şi de închinare Dom-
nului, şi tu nu vrei să calci pe urmele străbunilor tăi cei sfinţi
şi plini de frică de Dumnezeu pe pământ. O, ei nu lucrau timp
de nouă săptămâni după învierea Mea zilele de marţi şi de joi
în grădini şi nu-şi spălau hăinuţele şi aşternuturile şi nu şi le
coseau şi nu băteau cuie şi nu loveau cu mâna sau cu unealta
în zilele acestea, şi era binecuvântare pe pământ dragostea lor
de Dumnezeu şi erau ocrotiţi de trăsnete şi de fulgere şi de
vărsarea apelor şi de grindină, ei şi semănăturile lor şi toată
munca lor. Iată, nu crede omul pe cele ţinute de sfinţi şi de
părinţi zile de mijlocire la Domnul pentru ajutor şi ocrotire din
cer peste cele ale lui, şi dacă nu crede, ajunge să vadă că nu
câştigă nimic dacă nu crede, ci, din contra, pierde tot ce agoni -
seşte, şi se pierde şi pe sine cel ce nu ascultă, şi iată, grăiesc
cu tine, neam român, în zi de sărbătoare de sfinţi, când tu, tată,
lucrezi lucrul tău, după predania omului păgân, în loc să ţii
sărbătoarea sfântului Meu. Ţi-am dat ajutor şi ţi-am trimis ves -
te să primeşti sfatul Meu şi să aşezi la loc înapoi sărbătorile
sfinţilor Mei şi să nu tălmăceşti tu omeneşte cum socoteşte
omul timpul şi zilele, şi să te uiţi cât de mult aduci tu bătaie
peste pământ cu îngâmfarea ta, cu rătăcirea ta de la datinile
sfinte, pe care dai să le lepezi rând pe rând, dar aceasta îţi
atrage suferinţă, tată. O, rău îţi este ţie să nu crezi de la Dum-
nezeu şi să te iei după omul păgân, care-ţi schimbă paşii şi
credinţa şi datinile sfinte! Iată suferi, şi Mi-e milă de tine şi
Mă doare că nu Mă asculţi, şi te doare şi pe tine neascultarea
ta, şi-ţi grăiesc ca un tată şi te îmbiu să crezi şi să Mă primeşti,
că nu voiesc să piară moştenirea ta. 

Mă îndrept cu cuvântul spre porţile tale, neam român,
şi spre cei ce-şi zic păstori ai tăi, şi grăiesc lor despre durerea
ta cea de la neveghea ta pentru Dumnezeu, şi le spun lor aşa: 

Dacă voi, cei ce staţi la porţi, nu veţi lua cuvântul lui
Dumnezeu de peste voi ca să-l împliniţi peste acest neam şi
peste voi, şi dacă voi, cei ce staţi în nume de păstori peste su-
fletul neamului român, nu vă veţi smeri înaintea cuvântului
Meu cel de ieri şi cel de azi ca să-l faceţi împlinit peste voi şi
peste acest neam, Eu, Domnul, nu pot să-Mi trag în teacă sabia
mâniei Mele pentru cei ce nu ascultă de Dumnezeu pe pământ.
O, învăţaţi de la Mine să ocrotiţi pământul şi omul de pe el
dacă staţi în frunte, dar nu să atrageţi bătaie peste pământ pen-
tru nelegiuirile de pe el prin neascultarea omului! Sculaţi-vă
şi spuneţi nu desfrânării de peste fiii neamului român şi n-o
legiferaţi voi, căci staţi pe trupuri de sfinţi mulţi cu picioarele
voastre şi aceştia strigă din pământ la Mine pentru acest neam,
pentru urmaşii lor! Sculaţi-vă şi spuneţi nu lucrării antichriste,
care se zbate din ascuns să robească şi să rătăcească sufletul
neamului român! Citiţi în Scripturi ce vrea să facă antichrist şi
oamenii lui de pe pământ, şi nu vă mai îndatoraţi străinilor cei
fără Dumnezeu peste viaţa lor, că vă vindeţi sufletele, care sunt

mai de preţ decât trupurile voastre, căci am spus acum două
mii de ani: «Nu se vând, oare, două vrăbii pe un ban? Voi sun -
teţi mai de preţ decât multe vrăbii». O, voi sunteţi mai de preţ
decât multe suflete care se vând satanei pentru bani. Nu vă
vindeţi sufletele! Iubiţi sărăcia şi puţinul din toate, aşa v-am
învăţat pentru vreme grea. Lăsaţi luxul şi plăcerile trecătoare,
care vă vatămă sufletul şi trupul şi duhul, iar Eu, Domnul, voi
purta grijă de voi în chip sfânt! Învăţaţi norodul să nu mănânce
mâncare de dulce în zilele de luni, miercuri şi vineri, căci sunt
scrise zile de post pentru binele omului pe pământ şi ca jertfă
pentru iertarea păcatelor, ca să nu rămâneţi cu păcatele scrise
la Dumnezeu, şi daţi de la voi mâncarea de carne, că boli
înfricoşătoare vin pe pământ prin carnea mâncată de om, fiinţe
ucise pentru hrana omului, când Eu i-am spus la început: «Să
nu ucizi, omule!».

Voi privi peste voi şi voi vedea dacă veţi alege viaţa sau
moartea şi voi lucra apoi. Dacă veţi alege viaţa cuvântului Meu
cu voi, veţi atrage vouă binecuvântările toate, iar dacă moartea
cea de la neascultare veţi alege, Eu Mă voi lupta cu moartea şi
o voi birui şi voi lupta Eu pentru sufletele voastre, căci sunt
Păstor cu milă, Păstor neplătit, şi în dar Mă dau şi dau. Amin. 

O, nu trebuie să-i dau Eu omului mură’n gură ca să
poată să Mă creadă şi să Mă primească şi să Mă urmeze. O, nu
aşa se face credinţa. Inima este cea care cunoaşte pe Dumnezeu
în cer şi în ea apoi. Iubire mare am pentru om, şi voiesc să i-o
dau toată şi voiesc să vrea şi el să i-o dau, căci sunt necăjit că
n-am cui să i-o dau. Se sminteau întru Mine mulţi în vremea
Mea pe pământ acum două mii de ani, şi din ei s-au sculat şi
au pecetluit cu numele lor răstignirea Mea, căci erau nemulţu -
miţi de Mine şi de dreptatea Mea, care era împotriva nedreptă -
ţilor lor, şi apoi ei mărturiseau împotriva Mea ca să-şi acopere
păcatele lor. 

O, neam român, necredinţa în Dumnezeu vine de la
păcat, tată. O, adu-ţi aminte de străbunii tăi, căci ei erau săraci,
fericiţi de săraci de cele ce ai tu azi pe pământ, căci nu aveau
case mari şi multe pentru acoperământ lor ca să le ocupe inima
din ei şi grijile cele pentru suflet. Ei Îl iubeau pe Dumnezeu şi
iubeau sărăcia şi neagoniseala şi se temeau de Domnul şi de
păcatul lăcomiei şi al mândriei, şi aveau căsuţa scundă şi
smerită, iar când se spălau în covăţică, lăsau şervetul să cadă
peste icoane, căci se sfiau de Dumnezeu şi de sfinţi ca să le
vadă trupul dezbrăcat, dar azi stau dezbrăcaţi şi în biserici
urmaşii lor şi iubesc desfrânarea până şi pe stradă şi n-au ruşine
nici cei mici, nici cei mari şi îşi îngăduie unii altora lipsa de
sfială şi de grijă împotriva desfrânării. 

O, împacă-te cu Dumnezeu, neam român! Ia-L de
Stăpân al tău, ca să nu-ţi fie ţie rău pe pământ! Întreabă-L pen-
tru soarta ta şi ascultă-I povaţa, că are pe vatra ta albia cuvân-
tului Său din vremea aceasta şi grăieşte cu tine ca un tată bun
şi plin de grijă pentru viaţa ta! 

Voi, cei de la porţi, nu întoarceţi spatele înspre cuvântul
Meu de peste voi, iar voi, cei ce staţi în nume de păstori peste
neamul român, nu fiţi necredincioşi cuvântului Meu, care vă
îndeamnă să fiţi sfinţi şi credincioşi venirii Mele cuvânt pe
pământ acum, la sfârşit de timp! O, aşa cum am grăit prin va -
sele purtătoare de Dumnezeu până în vremea întrupării Mele,
de am lăsat pe pământ cuvântul Meu, care s-a făcut carte şi care
s-a adeverit întru Mine tot, o, tot aşa grăiesc şi azi, căci am pu -
terea toată în cer şi pe pământ dată de Tatăl Meu spre folosul
oamenilor. Iubiţi pe pământ iubirea Mea în om şi între om şi
om! Treziţi duhul rugăciunii cea pentru zilele acestea, căci zilele
sunt grele, iar duhul lui antichrist dă să cuprindă în duhul lui şi
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acest neam, pe care Eu, Domnul, l-am ales Mie! Vă voi cere
socoteală dacă nu veţi păstra viaţa acestui neam, viaţa cu Dum-
nezeu din zi în zi mai mult, spre nimicirea lucrării satanice de
pe pământ, căci neamul român are alegere aparte între neamuri,
iar cei ce nu cred aceasta, vor lua plată cu cei necredincioşi cu-
vântului Meu, care descoperă planurile Domnului, aşa cum în
toată vremea s-a lucrat pe pământ. O, deschi deţi cuvântului
Meu şi cercetaţi istoria lui cea din zilele acestea, ca să nu vină
dureri pentru necredinţă! Împliniţi voia Mea şi scoateţi din
rădăcină buruienile toate, ca să fie numai iarbă curată pentru
turma Mea! O, nu fiţi îngâmfaţi faţă în faţă cu Dumnezeu, căci
voi sunteţi oameni, şi Dumnezeu e Dumnezeu! Primiţi slava
Mea de peste voi, primiţi cuvântul Meu şi daţi-i viaţă peste voi
şi între voi şi hrăniţi-vă cu învăţătura Mea cea sfântă, căci sfinţii
vor judeca lumea, precum este scris, şi nu lumea pe ei, aşa cum
azi se vede pe pământ această durere, care ajunge la scaunul
Domnului spre judecata acestui păcat. 

Am între voi pe martorul Meu prin care am binecuvântat
trâmbiţarea cuvântului Meu peste pământ şi lucrarea poporului
cuvântului Meu. O, nu-l mai oropsiţi, nu-l mai strâmtoraţi pe
cel ce a mărturisit de la Mine, ci iubiţi fiinţa lui duioasă după
Dumnezeu şi ridicaţi-l spre rugăciune din partea Mea pentru
neamul român, căci el este plăcutul Meu! Iubiţi-vă ca fraţii
aceluiaşi tată şi căutaţi să ştiţi ai cărui fii sunteţi şi nu vă
răzbunaţi unii pe alţii, ci iubiţi-vă ca fiii lui Dumnezeu! De -
prindeţi-vă să-L aveţi pe Domnul Stăpân peste voi, căci omul
s-a deprins să nu Mă aibă de Stăpân al lui! O, despietriţi-vă
ini mile şi fiţi credincioşi, căci Eu, Domnul, am de la Tatăl lucru
mult pe pământ, lucru cu slavă multă din mijlocul neamului
român! Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, nu a
omului voiesc să fie pe pământ, iar omul voiesc să-Mi fie Mie
fiu. Amin. 

Acum pecetluiesc cu numele Meu cartea Mea spre voi,
căci putere am să grăiesc şi să Mă fac carte pe pământ. Pace
vouă! Eu, Domnul Iisus Hristos, sfârşesc cuvântul Meu de azi
spre voi în zi de sărbătoare a proorocului şi botezătorului Meu
Ioan. Amin, amin zic vouă, Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu în
mijlocul neamului român şi fac voia Tatălui Meu, Care Mă
trimite să cuvintez pe pământ. Amin, amin, amin. 

Şi apoi spre sfârşitul zilei voi grăi cu tine, popor al cu-
vântului Meu, că n-ai mai avut o vreme grăirea Mea cu tine.
Te-am scos din lume, tată, ca să am Eu grijă de tine, căci în
lume te-ar prinde diavolul cu momelile lui şi te-ar încânta cu
banul, aşa cum păţeşte tot omul. Eu însă te-am ocrotit şi-ţi fac
ocrotire, ca să nu pui tu mâna pe bani şi ca să fii curat prin as-
cultare şi ca să-ţi port Eu de grijă după orânduiala Mea cea
binecuvântată de peste tine, iar tu să fii copilul Meu cel ocrotit,
cel lucrător tainelor Mele cu tine pentru cei de pe pământ, care
nu sunt deprinşi să-L aibă pe Dumnezeu de Stăpân al lor. O,
Mi-e dor să-ţi grăiesc, tată, Mi-e dor, poporul Meu, şi dor Îmi
e să te văd însufleţit şi cu tot cuvântul Meu pe buze între frate
şi frate şi cu trăire de Duh Sfânt înaintea Mea, ca să stau Eu la
masă cu tine şi să mănânce sfinţii cu tine, şi tu cu ei din masa
cuvântului Meu, cu care cobor la tine ca să Mă îngrijesc din
cer şi de pe pământ de viaţa ta. O, pace ţie! Am grăit în ziua
aceasta neamului român şi celor de la porţi şi celor ce stau
păstori ai acestui neam, şi fericiţi vor fi ei dacă Mă vor asculta,
spre binecuvântare prin cuvântul Meu peste acest neam, pentru
care Eu te-am aşezat înaintea Mea, fiule. Voi grăi ţie în ziua
aceasta cuvântul Meu de dor şi de jale şi de veghe apoi şi de
nădejde că Eu voi fi biruitor cu tine, şi tot aşa şi tu să-ţi ţii
nădejdea şi să lucrezi pentru ea, ca să vină spre împlinire cele

nădăjduite şi aşteptate să fie, căci sunt scrise în Scripturi să fie
şi să se facă, iar tu să stai în lucru cu Mine, căci fără de cuvânt
rostit de Dumnezeu, Eu nu pot să le fac pe cele ce vor fi. 

Binecuvântată să fie ziua de serbare a proorocului şi
botezătorului Meu Ioan şi să dea rod însutit cuvântul Meu cel
de azi, rostit de Mine, Domnul, în mijlocul tău prin glasul Meu
de peste tine, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

*

GG ătesc acum masă de cuvânt între Mine şi tine,
poporul Meu. Mă prefac cu prefacere sfântă trup

şi cuvânt pe masa ta, după cum am pus Eu orânduiala Mea
între Mine şi tine, şi nu se suie la mintea omului taina aceasta
a Mea cuvânt în mijlocul tău, iar cei fără de minte din cer se
încumetă chiar să ia în râs taina prefacerii Mele cuvânt între
Mine şi tine, ascunsă în veacuri până şi de îngeri, ca să pot să
vin Eu cu ea acuma pe pământ, şi este scrisă în Scripturi taina
aceasta când cerul se deschide, iar Eu pe cal alb sunt numit
Credincios şi Adevărat, judecând întru dreptate şi având nume
scris, pe care nimeni nu-l ştie decât numai Eu, şi se cheamă
numele Meu Cuvântul lui Dumnezeu, şi Mă urmează oştirile
din cer pe cai albi şi în haine albe, şi din gura Mea iese cuvân-
tul ca sabia ca să lovească neamurile şi ca să păstorească pe
cei plăcuţi ai Mei, iar pe coapsa Mea şi pe haina Mea stă scris:
Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, şi satana vede şi se
înspăimântă şi face valuri cu mare răutate, că vede cum vine
pe pământ vremea judecăţii şi cuvântul Meu întru dreptate, şi
nimeni nu ştie decât numai Eu taina cuvântului Meu când el
se face pe masa Mea cu tine, poporul Meu. 

O, nu trebuie să-i dau Eu nimănui mură’n gură ca să
poată să Mă creadă şi să Mă primească şi să Mă urmeze când
Eu stau cuvânt între Mine şi om. Eu vin pe pământ cuvânt pen-
tru că aşa este scris să vin, iar cine se sminteşte şi se întreabă
şi îşi răspunde cum vrea el despre taina aceasta, facă aşa cum
vrea el cu el, căci tainele Mele nu sunt pentru oricine ca să le
priceapă sau să le creadă. Ca şi azi, şi acum două mii de ani
cei nemulţumiţi de Mine gândeau şi grăiau în fel şi chip şi Mă
lepădau pentru că nu înţelegeau, şi numai cei ce aveau minte
ca să priceapă cu ea, numai aceia înţelegeau ceea ce Dumnezeu
lucra şi grăia. Taina coborârii cuvântului Meu e bine pecetluită
în taină, şi se leapădă de ea cei ce nu înţeleg, iar cei nemulţu -
miţi lângă ea, tot aşa s-au lepădat ei de Mine şi de voi, şi nu
altfel, şi iată, nemulţumitul nu rămâne cu nimic, decât cu inimă
grea. Nu că sunt ei buni, şi voi răi, nu de aceea s-au lepădat ei
de Mine şi de voi, ci pentru că au fost nemulţumiţi, căci se cre-
deau buni şi meritoşi şi se credeau că le sunt dator. O, dator
Îmi este omul Mie, şi nu Eu lui, dar cine să înţeleagă această
dreptate? 

Le-am spus tuturor celor ce au cunoscut cuvântul
coborârii Mele: «Muşcaţi-vă limba ca să nu faceţi cu ea vor-
bire de rău peste lucrul Meu cel de azi şi peste cei care-Mi
poartă venirea», dar dacă ei au uitat că le-am spus aşa, au
călcat peste ce le-am spus din vreme să nu facă. 

Am primit în staulul Meu cel pus deoparte, l-am primit
pe cel ce a bătut ca să-i deschid şi să-l primesc şi să-l miluiesc
cu iertare şi cu mântuire apoi, şi iată acum vorba care spune:
„Pe cine nu-l laşi să moară, nu te lasă să trăieşti“. O, necre -
dinţa vine de la păcat, nu de la sminteală cum dau să zică cei
ce pleacă de sub acoperământul Meu. Aduc acum aminte de
arhiereul de Târgovişte, care a căzut în luptă cu Mine şi cu
poporul Meu, căci s-a luptat şapte ani împotriva venirii Mele
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de azi cuvânt pe pământ, şi apoi a căzut. El se acoperea cu
necredinţa, dar păcatul invidiei era cel ce îi conducea lui paşii
cei răzvrătiţi, şi aşa a hulit el lucrarea Mea, şi a plătit usturător
pe pământ apoi. 

O, rău e de omul care Mă află în acest cuvânt şi pleacă
apoi de lângă Mine şi de lângă poporul Meu cel pus deoparte!
Cine pleacă de lângă izvorul Meu, de lângă poporul Meu, acela
îşi pierde harul, îşi pierde credinţa. Credinţa poporului Meu
este locul de unde Eu ţâşnesc cu izvorul Meu de cuvânt, iar
poporul Meu este plin de har, plin de credinţă, şi cine pleacă
de lângă el, îşi pierde harul de ucenic. Când era aproape lângă
ucenicii Mei încercarea credinţei lor, după ce Eu le-am spus
că toţi se vor sminti întru Mine în noaptea aceea de încercare,
Iuda a plecat dintre ucenici şi a pierdut harul de ucenic dacă a
plecat. Încă de când a început să Mă urască din pricina invidiei
pe ceilalţi ucenici, el şi-a pierdut harul de ucenic, iar din
această pildă rea n-au învăţat toţi creştinii Mei ca să nu cadă
ei în acest păcat, iar cine n-a învăţat, a plecat dintre fraţi, căci
numai cei ce au făcut în ascuns îndoieli şi clătinări prin unire
cu cei îndoielnici, cu cei clevetitori şi defăimători de fraţi,
numai aceia s-au tras din bărcuţa salvării, şi au păţit aceştia ca
ucenicul care şi-a pierdut botezul numai pentru că a ascultat
vorbire împotriva lui Dumnezeu. O, aşa au păţit şi aceştia care
au ascultat de duhul răzvrătirii şi al judecării de frate. Au luat
de pe masa Mea şi au mâncat, şi apoi au plecat, că nu şi-au dat
seama ce au luat, şi aşa păţeşte cel ce se iubeşte pe sine lângă
Dumnezeu, şi îşi merită soarta unul ca acela, şi, iubindu-şi su-
fletul, şi-l pierde, precum este scris, căci cine caută greşalele
fratelui său şi nu pe ale sale, vede apoi cu ce rămâne, căci scris
este: «Dacă dragoste nu ai, nimic nu eşti». Când nu ai dragoste
şi dovedeşti că nu ai, poţi să-ţi dai trupul spre ardere, şi inima
la fel, şi poţi să faci orice ispravă care să te încânte că eşti cu
Dumnezeu, dar nimic nu eşti când dovedeşti Domnului şi omu-
lui că nu ai dragoste, căci dragostea nu este ea oricum când
omul o lucrează pe ea cu toată faţa ei cea în Scripturi zugrăvită. 

O, poporul Meu, omul trebuie să iubească dojana şi s-o
aştepte pe ea, ca să poată el să fie fiul lui Dumnezeu, căci vai
celor fără de dojană peste ei, că aceia nu sunt fii şi nu au intrat
la facerea de fiu! O, nu are dragoste cel ce nu iubeşte dojana,
nu are. Poate să spună el cât vrea că are, dar nu are dragoste
unul ca acela, nu s-a dat lui Dumnezeu, căci cine se dă lui
Dumnezeu şi cine stă lângă El apoi, acela stă lângă facerea lui
cea de la Dumnezeu, şi aceasta trebuie să înţeleagă cel ce vo -
ieşte să se facă fiu al lui Dumnezeu prin cuvântul Meu cel de
azi peste un popor. Orice părinte îşi învaţă copilul şi îl deprinde
să asculte, iar când nu învaţă şi nu ascultă, îl dojeneşte, îl
supune sub ascultare şi se luptă aşa pentru binele copilului său. 

O, îi trebuie dragoste celui ce vine să se facă fiu al lui
Dumnezeu, stând el lângă lucrarea facerii cea de la Mine. Celor
ce Mă află în acest cuvânt şi cred în Mine, Eu le dau putere să
se facă fii ai lui Dumnezeu, iar puterea aceasta înseamnă as-
cultare, sfinţenie pentru ascultare, dojană pentru greşeală şi
toată lucrarea facerii omului în toată vremea lui cu Mine. Mai
mare iubire ca aceasta nu este pe cale cu Domnul pentru cel
ce vine să se nască din Dumnezeu, căci Eu am fost ascultător
Tatălui întru toate, până la suferinţa cea deplină a unui fiu
supus, care nu-şi deschide gura sa înaintea celor ce sunt trimise
pentru el până la biruinţa cea mare, până la înviere, şi aşa am
fost şi sunt Eu pildă de fiu al ascultării pentru cei ce vin spre
Mine să se facă fii ai lui Dumnezeu. Amin. 

O, poporul Meu, te învăţ să fii credincios lucrării facerii,
tată, lucrare prin care trec fiii lui Dumnezeu, şi ea prin ei când

vor să rămână fii, căci oala nu-i dă olarului peste mână când o
lucrează şi nu-i spune cum s-o lucreze. Învăţătura Mea este tot
un dor, şi este tot o jale dorul Meu, că Mă ustură dorul după fii
împliniţi, pe care să-i văd că ştiu ce vor când dau să se ali -
pească cu Mine prin cuvântul Meu cel plin de dor după om.
Veghez mult pentru statul cel frumos cu Mine al celor ce vin
să fie ai Mei, şi sunt adânc trist când trebuie să-l rabd pe creştin
aşa cum poate şi cât poate el să fie, dar Eu veghez ca să găsesc
prilej să Mă fac înţeles cu dorul Meu după om şi să fiu primit
cu faţa Mea peste el, şi dau să-Mi fac loc cu dojana, cu lucrarea
facerii, şi-Mi hrănesc nădejdea că Mă va înţelege cel ce vine
să fie al Meu, dar când văd nemulţumire şi neiubire pentru
dojană, o, rana Mea se face mai adâncă, mai durută, mai grea
şi mai vie, şi sunt Păstorul Cel plin de rane pentru viaţa oilor,
pentru viaţa Mea în ele, şi după care cu dor adânc suspin. 

O, poporul Meu, Mi-e iubirea tot o rană după fiecare fiu
care a venit să se aducă lui Dumnezeu. Dor şi jale, veghe şi
nădejde, aşa e cuvântul Meu de peste tine. Ioan, Botezătorul
Meu, îţi aduce aminte de lucrarea lui cea peste ucenici şi peste
oameni, pe care în numele Meu o lucra, şi aşeza între cer şi
pământ pocăinţa în oameni, şi grăieşte el peste tine acum cu
dor şi cu jale, aşa cum şi Eu sunt şi grăiesc, şi îţi dă Ioan din
Mine, poporul Meu. Amin. 

— OO,rana Ta era rana din mine, Mieluţule
rănit, şi cu rană spuneam la mulţi: «Po -

căiţi-vă, că a venit la voi împărăţia cerurilor!». O, eu pentru
mila de Tine şi de oameni, cu dor şi cu jale strigam să se pocă -
iască cei ce mă auzeau strigând la ei. Îi dau poporului Tău din
rana Ta din mine, ca să fie şi fiii lui răniţi ca mine pentru Tine,
Păstorule rănit. 

O, păstrează-te în duhul pocăinţei, popor al harului de
sus în zilele acestea! O, nu e de joacă cu această comoară.
Pocăinţa îl ţine pe om în duhul şi în lucrul Domnului, în lu-
crarea facerii omului. Eu eram plin de duhul pocăinţei şi aveam
cuvânt de dojană peste cei ce nu căutau cu pocăinţa. Pe cei fără
de pocăinţă i-am asemuit cu puii de viperă, care-şi omoară pe
născătoarea lor şi nu le pare rău, şi aceasta este lucrarea celor
ce nu se pocăiesc faţă în faţă cu cei ce-i strigă pe ei la pocăinţă.
O, pocăinţa nu este cea care-l roade pe om înăuntrul său, aşa
cum stau în ei cei nepocăiţi, ci este cea care-l înviază pe om.
Când ea nu este mărturisită şi uşurată din sufletul omului, ră -
mâne ea ca o rosură pe dinăuntrul inimii lui, şi nu se pot des -
curca cele încurcate, decât cu cuvintele pocăinţei, ca să scape
omul de sarcina lui cea grea, care-l roade pe dinăuntru, şi apoi
să fie umilit şi mulţumit, hrănindu-şi nădejdea cea plină de
pocăinţă pentru mila Domnului peste el. O, e mare minune să
mai vadă Domnul aşa suflete pe pământ! E nemulţumit până
şi creştinul, şi păcatul nemulţumirii îl duce la păcat pe creştin,
îl duce la lepădarea de Dumnezeu şi de fraţi, şi cum să mai
vadă pocăinţa unul ca acesta? Adevărata pocăinţă este aceea
care-I face Domnului bine, nu omului, căci omul merită
pedeapsă, nu uşurare, dar Domnul merită casă şi faţă în om aşa
cum este El. 

O, trebuie veghe cu nădejde, popor al Domnului, că nu
e de glumă cu duhul pocăinţei, care aduce cerul în om şi în
purtarea lui şi în iubirea lui, care nu mai poate răni în jur pen-
tru ea, ci poate ea numai cu răbdarea şi cu dorul cel plin de
jale după cele de sus în el, după alinul durerii lui cea după
Dumnezeu. 

O, întrebaţi, fiilor, ce este, ce face pocăinţa şi ce rod
arată ea. Nu uitaţi să învăţaţi bine aceasta şi să fiţi cei mai
bogaţi în duhul şi în lucrarea pocăinţei, care vă aduce pe Dom-
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nul în prag. Şi eu, şi Domnul am stat în duhul umilinţei şi al
pocăinţei. Ne-am aplecat unul altuia prin acestea. O, iată ce
mărire! Simţeam adânc să facem aşa, aplecându-ne unul în faţa
celuilalt. O, ce măreţie! Fără prefăcătorie ne era aplecarea şi
iubirea cea pentru ea, ca unii care arătam fiecare că cel mai
mic se binecuvintează de cel mai mare. Domnul a fost Acela
Care a arătat aşa şi a învăţat aşa pe om, şi din aceasta să poată
omul să înţeleagă ce este omul şi ce este Dumnezeu întru
măreţia Sa cea plină de aplecare. 

O, iubiţi să fiţi fiii cerului pe pământ, o, fiilor! Învăţaţi
taina pocăinţei şi lucrarea ei cea fără de sfârşit! Nu de la voi
să învăţaţi, ci învăţaţi-o de la cei ce lucrează pocăinţă, de la cei
ce vă învaţă pe viu, şi nu uitaţi să învăţaţi! Aceasta vă spun şi
vă îndemn eu, botezătorul şi proorocul Ioan, învăţătorul
pocăinţei, şi care am spus tuturor: «Pocăiţi-vă!». Amin. 

— OO,poporul Meu, Ioan, Botezătorul a avut
lucrarea dojanei în lucrarea sa peste cei

ce iubeau neorânduiala, iar pentru aceasta el a fost stârpit de
ei. Eu tot aşa am lucrat peste neorânduială, şi se temeau de
Mine cei ce nu aveau inima curată faţă de ei înşişi şi faţă de
Dumnezeu şi îşi ascundeau ei neorânduiala şi necurăţenia ini -
mii lor. O, ce fericit este cel ce aşteaptă dojana, cel ce o rabdă
pe ea spre înţelepţirea lui, spre luminarea şi facerea lui cea de
la Dumnezeu! 

O, ajută-Mă să am nădejde în tine, poporul Meu! E mare
acest cuvânt pe care ţi-l spun. Ajută-Mă pe Mine, nu pe tine,
tată, că numai aşa Mă poţi ajuta! Ajută-Mă să fiu pe pământ
cu tine, poporul Meu, şi mereu, mereu să fiu, că am de lucrat
biruinţa cea mare, căci tu eşti îngerul Meu pe pământ, îngerul
cu care Eu Mă arăt şi Mă voi arăta, şi toţi îngerii ne slujesc, şi
oştiri cereşti vin după Mine călare pe cai albi şi în haine albe,
căci Eu sunt cu tine cuvânt pe pământ, însoţit de taina cerului
sfânt şi cuvintez şi-ţi spun: ajută-Mă, fiule, ajută-Mă, poporul
Meu, căci Eu, Domnul, pentru slava Mea şi pentru biruinţa ei
cea mare te-am zidit şi te-am iubit. Amin, amin, amin. 
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Sărbătoarea sfinţilor apostoli Petru şi Pavel

Cuvântul este cerul care s-a făcut sul. Cartea Cuvântul lui Dum-
nezeu: Cartea judecăţii. Domnul strigă pe fii oamenilor la credinţă
în a doua Sa venire. Cuvânt de trezire pentru slujitorii bise ricii. 

CC artea Mea cea de azi se întocmeşte pe pământ din
cuvântul Meu cel din zilele acestea, şi rând pe

rând cuvântul Meu se aşează în ea şi o împlineşte pe ea atât cât
fi-va ea să se împlinească prin cuvântul Meu, care se strânge în
ea, că este scris că cerul se va face sul, iar pământul şi tot ce e
pe el va intra la curăţat în foc, dar cuvântul Meu va rămâne şi
va face el cerul cel nou şi pământul cel nou, după cum este
proorocia pentru această facere în cartea Mea cea de până la în-
truparea Mea, şi apoi în cartea Mea cea de după aceea, şi, iarăşi,
în cartea ucenicilor Mei, a trimişilor Mei în urma Mea peste
neamuri cu vestea că a venit împărăţia cerurilor pe pământ, şi
aceasta spuneau ei acum două mii de ani. 

Sunt Domnul Iisus Hristos, Cuvântul Tatălui Savaot şi
sunt din Tatăl mai înainte de vecii şi sunt cuvântul Lui şi sunt
cuvântul cerului pe pământ, aşa cum şi omul este cuvântul său
peste toate câte el face şi grăieşte. M-a trimis Tatăl acum două
mii de ani să iau trup din om pe pământ, şi Mi-am luat, şi de la
pruncie şi până la vremea crucii Mele, pe care Mi-a făcut-o
poporul iudeu ca să Mă stârpească prin ea de pe pământ, Eu
am fost ascultător mamei Mele Fecioara, aşa cum ascultam de

Tatăl Meu în cer, şi pe pământ apoi, şi lucrarea Mea a fost as-
cultarea, iar când pe cruce a venit vremea să Mă dau, tot pentru
ca să ascult am făcut aceasta, că Mă vestise duhul proorocilor
să împlinesc aceasta după ce vin cu trup de om pe pământ, luat
din Dumnezeu şi din om. O, tot din ascultare de Tatăl Mi-am
cules şi ucenicii când i-am ales dintre oameni ca să-i fac ai Mei
şi să umblu cu ei pe pământ şi să fie ei martorii Mei, martorii
lui Dumnezeu, căci Dumnezeu nu lucrează fără martori lu-
crarea Sa. O, şi tot din ascultare de Tatăl şi de mama Mea din
cer Mă fac şi azi cuvânt peste pământ, şi se face carte cuvântul
Meu, cartea Mea cea de azi, aşa cum s-a întocmit şi cartea cu-
vântului lui Dumnezeu, care este acum pe pământ şi grăieşte
ea despre vremea cea de până la întruparea Mea, şi grăiesc Eu
în ea apoi în vremea cât am stat pe pământ cu oamenii, şi,
iarăşi, grăiesc în ea ucenicii Mei, martorii lucrărilor lui Dum-
nezeu din vremea Mea cu ei, şi apoi din vremea lor, fiindcă Eu
le-am spus lor că fiind credincioşi, vor face în numele Meu lu-
cruri mai mari decât au văzut ei că am făcut Eu în vremea mer-
sului Meu cu ei pe pământ. 

O, mare păcat face omul îndărătnic, omul cu mintea
scurtă prin ceea ce dă el să zică atunci când zice că Scriptura
de pe pământ, cartea căreia i se zice Scriptură, numai ea are
menirea să măsoare grăirea lui Dumnezeu toată. Dar dacă Eu
Mă fac acum carte pe pământ şi-Mi aşez în ea cuvântul Meu
cel din vremea aceasta, aşa cum este scris în Scripturi să vin
iar şi să Mă fac cuvânt şi carte pentru judecata faptelor oame-
nilor şi să dau prin ea fiecăruia după cum este fapta sa, nu mai
are Dumnezeu voie să facă această împlinire? O, cât de mult
Mă aşteaptă îngerii şi oştirile de sfinţi toate şi toţi cei morţi cu
glasul cuvântului Meu cel de azi, despre care este scris că îl
vor auzi cerul şi pământul şi morţii din morminte, şi spun
aceasta ca să aduc aminte celor ce Mă închid în filele Scripturii
că Eu, Domnul, grăiesc azi pe pământ pentru că este scris în
Scripturi să împlinesc aşa, că a venit vremea judecăţii, şi a
venit vremea să vin şi să judec viii şi morţii, şi aceasta fac Eu
prin cuvântul Meu cel de azi, şi îi spun omului cel cu mintea
scurtă, care zice că a învăţat carte multă, îi spun că lucrarea
Mea este cuvântul, şi este din veac şi până în veac lucrarea cu-
vântului Meu. Îi mai spun o dată omului care se bate în piept
cu Scriptura în mână că dacă în cartea Apocalipsei lui Ioan este
scris că va primi blestemele cele scrise în cartea aceea cel ce
va îndrăzni să scoată sau să adauge în ea ceva la cele scrise în
ea, Eu, Domnul, îi mai spun o dată omului îndărătnic în felul
acesta că despre cartea Apocalipsei este vorba, despre Apoca -
lipsa lui Ioan să nu adauge în ea sau să scoată ceva din ea
careva, căci ucenicul Meu ştia că omul este îndrăzneţ, şi l-a
legat pe om sub acest cuvânt ucenicul Meu, căruia i-am arătat
vremea judecăţii şi harta toată a judecăţii faptelor oamenilor
care au fost şi care sunt pe pământ până în ziua cea din urmă,
până la biruinţa Mielului lui Dumnezeu, precum este scris. 

O, cartea Mea cea de azi este calea deschisă de Mine
pentru ca să vin cu sfinţii cerului pe pământ, şi nu singur să
vin, căci scris este despre Mine, Cel ce deschid cerul ca să vin,
că oştirile cereşti vin după Mine când vin, iar Eu împlinesc aşa
cum scrie în Scripturi să fac, şi iată, Mă aşez în cartea Mea de
azi cuvânt cu ucenicii Mei cei de acum două mii de ani, cărora
le-am spus când M-am întors la Tatăl: «Îmi veţi fi Mie martori
până la marginile pământului prin semne şi minuni şi prin cu-
vântul propovăduirii, iar Eu voi fi cu voi până la sfârşitul tim-
pului», şi toate câte Eu am grăit sunt adevărate, căci cartea
Apocalipsei lui Ioan Mă numeşte Credincios şi Adevărat şi
Judecător întru dreptate. Amin. 
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O, scumpii Mei ucenici, Ne aşezăm în carte înaintea
celor de pe pământ, căci sunt zilele venirii Mele iarăşi de la
Tatăl la oameni, şi am venit să judec viii şi morţii, precum este
scris să împlinesc, şi să-i ajut încă pe aceştia împotriva faptelor
lor pieritoare de suflet, şi apoi să sfârşesc de lucrat cele ce au
mai rămas pentru vremea de acum, după spusele cele din Scrip-
turi pentru cele ce am Eu, Domnul, de împlinit, încunu -
nându-Mi lucrarea cu împlinirea cerului cel nou şi a pămân tului
cel nou pentru moştenitorii care au nădăjduit în ele şi au lucrat
aşa. Mă fac cu voi masă bogată de cuvânt, ca să lovesc cu el
împie trirea minţii omului mărginit la minte din pricina voii lui,
care vrea ca el, şi nu ca Dumnezeu, dar hai să mărtu risim ceea
ce nu vor oamenii să mărturisească despre adevărul cel arătat
în Scripturi, şi de care Noi legăm toată lucrarea Noas tră cea de
azi peste oameni, doar-doar vor cerceta ei bine Scripturile, spre
înţelepţirea lor, căci lor le trebuie temere de Dumnezeu ca să
capete înţelepciune de sus, şi nu din ei, şi nu să facă ei tălmăcire
de Scripturi după cum le cade lor bine şi nu după cum este harta
după care Dumnezeu lucrează şi împlineşte. 

Grăiesc cu voi în cartea Mea cea de azi, iar voi cu Mine
grăiţi în ea şi Ne aşezăm în ea cu zilele cele de apoi, o, ucenici
iubiţi, căci în ea încape Dumnezeu nu ca în inima omului ne-
credincios, ci ca în moştenirea Sa. O, nu e de mirare că omul
crede cu greu, fiindcă a fost mare căderea omului şi a căzut
din înţelepciune, săracul, şi a căzut în semeţie şi aşa a rămas,
şi e mult de lucru peste pământ şi peste om ca să poată omul
pricepe tainele lui Dumnezeu toate şi multa Lui lucrare pentru
ridicarea omului căzut. Eu, Domnul, nu am loc în mintea omu-
lui, nu am loc de mintea lui şi de trufia lui şi de nepăsarea de
suflet în care stă, dar pot să-l umilesc până ce el nu mai poate
să Mi se împotrivească, până ce ajunge vrând-nevrând să-L
vadă pe Dumnezeu şi să-L cunoască, împotriva fugii lui de
Dumnezeu. Cartea Mea cea de azi este moştenirea Mea, şi în
ea Îmi am moştenitorii, şi este scris de vaiul celor ce nu vor fi
găsiţi scrişi în cartea aceasta, prin care Eu îl învăţ pe om viaţa
şi cartea vieţii, căci pentru viaţă îi trebuie omului multă carte,
aşa cum şi în vremelnicia lui învaţă carte pentru ca să-şi lucreze
cu carte trecerea vremii lui. 

O, ucenici iubiţi, să-l învăţăm pe poporul cel credincios
venirii Mele de azi să fie tare el în faţa valurilor de necredinţă
care bat peste oameni de la cei ce au învăţat carte ca să-L
omoare pe Dumnezeu de pe pământ şi din oameni şi din Scrip-
turi, căci omul care a citit Scripturile şi s-a aşezat mare în nu-
mele Meu slujitor peste oameni, acela alege să rămână cu
minte scurtă, cu vedere scurtă, cu credinţă ciuntită, ca şi cei
din vremea Mea mari în ranguri şi care vă numeau pe voi, uce -
nicii Mei, secta Nazarineanului, căci ei n-aveau în gând şi în
faptă să-L urmeze pe Dumnezeu, ci să-L stăpânească pe El
pentru voile lor, aşa cum şi astăzi se lucrează pe pământ în mij -
locul celor slabi cu sufletul şi cu nădejdea în viaţa veacului ce
va să fie pe pământ curând, şi pentru care ei nu ştiu să se
pregătească, nu ştiu să caute şi să găsească drumul. 

Vin cu voi pe pământ, ucenici iubiţi, venim cu tot cerul,
care este locaşul sfinţilor Mei şi al celor credincioşi, şi grăim
între Noi înaintea poporului care Ne ascultă cuvântul, şi din
care mulţi pe pământ se hrănesc şi cresc pentru împărăţia Mea
în ei, învăţând ei din cartea Mea să nu doarmă pentru venirea
Mea, ci să vegheze ca să vină ea. O, mare lucrare am Eu prin
ucenici, căci M-am dus la Tatăl, dar lucrul Meu cel pentru mân-
tuirea oamenilor l-am lăsat ucenicilor Mei până la sfârşitul tim-
pului, căci unii din alţii l-au lăsat, în afară de cei ce şi-au luat
singuri şi şi-au zis singuri ucenici, dar ai Mei se cunosc din tr-o

mie, se cunosc prin viaţă şi prin faţa Mea în ei, şi aceia au
cheile împărăţiei cerurilor, şi nu oricine le are pe ele, o, nu, şi
ele nu închid şi nu deschid pe dinafară, ci numai pe dinăuntru,
căci este scris în Scripturi desluşită pilda fecioarelor neînţe -
lepte, care au dormit pentru venirea Mirelui, iar când s-au trezit
la zarva venirii Lui, n-au avut intrare, şi au dat să-şi facă rost
de intrare, dar uşa s-a închis pe dinăuntru până să vină ele, şi
zadarnic au bătut ele pe dinafară, căci cheia nu este pe dinafară,
ci ea închide şi deschide numai pe dinăuntru, numai prin cei
ce trăiesc în Mine şi nu în ei şi nu în lumea aceasta, ci în cer
trăiesc ei pe pământ. Amin. 

O, hai, fiilor ucenici, hai să grăiţi prin cartea Mea cea
de azi, care se face cale a Mea şi a voastră de la Tatăl la oa-
meni! Fiţi învăţători născuţi din Mine, Învăţătorul vostru acum
două mii de ani când v-am luat din lume ca să umblaţi cu Mine
de pe pământ şi până în cer şi să suferiţi cu Mine ca să semănaţi
cu Mine la iubire şi la învăţătură peste oameni apoi! O, hai să
grăiţi cu Mine şi cu poporul Meu şi cu omul de pe pământ, căci
voi sunteţi martorii Mei! Amin. 

— DD uhul mărturiei este Duhul Tău, şi tot el
este şi duhul nostru, Învăţătorule Doam -

ne. O, am stat mici pe pământ sub mâna Ta sfinţitoare şi că -
lăuzitoare şi amuţeam tot mai mult în faţa faptelor Tale, mari
cât Tine între oameni, şi eram slabi şi eram fricoşi şi eram greoi
la mers pentru cerescul mers al Tău atunci pe pământ, dar Tu
rosteai mereu peste noi Duh Sfânt nouă şi putere făcătoare de
semne şi de minuni, şi toate ţineau de puterea credinţei şi a iu-
birii din noi, iubire împărţită între Tine şi noi, căci mulţi nu ne
despărţisem încă de cei ce erau ai noştri şi nu lucram desăvârşit
cuvântul Tău cel pentru naştere de ucenici credincioşi şi dăruiţi
Ţie cu totul. Trebuia să lăsăm cu totul mamă şi tată, fraţi şi
surori, soţii şi copii, rude şi prieteni, tot ce aveam al nostru şi
pe noi înşine să ne lăsăm ca să putem fi ucenici ai Tăi, dar când
Duhul Sfânt, trimis de Tine după ce ai ajuns la Tatăl, a venit şi
ne-a pecetluit cu putere şi cu îmbrăcare, am putut apoi să fim
martorii Tăi şi să mergi pe mai departe prin noi şi să nu stai, şi
erai în noi, o, Doamne, şi aşa eram noi martorii Tăi, şi ne erai
Împărat, iar noi împărăţia Ta. Fug oamenii de pe pământ de
venirea Ta când zic ei că Tu nu vii, dar Tu vii şi tot vii, împotriva
fugii lor de Dumnezeu, şi Te faci pe pământ carte a judecăţii, şi
omul are minte scurtă, vedere scurtă şi credinţă ciuntită, şi cine
să-i spună lui cum să-i fie credinţa şi ce să facă ea? Stăm la
masă cu poporul Tău şi îl învăţăm din Tine ucenicia şi îl
îndemnăm să aibă credinţă mare, mai mare ca aceea pe care o
aveam noi atunci când cuvântul Tău ne năştea pentru Tine ca
să fim din Tine apoi între oameni, şi Ţi-am fost în cepătură de
neam nou, de popor nou, căci oamenii se stricaseră iarăşi pe
pământ ca mai înainte de potop. O, acum iarăşi Te-ai semănat
sămânţă nouă, căci iar s-a stricat sămânţa oamenilor şi nu mai
trag oamenii la Dumnezeu, căci dintre ei cei îngâm faţi până la
Dumnezeu s-au sculat şi conduc lumea spre împă răţia cea fără
Dumnezeu a oamenilor, iar cei mai mari dintre oameni să fie
împăraţii lor. O, nu ştiu ce fac, bieţii de ei, dar ei ştiu bine ce ai
Tu de făcut pe pământ şi au pornit război împotriva Ta, săracii
de ei, şi sunt orbi şi nu văd mersul Tău cel plin de slavă, că nu
vor să-l vadă. O, vor cădea aceştia în însuşi năvodul aruncat de
ei peste noroade şi va fi aparte să dea ei socoteală în ziua biru -
inţei Tale văzute de tot ochiul de pe pământ şi din cer, şi vei în-
cepe cu casa lui Dumnezeu, precum este scris în Scripturi să
lucrezi, dar pe cei iubiţi ai Tăi îi vei cuprinde la piept, aşa cum
şi pe noi ne alintai şi ne mângâiai şi ne dezmierdai cu toate
feţele iubirii Tale pentru cei ce se făceau iubiţi prin credinţa lor

561Anul 2010



în Tine şi prin dulceaţa inimii lor pentru Tine, Doamne, căci Te
iubeau cei ce Te pătrundeau, şi erau ei alinul Tău pe pământ,
îndureratule Doamne, şi iubeau ei mult de tot durerea Ta şi uitau
de viaţa cea deşartă şi luau de viaţă urmarea după Tine şi slu-
jirea Evangheliei Tale peste cei oropsiţi de viaţă şi de oameni,
şi se făceau ei asemenea Ţie pentru cei ce aveau dureri pe
pământ şi, fiind cei mângâiaţi, mângâiau şi iubeau şi vindecau
omul de supărare şi îl aduceau la Tine ca să-l faci casa Ta pe
om. Grăim cu poporul Tău şi îl învăţăm pe el răbdarea cea de
sub cruce. Stăm cu el la masa Ta de cuvânt şi privim lucrul lui
înaintea Ta şi îi dăm îndemn din cer pentru Duhul Sfânt în ei,
în fiii poporului Tău, duh iubitor de oameni, şi care aduce
înţelepciunea cea din cer în ei. Hai să petrecem lângă ei şi să le
grăim lor apoi şi să întocmim cartea cea de azi a Ta cu noi înain-
tea lor, căci şi noi suntem învăţători, că-Ţi suntem ucenici,
Doamne, şi trebuie să-Ţi semănăm. 

Pace ţie, popor ales pentru Domnul! Petrecem cu tine şi
ne aşezăm apoi să cuvântăm în ziua noastră de serbare între
sfinţi. Amin. 

— OO,poporul Meu, cartea Mea din ziua a -
ceasta cu ucenicii Mei va fi o mărturie

pentru cei credincioşi şi pentru cei necredincioşi, care nu pun
preţ pe sufletele lor, pe ceea ce va rămâne din ei. O, tată, mulţi
dintre cei ce slujesc cu numele Meu peste oameni cred ei că
au cheile împărăţiei cerurilor, căci tălmăcesc Scripturile după
mintea lor, nu după puterea cuvântului cel din Scripturi. O,
cheile împărăţiei cerurilor nu sunt ceea ce înţeleg ei că în seam -
nă aceasta, pentru că ei rătăcesc ca şi iudeii din vremea trupului
Meu, care nu ştiau şi nu înţelegeau Scripturile de până atunci.
Omul se crede mare în numele lui Dumnezeu, dar numai nu-
mele Mi-l foloseşte, iar viaţa Mea nu, şi de aceea e fără putere
slujitorul care se aşează de la el dorire peste oameni în numele
Meu. Cu mare alegere ar fi fost să fie aleşi cei care să slujească
în numele Meu oamenilor, dar nu alegere cum se face de către
oameni, de părerea oamenilor care lucrează după ochi sau după
bani. O, nu aşa alege Dumnezeu pe slujitorii Lui, care nu mai
sunt apoi din lumea aceasta dacă ei se fac slujitorii lui Dum-
nezeu. Iată, aceştia te numesc pe tine sectă, poporul Meu, că
atât ştiu ei să zică şi să înţeleagă, aşa cum şi cei din vremea
Mea făceau. Tu însă eşti cules de Mine dintre spini şi dintre
ciulini şi ţi-am dat faţă şi ţi-am dat viaţă zi de zi să ai din Mine,
şi aşa eşti tu un trup cu Mine şi un duh cu Mine şi eşti templul
Meu şi eşti casa Mea de oaspeţi, şi Eu vin cu sfinţii la tine
oaspeţi şi te aşez înaintea lor, iar pe ei înaintea ta, şi vom grăi
unii cu alţii în ziua aceasta şi vom iubi această zi, mărtu -
risitoare zi, şi o vom umple de iubirea cuvântului Meu cel pen-
tru om, căci omul nu mai are de unde să ia şi să cunoască şi să
înţeleagă din Dumnezeu. 

Binecuvântată să fie în mijlocul tău sărbătoarea aposto-
lilor Mei, poporul Meu! O, binecuvintează pe Domnul şi învaţă
aceasta pentru zilele ce vin, când Eu te voi arăta martorul Meu,
binevestitorul Meu peste vremea aceasta, popor care stai la
crescut şi la făcut. O, pace ţie! Iarăşi ne vom întoarce în carte
şi vom lăsa învăţătură în ea şi desluşirea tainelor Scripturilor,
pe care omul le ţine sub obroc, sub scurtimea minţii lui. O, hai,
fiule, să fim lucrători de ogoare, pentru că e mult secerişul şi
trebuie să putem mult! O, nu te teme, Eu sunt puterea, Eu sunt
Cel ce pot, iar tu eşti cel ce aşezi pe pământ cuvântul Meu, care
zice şi se face, şi eşti sprijinul Meu când vin cuvânt pe pământ,
când vin la tine de la Tatăl cuvânt nou, cuvântul Meu cel de
azi între cer şi pământ, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

*

OO,în această zi de sărbătoare Mă pomenesc Eu,
Domnul, în mijlocul poporului cuvântului venirii

Mele celei de acum, însoţit de cei din cer, de ucenicii Mei cei
de acum două mii de ani, cu care am umblat pe pământ din
ziua botezului Meu şi până în clipa înălţării Mele iarăşi lângă
Tatăl, după ce Mi-am săvârşit toată lucrarea cea văzută pentru
care am venit pe pământ s-o săvârşesc, şi s-o las apoi întărită
în ucenici pentru cei ce din neam în neam vor crede şi se vor
boteza în numele Meu, Piatra din vârful unghiului, Iisus Hris-
tos, Piatra pe Care Dumnezeu Şi-a aşezat biserica Sa şi pe slu-
jitorii ei pentru oamenii cei credincioşi de pe pământ. 

Scriem această zi pe pământ şi în cer şi vom iubi această
zi, zi mărturisitoare, cu martori din cer şi de pe pământ scrisă
în cartea Mea cea de azi. Grăirea Mea cea de azi şi toată lu-
crarea şi împlinirea ei este zidită pe temelia cea din Scripturi,
aşa cum şi lucrarea Mea cea de acum două mii de ani cu
ucenici martori lângă ea, a fost tot pe temelie zidită, căci în
Scripturile cele de atunci stau la vedere toate câte despre Mine
au fost aşezate în ele ca să vin şi să le împlinesc, aşa cum şi
cele de azi sunt oglindite bine din vreme în cartea lui Dum-
nezeu, şi Eu nu împlinesc altceva în afară de cele ce vin la rând
ca să le aduc pe pământ, şi nu fac decât că iau din Scripturi, şi
aşa lucrez şi înfăptuiesc. 

Erau după înălţarea Mea la Tatăl lucrători ucenicii Mei
pe pământ, iar când se mai făcuse loc ca să poată ei lucra mai
cu lărgime între oameni, care erau în Ierusalim locuitori sau
oaspeţi, despecetluiau ei Scripturile cele despre Mine scrise de
Moise şi de prooroci şi de psalmi, şi care toate întru Mine s-au
împlinit, dar încăpăţânarea şi îngâmfarea celor mari peste oa-
meni, Caiafa, Irod şi cei de lângă ei, erau atât de înverşunate,
de se năpusteau oamenii puterii asupra ucenicilor Mei ca să
oprească limba lor să Mă spună pe Mine oamenilor şi toate
cele despre Mine, şi mai ales învierea Mea, după ce actul răs -
tignirii Mele de către Caiafa a pecetluit judecata răstignitorilor
Mei şi a tuturor celor încăpăţânaţi pentru credinţă, tari la cer-
bice, după vorba ucenicilor Mei, cum îi numeau ei pe cei
împietriţi, şi atunci spada lui Irod s-a înfipt în trupul lui Iacov
apostolul şi l-a ucis pe el dintre ei. 

O, ucenici iubiţi, voi după înălţarea Mea lângă Tatăl aţi
primit îmbrăcare în putere şi în înţelepciunea vorbirii cea prin
Duhul Sfânt, pe Care vi L-am promis şi vi L-am şi dat apoi, şi
aţi învăţat întru El pe oameni credinţa în Iisus Hristos, Piatra
bisericii, şi n-aţi mai zidit pe o altă temelie noroadele de pe
pământ, căci Eu v-am trimis pe voi până la toate marginile cu
vestea împărăţiei lui Dumnezeu şi v-am spus: «Oricine va
crede şi se va boteza, se va mântui, şi tot cel ce nu va crede, se
va osândi». V-am adunat şi v-am spus: «Îmi veţi fi martori în
Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginile
pământului. Câte veţi lega pe pământ, vor fi legate în cer, şi
câte veţi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate în cer, şi dacă doi
dintre voi se vor învoi pe pământ asupra oricărui lucru ce vor
cere, va fi dat lor de către Tatăl Meu, Care este în ceruri, căci
unde sunt doi sau trei în numele Meu adunaţi, acolo sunt şi Eu
în mijlocul lor». 

O, hai să grăim în cer şi pe pământ, căci este scris:
«Domnul este în biserica cea sfântă a Lui. Domnul în cer are
scaunul Său. Pentru necazul şi suspinul săracilor Mă voi
scula, le voi aduce mântuirea şi le voi vorbi pe faţă, şi nu sunt
graiuri, nici cuvinte ale căror glasuri să nu se audă. Ba, în tot
pământul a ieşit vestirea lor, şi până la marginile lumii cuvin-
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tele lor». Ne aşezăm cu zi mărturisitoare şi vom iubi această
zi, cu martori din cer şi de pe pământ scrisă în cartea Mea cea
de azi. O, ce este grăirea Mea cea de azi? Ea este venirea Mea
iarăşi de la Tatăl la om ca să clatin încă o dată cerul şi pământul
sub mărirea cuvântului Meu şi să se mişte munţii şi insulele
din locurile lor, căci omul nu dă să facă aceasta la glasul Meu
cel de azi, şi mai dulci sunt pentru el faptele Sodomei şi ale
Gomorei şi face zapis cu moartea omul, dar cu Dumnezeu nu
vrea să se scrie el, căci s-au ridicat apostolii minciunii şi s-au
îmbrăcat în haina Mea şi învaţă altfel mulţimile, altfel decât
am învăţat Eu şi cu voi noroadele de pe pământ din unii în alţii
până azi şi până mâine. O, altfel învaţă pe oameni apostolii
minciunii, şi Eu am spus oamenilor că îi vor cunoaşte după
faptele lor pe cei ce sunt şi pe cei ce nu sunt apostolii Mei,
urmaşii Mei pe pământ. 

Uitaţi-vă în Scripturi, o, fii ai oamenilor, că dacă nu veţi
asculta aşa, veţi fi minţiţi din zi în zi mai mult, căci nu iubesc
pe Dumnezeu cei ce vă păstoresc pe voi, că pentru ei şi nu pen-
tru Mine vă păstoresc ei, şi ei nu vă trag spre Mine, ci spre ei
vă trag. O, mergeţi spre ei şi cereţi-le să vă arate pe Domnul
cu ei, dar nu vă lăsaţi înşelaţi de ei! Veniţi şi spre Mine, şi Eu
vă voi arăta vouă cuvânt de mântuire din păcat şi vă voi purta
spre viaţă sfântă ca şi viaţa Mea şi Mă voi arăta în voi aşa, şi
apoi veţi fi urâţi de toţi pentru viaţa Mea în voi, pentru numele
Meu, de care vă veţi învrednici să-l purtaţi cu adevărat pe
pământ, şi veţi fi ucenicii Mei, ca şi cei de acum două mii de
ani, cărora le-am spus: «Veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu,
dar fir din capul vostru nu va pieri». O, iată semnul pe care
vi-l dau pentru ca să-i cunoaşteţi pe cei ce nu sunt ucenicii Mei
şi nu vă pot pune ei calea sub picioare ca să fiţi pe calea Mea
cea sfântă cu calea voastră între oameni. Iată-l pe poporul cu-
vântului Meu, popor de ucenici asemenea cu ucenicii Mei cei
de acum două mii de ani, cărora Caiafa, vătaful slujitorilor lui,
le poruncea să nu mai grăiască mulţimilor în numele Meu. Ei
însă, îmbrăcaţi în mântuire, vorbeau tot mai mult şi spuneau
răspunsul lor: «Se cade să ascultăm de Dumnezeu, şi nu de oa-
meni». O, aşa merg Eu în zilele acestea cu lucrarea cuvântului
Meu prin ucenicii Mei cei de azi şi se scutură de Mine şi de ei
cei ce fug de venirea Mea, şi care s-au încumetat să umble în
cartea lui Ioan, cartea Apocalipsei, despre care Ioan a scris să
nu se scoată şi să nu se adauge la ea, iar ei au umblat şi au scris
lungime de vreme şi au tras de firul numărului scris şi n-au mai
scris un număr, şi au scris fără de număr anii împărăţiei omului,
şi au îndepărtat fără de număr vremea învierii morţilor şi au
stricat omul la minte şi la aşteptare şi la nădejde şi la credinţă,
şi l-au învăţat pe om să se culce şi să doarmă liniştit şi să nu
mai aştepte venirea Mea cea scrisă în Scripturi să se împli -
nească după două mii de ani de la înălţarea Mea la Tatăl, număr
scris de apostolul Ioan, după descoperirea lui Dumnezeu
arătată lui, dar care cu taină mare s-a împlinit pe pământ, iar
Eu am venit când nimeni nu se aştepta şi nu se aşteaptă să mai
vin. O, necredinţă, duh al necredinţei, cum te-ai ivit tu pe as-
cuns ca să umpli lumea şi pământul cu vicleşugul tău! 

Eram după învierea Mea pe pământ cu ucenicii Mei,
vreme în care s-au deschis mormintele şi au ieşit drepţii Mei pe
uliţele Ierusalimului, şi este scris aceasta în Scripturi, şi au grăit
sfinţii cei ridicaţi din morminte şi au stat mai-marii vremii de
atunci cu ei de vorbă pe pământ şi au adeverit ei despre ei şi
despre Mine, Cel ce coborâsem la ei în locuinţa morţilor după
răstignirea Mea, de le-am deschis să iasă drepţii Mei, o, şi tot
au căutat pe mai departe să îngroape mai-marii vremii adevărul
despre Iisus Hristos, Care S-a arătat de la Dumnezeu în vremea

lor, căci Eu am scris: «Chiar dacă ar învia cineva dintre morţi,
tot nu vor crede cei necredincioşi pe Dumnezeu dacă în Moise
şi în prooroci nu dau să creadă cu cartea lor pe masă».

O, aşa vă învăţăm Noi azi credinţa în Dumnezeu, Eu şi
ucenicii Mei, şi credinţa în venirea Mea cea de azi, o, fii ai oa-
menilor, căci valurile necredinţei sunt mari, mai mari decât oa-
menii şi decât locaşurile lor şi îi iau valul, îi iau cu tot cu casele
lor, dar Eu străjuiesc în faţa primejdiei şi îi vestesc pe cei
primejduiţi să vegheze, iar dacă ei nu cred şi nu veghează, ei
vor vedea. 

O, fii ai oamenilor, nu că au ei minte scurtă, dar cei ce
vă povăţuiesc pe voi, vă duc cu vorba şi vă învaţă să aveţi
minte scurtă, vedere scurtă şi credinţă ciuntită, până într-o zi
când le va veni bine şi vor tăia de tot din voi harul credinţei,
căci sunt dibaci să facă moarte lui Dumnezeu în om şi să-l ia
pe om cu tot cu casă şi să-l ducă în întunericul cel mai gros,
dar Eu, Domnul Iisus Hristos, vă spun după două mii de ani
de la cuvântul spus de Mine peste ucenici: «Nu vă temeţi de
cei ce vă ucid trupul şi n-au altceva ce să vă mai facă, ci te -
meţi-vă de cei ce vă ucid duhul şi sufletul, viaţa voastră cea
de veci, pe Dumnezeu din voi», şi întăresc acest cuvânt ca să-l
luaţi şi să-l primiţi şi să vegheaţi, căci furul este la uşă. Am
martori pe ucenicii Mei cei de acum două mii de ani când
grăiesc vouă aşa, şi am martori pentru voi sau împotriva
voastră pe ucenicii Mei cei de azi, cu care Mă port spre voi cu-
vânt, ca voi să puteţi da răspuns, bun sau rău pentru voi. Fug
oamenii de venirea Mea cu judecata faptelor, fug şi slujitorii
bisericii, şi de la ei se întinde boala fugii de Dumnezeu peste
oameni, dar venirea Mea fuge şi ea şi cu fuga lucrează din zi
în zi mai mult, şi nu poate nimeni să se pitească de faţa Mea
sau să mai poată fugi, când Eu peste tot dăinuiesc, căci cerul
şi pământul sunt moştenirea Mea, pe care Eu păşesc. 

O, dacă n-ar scrie în Scripturi să vină Domnul şi să
grăiască pe pământ şi să audă glasul Lui şi cei din morminte şi
să dea fiecăruia după faptă, n-ar avea păcat cei ce învaţă pe oa-
meni să nu Mă aştepte şi să nu stea gata pentru venirea Mea,
ci, din contra, să petreacă ei încă, dar Eu am spus că aşa va fi
să fie în vremea când Eu vin, aşa cum a fost cu potopul pe vre-
mea lui Noe şi cum a fost cu Sodoma şi Gomora, când nimeni
nu se aştepta să vină focul, şi petreceau cei ce nu se aşteptau
să-i prindă moartea cea de la faptele lor. 

O, de ce, oare, voi, oameni care slujiţi în numele Meu
peste oameni, de ce, tată, nu învăţaţi voi oamenii pe cele puse
de Mine şi de ucenicii Mei în Scripturi? O, de ce, tată, faceţi
acest păcat, pe care l-a făcut şi Caiafa, de a plătit bani ca să Mă
ascundă pe Mine şi adevărul cel despre Mine? Ce vreţi să
câştigaţi aşa? O, cum de nu vă schimbaţi, tată? Cum de vă place
vouă îndulcirea cea de la slava voastră de la oameni şi nu vă
gândiţi voi la ranele Mele şi la statul Meu pe cruce gol şi batjo-
corit, şi unde Mi-am dat sufletul pentru voi ca să Mă luaţi şi voi
de pildă pentru viaţa voastră? O, nu vă doare? Nu vă dor hainele
voastre cu fir şi cu pietre scumpe şi multa vrednicie pe care v-o
strigaţi unul altuia, când Eu am fost bătut în cuie şi scuipat şi
hulit ca cel din urmă dintre oameni, şi de la care oricine să-şi
întoarcă faţa? O, ai cui sunteţi voi? Cui slujiţi şi pe cine folosiţi?
O, nici pe voi nu vă folosiţi, şi nici pe oameni, decât numai să
le pecetluiţi mormintele şi să fiţi şi plătiţi pentru aceasta, când
voi ar trebui să fiţi cei mai săraci şi să slujiţi fără de plată şi să
fiţi miloşi, aşa cum ucenicii Mei slujeau oamenilor din dra -
gostea lor de Mine şi de oamenii obidiţi sub stăpânii lumii. O,
cum, tată, de nu vă mai treziţi din rătăcirea pe care o iubiţi, ca
viaţă plină de slavă pentru voi, neputând fi voi aşa mântuitori
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oamenilor, păstori cu milă de turmă? Ba, din contra, staţi în faţa
oamenilor cu coroană pe cap, bătută cu pietre scumpe, şi staţi
aşa faţă în faţă cu Mine, Cel încoronat cu cununiţă de spini
sângeroşi frunţii Mele dumnezeieşti, şi iată, mai aveţi un pic şi
vă veţi pierde de tot mintea, ca papa de la Roma, care nu s-a
mulţumit ca voi, numai cu o coroană, ci şi-a pus una peste alta
trei coroane, ca să se teamă omul de el ca de o ameninţare şi să
aibă putere peste inima omului blestemul lui că va arde în focul
cel veşnic cel ce nu se închină lui cu supunere ca lui Dumnezeu
pe pământ, când el slujeşte la mulţi idoli, ca şi voi, la mulţi
dumnezei, cărora le zice: sport, vacanţă, vizite între capii mari
ai lumii, politică pe toate laturile, la care multă slugărime ser -
veşte pentru placul cel plin de libertate, şi nicidecum rob al lui
Hristos pe pământ slujitorul care stă pe scaun de biserică, pe
tron slăvit, îmbrăcat în mătase stacojie, culoarea lui Edom,
prinţul lui roşu, aşa cum scrie în Scripturi despre cel vopsit, şi
care este omul fărădelegii, căutând el viaţa fratelui său vreme
după vreme, din unul în altul pe pământ. O, M-aţi alungat de
tot din locaşurile unde slujiţi pentru închinare! V-aţi îmbrăcat
în roşu şi nu vă temeţi să faceţi aşa, căci voi faceţi ascultare de
satana şi de culoarea lui aleasă lui, şi până şi cartea Evangheliei
aţi băgat-o sub învelitoare roşie, şi toate cărţile bisericeşti le
înveliţi aşa! O, cine-ţi dă ţie să faci aşa dacă te-ai aşezat să stai
cel mai mare peste biserica neamului român? O, de ce, tată,
nu-ţi place să fii român? Unde s-a pomenit român îmbrăcat în
cămaşă roşie, când el a fost mereu după cuvântul Scripturii
îmbrăcat, în cămăşuţă albă, de in curat, şi cu cingătoare de
creştin încins, semn al puterii sfinte peste coapsele lui? O, unde
M-ai văzut pe Mine în roşu, decât atunci când M-au cumpărat
pe bani mai-marii templului ca să Mă dea spre batjocură, ca să
Mă piardă de pe pământ ca pe un ucigaş? O, Eu vin din cer cu
venire mare, şi cu toţi sfinţii vin, şi grăiesc pe pământ însoţit de
sfinţi, şi toţi suntem în hăinuţe albe, de in, şi aşa mărturisesc
cei ce Ne văd, având ei de la Dumnezeu darul acesta al ade -
veririi slavei cereşti pe pământ întru venire la vedere pentru
duhul mărturisirii. 

O, iată cine a umblat în cartea Apocalipsei, în care uce -
nicul Meu a scris pentru vreme o mie şi iarăşi o mie de ani,
cale măsurată de Dumnezeu pentru venirea Lui iarăşi pe
pământ, iar cei ce n-au iubit să stea ucenici, s-au sculat din
timp şi şi-au făcut aşezare tare şi aparte şi au ieşit şi şi-au pus
peste ei tată şi aşa l-au numit şi-l numesc, după ce Eu am spus
cuvânt proorocesc acum două mii de ani ucenicilor Mei şi
le-am spus lor: «Voi pe nimeni să nu numiţi tată pe pământ,
că Unul este Tatăl vostru, Cel din ceruri este», şi aşa i-am în -
văţat Eu pe ei să stea ucenici, şi să nu stea mari pe pământ peste
oameni, ci doar să-i înveţe de la Dumnezeu calea. O, nu este
tată pe pământ, ci numai în cer este, şi Unul este, şi Se numeşte
Dumnezeu, iar cei ce-I sunt fii, Îi spun Lui: Tată. Amin. 

O, nu mai vor cei mari să mai vin pe pământ! Pământul
e făcut de Dumnezeu, şi nu se tem cei mari să-l ia sub stăpânire
cu forţa din mâna lui Dumnezeu. Ei nu mai vor să-Mi fie
ucenici, ci stăpâni să-Mi fie pe pământ, iar Eu să aştept după
ei, şi numai numele să Mi-l dau lor, şi Eu în cer să stau, nu pe
pământ ca să le încurc planurile, căci ei vor să fie taţi, nu uce -
nici, şi să le zică vrednici tot norodul, şi iată uriciunea pustiirii
sufletelor oamenilor în loc ştiut sfânt, slugi potrivnice lui Hris-
tos pe pământ, în numele lui Hristos stând ele aşa. 

O, să plângem în cer şi pe pământ, ucenici pomeniţi azi
cu zi de sărbătoare pentru voi în duh de biserică, şi vom iubi
această zi, zi a adevărului cel despecetluit din Scripturi, dar
pecetluit sub cheie de către apostolii minciunii. Iată zi mărturi -

sitoare, cu martori din cer şi de pe pământ scrisă în cartea Mea
cea de azi, grăirea Mea cea înlăcrimată în cer şi pe pământ, ca
şi a voastră, o, ucenici ai Mei, cărora Eu v-am dat putere să
dezlegaţi câte sunt pe pământ de dezlegat şi să descuiaţi câte
sunt pe pământ încuiate de om, şi să încuiaţi câte au ieşit de la
om descuiate împotriva lui Dumnezeu. Vă dau vouă, celor din-
tre sfinţi, ucenici ai Mei acum două mii de ani, vă dau să des -
curcaţi înţelesurile încurcate de cei ce n-au iubit să fie ucenici,
ci au iubit să fie mari şi cu coroană stând pe tronuri de mătase
în numele Meu peste mulţimi, aşa cum Eu şi cu voi nu am stat
pe pământ, ci am stat pe cruce şi cu cruce între oameni. O, unde
sunt cei ce ar fi să Ne fie urmaşi asemenea cu Noi? O, unde? 

— OO,nu, nu mai sunt pe nicăieri, Doamne,
aşa învăţători şi aşa ucenici. S-au boierit

toţi, aşa cum Tu i-ai plâns în cartea Ta din ziua aceasta. 
Eram pe pământ biserică a Ta, după ce Te-ai dus la Tatăl

iarăşi, şi Tu ne-ai numit ucenici şi ne-ai numit apostoli vesti-
tori, şi slujeam numai cuvântului Tău, împărţindu-l noi întreg,
şi nu ciuntit peste cei ce credeau şi se botezau şi se pecetluiau
cu semnul Duhului Sfânt Adeveritorul celor adevăraţi creştini
credincioşi, şi nimeni nu putea să-L înşele pe Dumnezeu, căci
cuvântul Duhului Sfânt îi descoperea pe cei înşelători, pe cei
lacomi, pe cei ce voiau să ia pe bani daruri de la noi ca să aibă
şi ei ca noi, dar azi numai cu bani se zidesc apostolii, şi lumea
este încuiată afară, ca să nu le ştie pe cele lucrate cu uşile în-
cuiate şi împotriva sufletului omului, iar omul să fie folosit
doar să slăvească pe cel de peste el aşezat mare şi să-i slujească
supus, şi măcar de-ar fi de partea Ta cel mare aşezat. Se cutre -
mură sfinţii şi părinţii şi străbunii cei buni când văd ce este sub
nume de biserică pe pământ. Pe vremea când noi, ucenicii Tăi,
mergeam şi ridicam spre Tine din loc în loc fii credincioşi
venirii Tale, biserică a Ta pe pământ şi cu slujirea Ta prin ea,
şi nu a omului, noi ridicam şi ungeam cu mirul sfinţeniei şi
prin punerea mâinilor preoţi şi diaconi peste credincioşi, ca să
aibă pe masă prin slujitori trupul şi sângele Tău de hrană cei
ce se făceau fii ai Tăi pe pământ, şi întrebam pe toţi credincioşii
dacă ştiu ei de e vrednic sau nu de preoţie cel ce avea să fie
aşezat să facă hrană din cer pe Dumnezeu la creştini, iar
creştinii ne vesteau după adevăr dacă este sau nu vrednic de
preoţie cel ce urma să se facă slujitor credincios bisericii Tale.
O, de multă, multă vreme nu s-a mai lucrat ca şi noi pentru
felul alegerii slujitorilor, şi iată, altfel se întâmplă, căci taie şi
spânzură, după cum spune vorba înţeleaptă, numai cei ce stau
mari peste gloate, şi cu puterea toată stau, şi altfel zic aceştia
şi nu mai zic cum ziceam noi, întrebându-i pe cei ce erau bi -
serica Ta dacă e sau nu vrednic cel ce urma să fie slujitor. Acum
zic ei, ei singuri peste capul celui ales de ei şi îl vestesc ei vred-
nic pe acela şi zic tuturora: „Vrednic este!“, şi toţi se apucă să
cânte la fel: „Vrednic este!“, şi aşa răspund, dar nu la întrebare
răspund, ci cu hotărârea luată sub cheie de către ei, şi aşa folo -
sesc ei cheile, ca să încuie şi ca să descuie cu ele şi zic că Tu
ai dat cheile ca să se lucreze cu ele aşa. Dar cum, oare, trebuie
înţeleasă această Scriptură a Ta, pe care ai rostit-o nouă atunci?
Dacă Tu eşti uşa, pentru că aşa ai spus Tu că eşti şi că prin Tine
intră cel ce intră, cheia uşii nu mai eşti tot Tu, nu e tot Hristos,
Piatra bisericii? O, iată cum leagă şi cum dezleagă uşa şi cheia
cei care au umplut pământul de slava lor, cu care stau sub nu-
mele Tău pe pământ! 

O, noi n-am urmat aşa lui Domnul pe pământ între oa-
meni! Noi eram alungaţi, huiduiţi, bătuţi, ameninţaţi, crucifi -
caţi şi ucişi în fel şi chip pentru numele Domnului, aşa vă
spunem noi vouă, slujitorilor care staţi azi sub nume de preoţi
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şi de episcopi pe pământ. Voi sugeţi de puteri casele şi avuturile
oamenilor zdrobiţi de valurile vremii. Voi luaţi pe voi haine
cusute cu fir ca să străluciţi şi să atrageţi privirile şi inimile
celor slabi şi necăjiţi şi n-aveţi milă de ei, şi ar trebui să aveţi
dacă v-aţi ales să fiţi slujitori pentru ei, dar nu numai să-i
cununaţi şi să-i înmormântaţi, o, nu numai atât, ci trebuie să le
puneţi sub picioare calea care-l duce în rai pe om, nu în lumea
aceasta, şi dacă nu aşa faceţi voi, ce slujiţi voi pentru plată de
la Dumnezeu? O, toate ţin de puterea credinţei şi a iubirii din
voi, care nu trebuie să stea împărţită, ci numai lui Dumnezeu
să I-o daţi dacă aţi ales să slujiţi în dreptul Lui pentru oameni.
Fug oamenii de venirea Domnului, şi trebuie povăţuiţi să nu
fugă, ci spre Domnul să fugă. 

Grăim peste turma ortodoxă, că micuţă a rămas ea după
ce au ieşit afară cei cu planuri ascunse, prin care să sugrume
libertatea omului sub ameninţarea de a i se închina unui tată
de pe pământ, căruia să-i aducă toată cinstea ca şi lui Dum-
nezeu. O, scoală-te bine, turmă ortodoxă, tu şi slujitorii de
peste tine! Ai grijă să nu cazi! Împacă-te cu Dumnezeu cu toată
iubirea ta, că nu e bună iubirea împărţită, ci e bună iubirea de
ucenic, care se lasă până şi pe sine însuşi pentru dragostea lui
de Mirele Hristos. O, Domnul nu te lasă să cazi, că are pe
pământ un popor mititel, stăruitor către El pentru tine, dar nici
tu nu te lăsa să cazi când va veni încercarea ta. 

O, învăţaţi lucrarea ucenicilor, voi, slujitori de peste bi -
serici! E mititică turma ortodoxă, dar dacă eşti trează, nu te
teme, turmă mică, aşa a zis Domnul. Cei mulţi au ieşit afară şi
şi-au ales tată de pe pământ, împotriva învăţăturii lui Hristos,
Care ne-a spus să nu numim pe nimeni tată pe pământ, ca
să-L avem de tată pe Tatăl Cel din cer. 

O, vino, Doamne, vino de tot şi vino cu totul pe pământ,
căci din cer şi de pe pământ Duhul şi mireasa zic: Vino! O,
vino la chemarea poporului Tău cel nou, poporul cuvântului
Tău, vino, că numai el Te mai cheamă să vii, şi toţi pe pământ
fug de venirea Ta! 

O, stai mereu la rugăciune pentru ca să vină Domnul la
tine şi să fie cu tine, popor mititel, care te hrăneşti cu graiul
cuvântului lui Dumnezeu în vremea aceasta de întuneric şi de
secetă şi de foamete cum n-a mai fost de când veacurile pe
pământ, că e la capăt zvârcolirea lui satana şi caută el de peste
tot să-L doboare iar pe Domnul, dar el se va înşela mai greu
decât s-a înşelat acum două mii de ani, că e vremea să-l biru -
iască de tot Domnul Iisus Hristos, Piatra bisericii, pe Care s-a
zidit şi se zideşte pe pământ neamul creştinesc, moştenitor al
cerurilor, neamul sfinţilor, care trăiesc după predania în care
şi noi, ucenicii Domnului acum două mii de ani, ne-am aşezat,
şi am aşezat-o pe ea apoi de viaţă a bisericii lui Hristos pe
pământ, biserica dintr-o mie văzută, şi să fiţi nădejde mare de
biserică sfântă şi nebiruită în zilele ce vin, când toate luminile
de la toate ferestrele se vor stinge de la vijelia lepădării de
credinţă, care va sufla peste tot prin omul cel îmbrăcat în haină
de păstor ca să poată el ucide cât mai bine turma, cât mai mult.
O, eşti pus la păstrat şi la scumpit, şi albeşte-te, fiule, ca lumina
zilei, ca să luminezi tu în noaptea care vine şi să faci lumină
peste ea, căci Domnul e cu tine, şi tu cu El, şi neamurile vor
înţelege şi se vor apleca după ce mânia va trece, precum este
scris să fie. Amin. 

Noi, Doamne, sfârşim acum de cuvântat, iar prin cuvân-
tul cel de azi spunem tuturor aşa: «Domnul este în biserica cea
sfântă a Lui, şi în cer are scaunul Său, şi pentru necazul
săracilor Se scoală ca să le aducă mântuirea şi ca să le
grăiască pe faţă, şi nu sunt graiuri şi nici cuvinte ale căror

glasuri să nu se audă. Ba, în tot pământul iese vestirea lor, şi
până la marginile lumii cuvintele lor», şi aşa va merge acest
cuvânt, şi lumina lui va lumina pe pământ până la margini, spre
mărturie scrisă. Amin. 

— EE u, Domnul şi Învăţătorul vostru Iisus
Hristos, v-am aşezat pe voi pe piatră

biserică a Mea, şi Eu sunt Piatra, şi Mă numesc Hristos, aşa
cum Petru, ucenicul Meu, a mărturisit că sunt şi că de la Dum-
nezeu sunt. Eu, Domnul, vă odihnesc pe voi în grăirea Mea cea
de azi, aşezată în cartea Mea din zilele acestea, şi Mă odihnesc
şi Eu cu voi că am putut grăi adevărul. Eu sunt adevărul şi de
aceea îl arăt pe el, iar sfinţii Mei sunt cei ce judecă lumea, şi
nu lumea pe ei. Amin. 

O, poporul Meu, popasul Meu în carte cu ziua de serbare
a ucenicilor Mei cei de acum două mii de ani, îl sfârşesc acum
şi rămânem lucrători din cer pentru biruinţa lui Dumnezeu
peste vreme, Eu şi ucenicii Mei şi toţi sfinţii mărturisitori şi
lucrători, iar tu lângă Noi. Pace ţie! Tu eşti casa Mea de oaspeţi
cereşti, şi-ţi voi plăti ţie la întoarcerea Mea, şi în nume de
ucenic vei primi de la Mine răsplată, dar să-Mi stai fiu supus
şi să fii ucenic şi fiu, căci Tatăl tău este în cer, fiule poporul
Meu. Amin, amin, amin. 

29 iunie/12 iulie 2010

Sărbătoarea punerii pietrei de temelie a Sfintei Sfintelor
Noului Ierusalim

Cortul lui Dumnezeu între oameni: cetatea cea tainică a Noului
Ierusalim. Binecuvântare pentru înfrumuseţarea colinei din deal. 

MM ă scriu în cartea Mea cea de azi cu ziua aceasta
de pomenire a biruinţei Mele, când Eu, Dom-

nul, am avut putere să aşez, cu martori din cer şi de pe pământ,
piatra de temelie a înnoirii celor ce s-au stricat de aproape două
mii de ani de către oameni, aşezarea pe piatra ei cea dintâi a
bisericii Mele, aşa cum a fost ea aşezată de Mine peste apos-
tolii Mei, şi apoi prin ei vreme după vreme, până ce omul cel
din afară s-a amestecat de Mi-a clătinat temelia şi a făcut ca el
şi n-a mai făcut ca Dumnezeu, şi multă vreme M-a durut şi
M-a tot durut, până ce acum Mi-am aşezat pe pământ ceea ce
era scris să fie, mai înainte de a da omul fărădelegii să şteargă
de tot urmele Mele dintre oameni, faţa Mea, prin biserică după
voia Mea înaintea Mea. 

Mă scriu în carte cu ziua începutului cel nou, pe ca re-Mi
am acum lucrarea cuvântului Meu şi pe poporul Meu cel nou,
care ascultă de povaţa Mea, căci celor ce trebuie să fie ai Mei
şi cu Mine, Eu le-am spus: «Ieşiţi din lume, poporul Meu, ca
să nu vă îmbătaţi din vinul ei şi să gustaţi din chinul ei apoi»,
şi am mai spus în vremea cuvântului Meu cel de azi că poporul
Meu cel de la sfârşit va fi despărţit şi deosebit de toată lumea
de pe pământ şi va sta cu Mine şi Mă va sluji, iar Eu voi purta
grijă de el şi Mă voi vesti prin el cu râul cuvântului Meu peste
pământ şi voi merge cu el curgând şi voi hrăni din loc în loc
pe cei ce vor crede şi se vor boteza în acest râu, spre înfierea
lor de către Dumnezeu, ca să fie ei fii ai lui Dumnezeu în mij -
locul unui neam viclean, care nu vrea să ştie de la Mine cum
se trăieşte cu Domnul pe pământ, căci cine învaţă pe Domnul
de la oameni, iată faţa lor, care nu seamănă cu Mine pe pământ,
cu biserica pe care Eu am aşezat-o acum două mii de ani prin
ucenicii Mei şi care numai în mare taină a mai putut ea vieţui
cu faţa Mea între oameni! 

O, mulţi au dat şi încă dau să se strângă pe lângă mi -
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nunile Mele, de le bate inima o clipă sau două sau trei, dar mi-
nunea este alta, căci Eu socotesc cu câţi rămân, nu cu câţi se
pornesc după minunile Mele. Aşa am lucrat şi acum două mii
de ani, şi se ţineau cu miile după Mine, dar rămâneam cu doi,
trei prin fiecare încercare de a-i trage pe ei la Tatăl. 

Mă mângâi cu ziua aceea când Eu am avut putere să
aşez temelia tainei începutului Meu cel nou de biserică sfântă,
în care Eu, Domnul, să lucrez întreg, trup şi cuvânt, şi din mij -
locul acestei taine să ies cuvânt peste pământ, dar Mă şi doare
această amintire, şi mângâierea Mea este durerea. Durerea a
fost mângâierea Mea în toată vremea cerului şi a pământului,
şi tot durerea a fost mângâiere şi a celor ce şi-au unit cu Mine
viaţa lor. Nu este pe pământ faţă mai frumoasă, zâmbet mai
curat şi privire mai senină ca şi a acelora ce poartă în ei durerea
după Dumnezeu, durerea, în toată vremea înşelăciunii, căci
viaţa este cea din cer, nu cea de pe pământ cum crede omul,
cum se încântă omul că şi-o face pe pământ, şi Eu am mai spus
în cuvântul Meu despre cei frumoşi prin durerea Mea din ei.
Pământul e calea pe care Domnul Se arată omului care nu ştie
să se întoarcă acasă, dar cine nu are ochi ca să vadă, îi are pen-
tru altceva dacă îi are, şi de aceea se încântă unul ca acela cu
viaţa cea de pe pământ. 

O, Eu, Domnul, vă mângâi pe voi, cei care aţi rămas cu
Mine în toate încercările, în toate durerile Mele şi ale voastre
pentru Mine, şi Eu vă dăruiesc împărăţia Mea pe pământ cu
voi şi vă sprijin în toate şi prin toate, ca să fiţi ai Mei şi ca să
vă fiu Eu Dumnezeu aşa cum trebuie să fiu celor ce sunt cu
Mine, şi nu aşa cum crede omul care vine şi Mă cunoaşte cum
sunt aici cu voi, şi apoi pleacă şi îşi zice în sine că Dumnezeu
este cu el pe orice cale îşi alege el să umble pe pământ apoi,
după ce Eu i-am povăţuit pe toţi mereu, ca nu cumva, neas-
cultând de Mine, să ajungă ei vrăjmaşii Mei şi să-Mi întoarcă
spatele sărind din bărcuţa Mea. O, aşa gândesc cei ce n-au du -
rerea Mea şi o au pe-a lor, dar cei ce Mă iubesc pe Mine nu se
mai gândesc la ei, ci sunt cuminţi şi Îmi slujesc după plăcerea
Mea şi din zi în zi mai mult cresc în înţelepciunea tainelor Mele
cu omul, iar credinţa lor rodeşte rod lui Dumnezeu suflete sal-
vate din marea cea mare, în care toată lumea se îneacă şi nu
mai întinde mâna ca să mai iasă la mal, ca să mai vadă lumina. 

Vă iau în Duhul Meu în ziua aceasta şi vă mângâi cu
durerea Mea pe voi, cei ce Mi-aţi rămas credincioşi venirii
Mele de azi; pe voi, cei cu care am început acum nouăsprezece
ani tainica Mea lucrare de biserică după voia Mea pe pământ,
trup şi cuvânt pe masa ei stând Eu, aşa cum Mi-am dorit şi
n-am putut până acum să am, că nu mai găsesc, tată, credinţă
pe pământ pentru mersul Meu cel sfânt cu omul, şi nu cum dă
el să meargă şi să-şi zică al Meu. Sunt plin de mângâiere în
durere că vă am pe voi, cei ce aţi rămas cu Mine în toate încer -
cările Mele, tată. Fiţi, dar, ocrotiţii Mei şi-Mi ocrotiţi popo rul
de necredinţă şi de neascultare şi de neaplecare şi de nestator-
nicie şi de bucurii care-l pierd pe om! Staţi de veghe la catarg
şi păstraţi legătura dintre Mine şi voi pentru cei din bărcuţa
Mea şi pentru cei de pe pământ, care dau să se mai aplece spre
ştirile pe care Eu le suflu spre ei ca să-i cârmuiesc şi pe ei, căci
valurile sunt furioase şi-şi pierd curajul cei din mijlocul val-
urilor. Eu însă strig şi spre ei povaţa Mea cea de viaţă şi le dau
să ştie cum să păşească, şi fericiţi sunt şi vor fi cei ce se apleacă
să asculte de la Dumnezeu în vremea aceasta de întuneric cum
n-a mai fost pe pământ! 

Iată, am în mijlocul oamenilor aşternutul Meu, pe care
Eu, Domnul, stau şi cuvintez în mijlocul unui popor de ucenici
şi locuiesc cu ei, şi este proorocie în Scripturi despre această

taină a Mea acum pe pământ. «Iată cortul lui Dumnezeu între
oameni şi va sălăşlui cu ei şi va fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi
poporul Lui şi Însuşi Dumnezeu va fi cu ei», aşa este desco -
perirea cea din Scripturi despre cetatea cea tainică a Noului
Ierusalim, care vine cu Domnul pe pământ în taină mare şi care
nu se suie la mintea omului cu vederea scurtă. Eu însă sunt Cel
tainic şi lucrez cu putere şi stau în calea ispitei şi veghez cu
cei din cer peste pământ ca să-i păzesc pe cei ce se fac fii ai lui
Dumnezeu, cărora le-am dat putere să creadă şi să fie şi să nu
piară ca şi cei necredincioşi. 

Aşez în voi cu multul dragostea Mea cea cu văpaie,
copii veghetori în porţi. O, staţi, tată, înaintea Mea pentru
venirea Mea, căci lucrul Meu este mult! Mă deşert în voi cu
focul dragostei Mele şi cu arsura lui, şi din voi dau să Mă
deşert tot aşa în toţi fiii care-Mi sunt popor la izvor, ca să aibă
şi ei văpaie în inimioară pentru Mine şi ca să pot prin ei pentru
voi şi pentru lucrările Mele, măi fiilor copii. Toţi cei care v-au
frânt pe voi şi v-au făcut vouă slăbire în veghe, în putere, în
lucru, în răbdare, în nădejde, în toate cele aşezate de Mine în
voi, aceia să se pocăiască adânc şi întreg şi să se facă sprijini-
torii Mei, ca să şterg din dreptul lor pe cele cu care au apăsat
ei peste jugul Meu cel greu de peste voi, şi care trebuia să fie
uşor, uşor, tată. Le dau şi lor dragostea Mea, care să stingă cu
totul din ei dragostea de ei şi să se facă ei văpaie de Duh Sfânt,
cu care să-i întâmpine pe cei ce vin să se arate Domnului şi să
învieze şi ei apoi din păcatele lor, căci trupul omului nu
foloseşte la nimic, decât la păcat. 

Suntem în lucru sfânt pentru zidirea şi înfrumuseţarea
colinei din deal, pe care Eu, Domnul, aşez prin mânuţele voas-
tre şi ale celor mai mici ai poporului Meu mărgăritarele proo -
rocite să fie pentru împodobirea salbei grădiniţei cuvântului
Meu, al cărei duh suspină îndelung, ca şi Duhul Meu, dar răb -
darea Mea îi va da ei bucuria sortită ei, căci Eu lucrez şi nu
stau, şi îngerii şi sfinţii sunt cununa ei. 

Aşez proaspătă binecuvântare pentru tot lucrul colinei
din deal şi al aşezămintelor ei şi peste fiii cei mici, pe care-i
doresc ascultători, aplecaţi şi plini de nădejde în Mine, căci Eu
sunt Cel ce pot, şi pot prin cei ascultători şi blânzi, care-şi
dovedesc credinţa şi faptele ei şi curăţia inimii lor. 

O, popor de la izvor, citeşte, tată, în Scripturi viaţa ta şi
lucrarea ei între Mine şi tine, între frate şi frate, şi aşa să
împlineşti, fiule, că nu e bine să nu împlineşti aşa. Eu, Domnul,
umplu de binecuvântare puterea trupului şi a duhului tău, dar
să fiţi ca unul, aşa să fie poporul Meu mereu, şi atent să fie,
pentru ca să Mă uit Eu la el şi să-Mi placă el. Amin. 

Pace ţie, în zi de amintire sfântă, poporul Meu! Spor
ceresc îţi dau la tot lucrul, fiule, ca să aşezăm pe pământ lu-
crarea Tatălui Meu, toată, Eu şi cu tine. Fiţi toţi ca unul, fiilor!
Fiţi una întru toate şi mereu, un pas cu toţii întru toate, cu
toţii în stânga, cu toţii în dreapta şi mereu aşa, că poate Dom-
nul, fiilor, şi poate în cei mici, care se lasă în mâna Sa şi sub
puterea Sa. 

Pot Eu, fiilor, pot Eu în cei ce pot. Fiţi credincioşi! Pot
Eu! Amin, amin, amin. 
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Sărbătoarea sfântului prooroc Ilie Tesviteanul

Domnul prin prooroci luptă cu necredinţa de pe pământ. Slujitorii
de altare spun că e minciună cuvântul Domnului. Credinţa nu este

a tuturor, ci numai a celor ce se sfinţesc. 

ÎÎ n zi de sărbătoare de sfinţi Eu, Domnul Iisus Hris-
tos, Arhiereu mare în cer şi pe pământ, vin cuvânt

din Tatăl şi cuvintez prin el cu sărbătoare şi cu învăţătură, aşa
cum în biserică a fost mereu cuvântul preotului slujitor în zile
de sărbătoare, în zile sfinţite Domnului şi sfinţilor Săi, spre
mângâierea şi spre înţelepţirea oamenilor. 

Eu, Domnul, Mă aşez în cartea Mea cea de azi cu ziua
de pomenire a proorocului Meu Ilie, cu care Eu am grăit în
adiere de vânt subţire, şi a grăit şi el cu Mine, şi de aproape
am grăit între noi durerea Mea şi a lui, durerea cea de la ne -
credinţa şi de la rătăcirea oamenilor de atunci, aşa cum şi azi
Eu plâng cu sfinţii Mei din pricina oamenilor de pe pământ,
care s-au despărţit şi se tot despart de Dumnezeu, făcându-şi
ei raiuri din loc în loc şi adunându-şi în ele fericirea lor ca să
nu mai fiu Eu fericirea omului, ca să nu mai fie Dumnezeu pe
pământ cu oamenii. Eu însă am fost pe pământ în toată vremea
prin proorocii Mei şi prin ei am luptat cu necredinţa în Dum-
nezeu a oamenilor care îşi ameţesc mintea pentru facerile lor
cele fără Dumnezeu, şi M-am arătat mare prin cuvânt şi prin
împlinirea lui, ca să ştie oamenii din neam în neam că este
Dumnezeu şi este mare Domnul faţă în faţă cu cei necredin -
cioşi, care n-au umilinţă pentru viaţa lor cea trăită pe pământ
şi care n-au nădejde în altă viaţă, decât aşa cum îşi fac ei gândi-
rea şi cum nu este de la Dumnezeu să fie cu omul pe pământ
şi apoi dincolo de trupul lui. 

Mai întâi, în ziua aceasta de cuvânt învăţător şi mustrător
peste cei credincioşi şi peste cei necredincioşi, Mă dovedesc pe
Mine Însumi adevărat prin cuvântul Meu cel de ieri şi cel de
azi şi iau din Scripturi dovada şi Mă apăr cu ea împotriva celor
ce tăgăduiesc cu necredinţă cuvântul Meu cel de azi, zicând ei
că nu e Dumnezeu acest cuvânt şi că ar fi să fie minciună, min-
ciuna omului, şi nu pun aceştia în socoteala lor şi necredinţa
lor, fiindcă aşa cum vor ei să fie de adevărată dovada necredin -
ţei lor, tot aşa de adevărat poate să fie şi cuvântul Meu, şi fiecare
poate să se dovedească ceea ce este, aşa cum Eu Mă pot dovedi
Dumnezeu adevărat prin acest cuvânt. O, este adevărat Dum-
nezeu prin cuvântul Său cel de azi, şi aceasta îi spun Eu mai
întâi celui înverşunat prin păcatul necredinţei, şi pe care şi-l
dovedeşte mai mult cu gura, din pricina semeţiei lui de a fi ori
slujitor de altar, ori cunoscător al istoriei lui Dumnezeu cu oa-
menii, ori pentru cine ştie ce stare iubeşte el să aibă pe pământ
şi să petreacă liniştit în sângele lui. 

O, nu vă îngâmfaţi prin nemernicia minţii voastre că nu
este Dumnezeu, că nu este El acest cuvânt! Este Dumnezeu, şi
dacă este, El răspunde celui ce grăieşte cu El, şi răspunde
sfinţilor Lui, iar sfinţii Lui sunt cei ce cred în El cu putere şi
sunt cei ce cred Lui când El vine cu lucrările Sale pe pământ.
O, este Dumnezeu şi răspunde omului, aşa cum i-a răspuns lui
Ilie proorocul când a cerut cu rugăciune să nu plouă trei ani şi
jumătate, şi apoi a cerut să plouă, şi s-a rugat cu foc şi a venit
foc din cer peste jertfa lui la rugăciunea lui şi a răspuns Dom-
nul cu foc şi au ars şi lemnele şi pietrele şi apa cu foc, ca semn
că este Dumnezeu şi că este cu cei fierbinţi pentru El şi că
poate prin rugăciunea lor să coboare foc din cer peste cei
necredincioşi, aşa cum râvna lui Ilie proorocul a rostit cuvânt
să vină foc de sus şi să ardă pe cei iscoditori spre el, care erau
trimişi să-l ducă la împăratul necredincios, care voia moartea

proorocului Meu numai pentru că proorocea el împotriva
păcatului celor ce păcătuiau, slujitorilor la idoli şi la plăceri, şi
nu lui Dumnezeu pe pământ. O, este Dumnezeu acest cuvânt
şi are putere prin servii Lui cei de azi să coboare foc din cer
peste cei ce nu cred cuvântului Său cel de azi, care este
adevărat, precum Dumnezeu este, şi iată, Mă scriu în cartea
Mea cea de azi cu ziua proorocului Meu Ilie şi aduc dovadă
din Scripturi că Dumnezeu vorbeşte pe pământ faţă în faţă cu
omul şi Îşi săvârşeşte în fiecare vreme lucrarea Sa, precum
Scripturile cer, după cum sunt aşezate în ele lucrările lui Dum-
nezeu şi vremea lor. Amin. 

Eram uitându-Mă peste omul aşezat de Mine în rai ca
să-l păzească şi să-l lucreze şi grăiam cu omul, şi el cu Mine
grăia, chiar dacă el nu Mă vedea, dar Mă auzea omul în rai
grăind cu el şi Mă auzea mergând în jurul lui şi prin rai, iar
dacă a călcat porunca dată lui de Mine, el s-a ascuns apoi de
teamă, dar Eu l-am strigat să iasă de unde s-a ascuns şi să se
arate şi să grăiască cu Mine şi să-Mi răspundă la întrebare, şi
n-a putut el să scape de Dumnezeu aşa cum ar fi voit, şi Mi-a
răspuns apoi plin de teamă şi şi-a arătat vinovăţia şi în acelaşi
timp scuturându-se de ea, căci aşa păţeşte cel semeţ, se scutură
de vina pe care o are şi o dă pe altul, căci este fricos cel semeţ,
fiindcă semeţia nu-i dă omului putere, ci îi aduce teamă apoi,
teamă de Dumnezeu şi de om prin lucrarea ei ascunsă sub
masca făţărniciei, păcat întunecat peste mintea omului. 

Eram cu Moise pe pământ şi grăiam cu el tot timpul şi
n-a putut el fugi de grăirea Mea cu el, şi îi grăiam faţă în faţă
cu el, şi el Mă auzea şi scria toate cuvintele Mele şi lucra după
cuvântul Meu şi proorocea şi se împlinea şi aducea izbăvire
lui Israel şi bătaie peste vrăjmaşi, care se semeţeau asupra
poporului Meu, şi am fost adevărat prin tot cuvântul Meu de
peste el, aşa cum şi azi sunt în faţa celor ce îşi îndârjesc cer-
bicea înaintea glasului Meu slobozit peste ei ca să-l împli n eas -
că ei, cei ce nu vor să creadă că Eu sunt acest cuvânt. O, dacă
ar face şi cei de azi slujitori de altare cum a făcut preotul care-l
avea pe copilul Samuel, dăruit Domnului de către părin ţii lui,
după cum a fost proorocia omului lui Dumnezeu asupra preo-
tului aceluia! El a crezut că Dumnezeu este Cel ce îl strigă pe
Samuel şi grăieşte lui, şi n-a spus că spune minciuni Sa muel,
ci l-a învăţat pe copil să se aplece vorbirii cu Dumnezeu şi
să-L primească pe Domnul şi să spună apoi grăirea Sa, că era
vreme grea şi nu mai era pe pământ atunci nici vedenie, nici
glas de prooroc, şi nu mai ştiau oamenii voia cea de la Domnul
ca să prindă puteri sub greul vremii, şi a fost atunci Samuel
primit din partea lui Dumnezeu de către cei din vremea lui şi
a fost Domnul prin el peste regi şi peste oameni în toată vremea
lui Samuel. 

O, de-ar fi credincioşi şi înţelepţi oamenii de azi şi slu-
jitorii de altare, ar avea dor de Dumnezeu şi ar prinde bucurie
în suflet că Eu grăiesc pe pământ peste ei şi că le descopăr cum
să lucreze şi că îi învăţ şi că îi dojenesc spre înţelepţire prin
cei pe care i-am aşezat Eu la gura grăirii Mele cu omul, dar
iată, necredinţa e pe pământ stăpână în lung şi în lat, şi omul
este învăţat cu ea, iar Ilie proorocul Meu stă plin de râvnă pen-
tru Mine în cer şi pe pământ ca să trezească cu spaimă pe cei
necredincioşi, aşa cum a lucrat şi atunci, şi să fie el slujitorul
Meu acum, precum este scris în Scripturi să fie el mai înainte
de ziua Mea cea mare şi înfricoşată, care ca furul vine, când
nimeni nu se aşteaptă. 

Şi iată, mai întâi sunt slujitorii de altare care spun că e
minciună cuvântul Meu spre ei şi spre oameni şi spre neamul
Meu român, alesul Meu cel de azi între neamuri şi la care Eu,
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Domnul, am venit şi Mi-am întocmit pe vatra lui albia râului
cuvântului Meu întru a doua Mea venire de la Tatăl la om, şi
tainic lucrez prin împotrivirea cea de la necredinţa celor ce zic
minciună cuvântului Meu, şi zic aşa aceştia ca să scape de răs -
puns înaintea oamenilor şi înaintea Mea, dar Eu le amintesc
lor de grăirea Mea cu Adam şi cu Moise şi cu Samuel şi cu
proorocii toţi, şi iată, sunt necredincioşi cei la care strig cu pu -
tere să creadă şi să se mântuiască. Ei însă îşi zic cei adevăraţi
ai Mei şi se învelesc cu adevărul cel prin sfinţii părinţi ca să-şi
întărească statul lor peste oameni fără ca să facă ei voia Mea
cea sfântă. O, să-i văd Eu călcând pe urmele sfinţilor părinţi,
şi apoi nu-i mai bat la cap cu râul cuvântului Meu pentru cei
abătuţi de la Dumnezeu, căci la cap se strică omul când se stri -
că, şi apoi tot trupul este stricat şi nu mai este în rădăcina lui.
O, să nu se laude slujitorii de altare cu sfinţii părinţi şi cu nume
de biserică peste ei, de vreme ce ei nu calcă bisericeşte pe ur -
mele Mele şi ale sfinţilor părinţi, ci se vând cu tot cu casele lor
oamenilor care-şi zic Dumnezeu, când ei nu seamănă cu Dum-
nezeu şi nici cu sfinţii Lui, ci cu fiii oamenilor seamănă ei. 

O, am venit pe pământ să judec viii şi morţii, aşa cum
au proorocit ucenicii Mei acum două mii de ani că voi veni
iarăşi şi că va fi fără de sfârşit împărăţia Mea. Am venit să-i
spun omului pentru ce este el pedepsit, căci este scris că voi
veni şi va primi fiecare după cum este fapta sa, şi nimeni nu
va putea fugi din faţa dreptăţii a toate, şi am venit din timp, ca
să-i aduc omului darul pocăinţei şi ca să scape de pedeapsa
faptelor sale şi să vină la Mine să-l vindec cu cuvântul, aşa
cum am lucrat şi acum două mii de ani peste cei doborâţi de
păcat, şi le dădeam lor mântuirea. Nici o pedeapsă de pe pă -
mânt dată nu i se dă omului până nu i se spune lui mai întâi
fapta pentru care trebuie să ia pedeapsă, şi aşa lucrez şi Eu, dar
Eu pot să-l vindec de vină pe om, după ce el îşi ştie vina. 

O, Eu am venit pe pământ ca să vorbesc cu omul şi să-l
ajut spre pocăinţă, ca să pot lua de peste el păcatul care-l
pedepseşte la Dumnezeu şi să nu primească după faptă, ci să
fie fericit prin iertare, căci scris este: «Fericiţi cărora s-au ier-
tat fărădelegile şi cărora s-au acoperit păcatele, şi fericit
bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, neavând
vicleşug în gura lui, căci el spune: păcatul meu l-am cunoscut
şi fărădelegea mea n-am ascuns-o împotriva mea şi am zis:
mărturisi-voi Domnului fărădelegea mea, iar Tu, Doamne, ai
iertat nelegiuirea păcatului meu». 

Mai întâi, în ziua aceasta de cuvânt învăţător şi mustrător
peste cei credincioşi şi peste cei necredincioşi, M-am dovedit pe
Mine Însumi cu dovadă din Scripturi Dumnezeu adevărat prin
cuvântul Meu cel de ieri şi cel de azi, şi Mă apăr înaintea celor
ce zic că e minciună venirea Mea cuvânt pe pământ în zilele
acestea de mare cumpănă, când lepădarea de credinţă se întinde
peste neamul Meu român, pe care străbunii lui cei sfinţi îl
poartă în rugăciunile lor înaintea Mea ca să-l păstrez al Meu şi
ca să nu-l las spre pieire, spre lepădare de Dumnezeu, cum el
nu ştie, săracul, ce cursă îi este întinsă şi cum nimeni nu
veghează ca să nu cadă el în lepădare de Mine, păcat lucrat în
taină de potrivnicii Mei, care dintr-ai Mei au ieşit pentru gân-
durile lor ascunse şi au căzut din trupul bisericii Mele acum o
mie de ani, după cum este scris în Scripturile nepricepute de
oameni şi de două mii de ani aşezate pe pământ prin proorocia
lui Ioan, ucenicul Meu cel iubit, căruia Eu, Domnul, i-am des -
coperit pe cele de după el, până la venirea Mea iarăşi pe
pământ cuvânt. 

Şi acum dau glas proorocului Meu Ilie, cu care am grăit
pe pământ atunci şi cu care şi azi grăiesc în cer şi pe pământ,

căci lucrarea Mea este cuvântul, aşa cum Îmi este numele pen-
tru a doua Mea venire, nume scris în Scripturi să-l port acum
la sfârşit: Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. 

— OO,Cuvântul lui Dumnezeu este numele tu-
turor proorocilor şi al sfinţilor Tăi,

Doamne cuvântător ca şi sfinţii Tăi, care sunt cuvântul Tău,
cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum am fost eu cuvântul Tău peste
cei din vremea mea, credincioşi şi necredincioşi, şi eram
doborât de durere în inimioară pentru Tine, şi durerea îmi
mărea râvna, până ce Te-am răzbunat împotriva celor necre -
dincioşi, care căutau viaţa mea, pe care eu Ţie Ţi-o dădusem
ca să lucrezi Tu cu ea lucrarea Ta peste oameni. O, eram în
stare să nimicesc toată lumea pentru râvna şi mila mea de Tine,
pentru durerea cea mare din mine că nu Te iubeau oamenii,
care slujeau idolilor mincinoşi, şi nu Ţie, Dumnezeul Cel Unul
şi adevărat. Mă dobora spre putere pentru Tine arsura din ini -
mioara mea şi mă lua pe sus, până ce focul din mine m-a luat
de tot în sus şi m-a ascuns de faţa oamenilor, căci în mine ardea
slava Ta, vedenia slavei Tale, care a venit apoi pe roţile ei, pe
roţi de heruvimi şi m-a ascuns de faţa oamenilor, căci altfel eu
de dragul Tău mă tot aprindeam să nimicesc toată împotrivirea
de pe pământ, care Te ascundea pe Tine de oameni, toată necre -
dinţa care stătea împotriva dumnezeirii Tale. Acum mă mistui
în cer lângă Tine de râvnă pentru acest petec de pământ, pă -
mântul român, pe care Tu Ţi-ai aşezat sămânţa împărăţiei Tale
între oameni şi împlineşti această Scriptură, proorocită prin
Ioan, ucenicul Tău iubit, căruia Te-ai descoperit că vei veni pe
pământ cuvânt între oameni şi vei sălăşlui cu ei şi vei şterge
lacrima lor şi Însuţi Tu vei fi cu ei, iar ei vor fi poporul Tău, şi
această taină a Ta s-a descoperit acum pe pământ, Tu şi poporul
cuvântului Tău, Tu şi pruncii Tăi, spre semne şi minuni între
oameni, şi pentru care Tu dai spre pieire pe cei ce se împotri -
vesc înnoitei Tale aşezări, noului Tău popor, din neamul român
ridicat, şi tainei lui cu Tine pe pământ. Mă mistui lângă Tine
de râvnă pentru Tine şi pentru poporul Tău de azi şi pentru
pământul român şi neamul de pe el şi sunt gata să nimicesc
lumea toată pentru venirea Ta de azi ca să aibă ea vad pe pă -
mânt, şi nu împotrivire, dar să rămână poporul Tău şi pământul
român şi neamul de pe el, care să se aplece Ţie apoi, şi să se
aplece venirii Tale toţi cei ce ar mai rămâne din loc în loc pe
pământ pentru slava Ta, pentru scăparea lor prin mila Ta de ei,
prin măreţia Ta, cu care stai între pământ şi cer arătându-Ţi-o
prin mare izbăvire pentru oameni. Ai însă de împlinit o mare
taină pentru împăcarea cu Tine a neamului român şi a celor de
pe pământ, care vor mai scăpa, spre slava Ta şi a sfinţilor Tăi,
şi această taină nu vine spre împlinire din pricina cerbiciei tari
a celor pe care Tu îi tot strigi, iar ei se fac că nu Te aud când îi
strigi prin cuvântul Tău de azi. Oamenii bisericii, ei sunt cei
ce nu-Ţi răspund când le grăieşti, şi nu fac bine ei că nu-Ţi
răspund, ci îşi fac loruşi rău şi neamului român, neamului Tău
de azi, peste care ei s-au aşezat păstori. Eu strig acum la ei şi
le spun aşa: 

O, ce veţi face voi dacă va lua-o la vale casa voastră, în
care voi staţi mari în numele lui Dumnezeu, necălcând pe
urmele sfinţilor şi ale părinţilor? O, amintiţi-vă de preotul din
vremea proorocului Samuel şi de fiii lui, căci fiii preotului
făceau mari nelegiuiri şi au pierit ruşinos, ca şi tatăl lor, care
n-a căutat să-şi pedepsească fiii pentru nelegiuirile lor, cu care
depărtau pe oameni de la Dumnezeu, şi când Samuel s-a sculat
prin puterea Domnului şi a pus orânduială peste Israel, preoţie
întărită de Domnul pe mai departe înaintea Domnului, şi era
proorocul Samuel glasul Domnului în mijlocul oamenilor. O,
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în nenumărate rânduri a rostit Domnul peste voi cuvânt din cer
şi a zis să fie aşezat arhiereul cel ales de El să mijlocească
înaintea Domnului împăcarea cu Dumnezeu a neamului român
şi a bisericii din mijlocul acestui neam, care nu mai calcă pe
urmele sfinţilor şi ale părinţilor, căci s-a depărtat cu multul de
Dumnezeu acest neam şi are peste creştetul lui bătaia Domnu-
lui, urgie peste acest pământ pus deoparte pentru slava Dom-
nului, pe care voi n-aţi voit s-o primiţi şi s-o aveţi prin cel iubit
de Domnul între voi şi prin care Domnul Şi-a ridicat pe piatra
ei cea dintâi biserica Sa, pe care au tot dărâmat-o potrivnicii ei
cei din mijlocul ei din neam în neam prin nelegiuirile lor, prin
neascultarea lor de Dumnezeu şi de sfinţii părinţi, care plâng
la căpătâiul celor care suferă acum de bătaia Domnului, proo -
rocită fiind ea prin cuvântul cel de azi că va veni pentru ne cre -
dinţa neamului român! V-a strigat Domnul la ureche în mai
multe rânduri şi v-a spus fierbinte să aşezaţi înaintea Lui spre
mijlocire pentru pământul şi neamul român pe arhiereul cel
ales de El ca să împace cu Tatăl acest neam şi biserica din mi-
jlocul lui, şi trebuie pocăinţă şi întoarcere cu faţa spre Domnul
a acestui neam, care şi-a pocit credinţa şi călcătura spre păgâ -
nie şi nu spre sfinţenia cea aşteptată să fie pe pământ ca să în-
tâmpine pe Domnul acest neam ales pentru venirea Fiului lui
Dumnezeu pe pământ cu judecata făpturii. Le este greu la oa-
meni să creadă, dar aşa va fi cu soarta acestui neam, pe care
sfinţii au proorocit-o să fie, şi va fi. O, ridicaţi pe rugătorul cel
de la Domnul ca s-o împace pe România cu Tatăl, că e pe cale
rea şi păcătoasă acest neam, iar păcatele atrag pedeapsă mare
şi chiar pieirea oamenilor păcătoşi! O, nu vă ia nimeni
scaunele, nu vă ia nimeni rangurile, dar faceţi-I şi Domnului
loc, mai înainte să-L aduceţi spre mânie peste voi! O, vouă vi
se pare glumă când Domnul vă spune să aşezaţi spre rugăciune
la Tatăl pe arhiereul cel dintre voi ca să nu piară acest neam,
dar nu e glumă cu credinţa sau cu necredinţa în cuvântul Său
de peste voi şi care strigă prelung la voi, ci e de împlinit în-
demnul Domnului, şi veţi vedea voi că neamul român are pe
Domnul Stăpân peste el şi cu slavă peste el între neamuri, căci
calea ortodoxiei trăite este singura cale de salvare a omenirii
şi este viitorul lui Dumnezeu pe pământ cu oamenii, şi are
duşmani aprigi acest adevăr de credinţă şi trebuie ocrotit acest
viitor, şi are Domnul între voi pe cel obidit de voi, şi e păcat
aceasta, e răutate între fraţi, ca pe vremea arhiereului Ioan Gură
de Aur, când fraţii lui arhierei l-au nimicit pe el de pe pământ
în chip ascuns, în chip duşmănos. O, nu! Eu, proorocul Dom-
nului, stau tot o văpaie pentru Domnul şi mă doare rana Lui
cea de la voi şi voiesc să vă întorc cu inima spre Domnul, iar
inima Lui să se întoarcă spre voi, căci voi Îl îndureraţi adânc.
Nu vă va cruţa Domnul dacă veţi sta mereu în calea slavei Lui
cu acest neam. Fiţi credincioşi, căci eu sunt prooroc mare prin
râvna mea şi mă pun la lucru pentru calea cuvântului Domnului
peste pământ cu slava Sa cea mare. O, nu ţineţi această lumină
sub obroc! Nu fiţi necredincioşi! Vă veţi tângui pe veci de veci
dacă nu vă veţi umili ca să-L cunoaşteţi pe Domnul în acest
cuvânt! Puneţi pe Domnul la încercare dacă altfel nu voiţi, ca
să vă fie credinţa neforţată. Rugaţi-vă cu toţii cu post şi cu dor
să vă descopere Domnul ceea ce voi nu puteţi să credeţi şi să
înţelegeţi din măreţia cuvântului Său, care curge râu al vieţii
pe pământ, şi mulţi, mulţi se vor adăpa din el în zilele ce vin,
când nu va mai fi nici o mângâiere pe pământ, de multele bătăi
care vin. Fiţi credincioşi! Domnul este! 

O, ce veţi face voi dacă nu va fi minciună glasul Dom-
nului azi peste voi, despre care este scris că iarăşi va să vină
să judece viii şi morţii? Iubiţi sfinţenia, cu râvnă iubiţi-o, şi

veţi vedea cum ea şi numai ea vă va ajuta să-L vedeţi pe Dom-
nul în acest cuvânt, căci scris este: «Fără de sfinţenie nimeni
nu va vedea pe Domnul». Amin. 

— EE u, Domnul, pecetluiesc acum cu numele
Meu cuvântul proorocului Meu: fără de

sfinţenie nimeni nu va vedea pe Domnul, nimeni nu va înţelege
venirea Sa. Amin. 

Eu, Domnul Iisus Hristos, glăsuiesc din cer peste
grădiniţa cuvântului Meu şi se scrie pe pământ şi în cer cuvân-
tul gurii Mele, aşa cum s-a scris el în toate vremile prin Moise
şi prin toţi proorocii Mei. Eu, Domnul, Îmi sfârşesc răbdarea
în urma celor ce nu cred. Iată, credinţa nu este a tuturora, şi
este numai a celor ce se sfinţesc cu sfinţenie multă înaintea
Mea, şi mulţi din cei cu lege sfântă peste ei vor pricepe, iar cei
ce iubesc fărădelegea nu vor pricepe şi vor rămâne aşa cum
sunt ei, căci am strigat la ei şi n-au voit să deschidă şi să-i mân-
tuiesc Eu pe ei, şi în vremea când ei Mă vor striga, uşa se va
închide pe dinăuntru ca şi la potop, ca şi în faţa fecioarelor
neînţelepte şi nebune, care n-au vegheat pentru venirea Mea. 

Eu, Domnul, sfârşesc cuvântul Meu cel de azi, prin care
M-am dovedit pe Mine Însumi adevărat prin acest cuvânt,
luând din Scripturi dovadă scrisă, iar cei necredincioşi să facă
ce vor ei. Amin. 

Binecuvintez arhiereşte pe poporul cuvântului Meu, pe
cel credincios pentru venirea Mea de la Tatăl iarăşi pe pământ
cuvânt. Pace ţie, poporul Meu! Eşti mititel şi firav, dar eşti
mare la Dumnezeu pentru credinţa ta în venirea Mea, şi nici
un împărat de pe pământ nu e mai mare ca tine şi nu are cinstea
ta, fiindcă tu eşti fiul Domnului Iisus Hristos, bogăţia cea mai
mare a omului, Domnul Stăpân al tău, că tu eşti moştean al
cerului pe pământ. Amin. 

Duhul Meu îl las peste tine, iar tu fii pe pământ mărtu -
risitorul Meu. Mereu, mereu, să fii tu mărturisitorul Meu între
oameni pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru Mine, Stăpânul
tău şi Învăţătorul tău, o, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

20 iulie/2 august 2010

Sărbătoarea sfântului mucenic şi tămăduitor Pantelimon

Adevărata taină care-i uneşte pe cei uniţi este durerea cea pentru
cer. Omul îşi pierde prin semeţie frumuseţea: umilinţa inimii. Omul
nu trebuie să caute vindecare de durere, ci trebuie să caute vinde-

carea depărtării lui de Dumnezeu. 

VV in pe pământ cuvânt, şi plin de umilinţă Mă aplec
înaintea Tatălui ca să fac voia Lui şi să cobor la

om din slavă şi să grăiesc, căci Tatăl Mă are cuvântul Său, şi
aceasta este ceea ce Eu trebuie să lucrez. Eu sunt Hristosul
Tatălui Savaot, iar Tatăl Mă trimite aşa cum are El de lucrat, şi
aşa împlinesc Eu lucrarea Tatălui, şi am cetele de sfinţi şi de
îngeri în coborârea Mea şi în lucrarea Mea. 

Cu duh de sărbătoare de sfinţi tămăduitori Mă aşez în
ziua aceasta în cartea Mea cea de azi şi-Mi mângâi suferinţa
când grăiesc, căci sunt numai o suferinţă, ca şi Tatăl Meu, şi
mângâiere pentru Noi nu găsim de la om. Ne mângâie sfinţii
tămăduitori cu durerea din ei, ca şi a Noastră, fiindcă adevărata
taină care-i uneşte pe cei uniţi este durerea cea pentru cer, şi
tot aşa şi pe pământ, unirea cea binefăcătoare este durerea cea
pentru Dumnezeu între cei ce au de la Dumnezeu harul cel
mare al lucrărilor cereşti pe pământ, căci pe pământ este omul,
şi omul nu face nimic bun, decât durere lui Dumnezeu şi apoi
nevindecarea ei. O, se iubeşte pe sine omul şi nu-l doare du -
rerea pe care Mi-o face aşa de şapte mii de ani, începând din
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rai, de unde Eu l-am aşezat pe om ca să Mă mângâi cu el şi ca
să fie el fericit sub mângâierea Mea, dar cât de mult, o, cât de
mult se semeţeşte omul după ce Eu îl dăruiesc pe el cu cele de
la Mine ca să le poarte şi ca să-Mi aducă rod, şi câtă durere se
suie apoi la Mine pentru neumilinţa lui, pentru pierderea
frumuseţii pe care i-o dau Eu ca s-o poarte, umilinţa inimii,
asemănarea lui cu Mine, căci Eu sunt plin de umilinţă înaintea
oricărei făpturi în cer şi pe pământ, că altfel Eu n-aş putea fi
Dumnezeu precum sunt, din plămada umilinţei de duh fiind
zidit de Tatăl mai înainte de vecii, care au fost şi sunt lucrarea
lui Dumnezeu. 

O, copii din porţi, v-am aşezat înaintea Mea ca să vă am
coborâre a Mea în carte şi să cuvintez în ea cuvântul Tatălui,
căci Tatăl este în Mine când grăiesc. Sunteţi tristuţi şi plini de
umilinţă pentru durerile care sunt. În ele vă liniştiţi inimioarele
şi ele vă sunt adăpost de furtuni şi duh de veghe pentru Dum-
nezeu. O, nimeni nu vă pricepe pe voi, ci numai Eu! Omul
simte ca omul, şi tot aşa şi socoteşte. Inimioarele voastre însă
nu mai simt din ele sau din om, ci simt din Mine, şi tot aşa îşi
au şi lucrarea, şi de aceea nu vă pricep pe voi cei ce simt ca
omul şi nu ca Dumnezeu pe pământ cu inima, şi de aceea am
spus Eu vouă că nu e minte în care să nu aveţi voi vină, dar Eu
sunt Cel ce lucrez inimioarele voastre şi Eu sunt Cel ce pun în
ele ce trebuie să facă ele şi să aibă ele în simţire şi în lucrare
atunci când aţi mai putea lucra, şi voi să nu aşteptaţi să vă
înţeleagă om pe pământ, căci omul are nevoie de mângâiere,
nu de Dumnezeu, şi nu este meritos omul prin ceea ce îşi face
şi vrea, şi nu este drept cu Dumnezeu dacă el nu simte ca Dum-
nezeu şi nu ca omul. Omul are nevoie de mângâiere, dar mân -
gâierea cea de la Mine a lucrat în toată vremea altfel pe pământ
peste om, şi nu ca aceea pe care omul o caută. Nu-i place omu-
lui ceea ce-Mi place Mie. Durerea este cea care îl face Dum-
nezeu pe om. Omul însă caută mângâiere, şi mângâ ierea şi-o
ia de la păcat, iar păcatul vine de la iubirea de sine, care este
păcat, şi îşi ia omul mângâierea de la plăcerile pe care şi le
face: mâncare şi băutură, sau însurat şi măritat ca pe vremea
potopului, şi prin aceste păcate cârteşte omul înaintea lui Dum-
nezeu, căci e nemulţumit omul şi îşi caută mângâiere şi îşi
caută bucurie. O, să-şi caute, dacă plată bună nu vrea să-şi
zidească la Dumnezeu, şi iată, Eu sunt plin de umilinţă înaintea
omului, fiindcă el stă mare înaintea Mea prin voia sa. 

O, omule, aştepţi de la Dumnezeu tămăduire în toate
durerile tale pe care nu ţi le poţi tu curma prin mângâierile pe
care ţi le faci! Iată, numai prin dureri poţi fi cu inima spre
Mine! Vezi tu ce te poate lega de Dumnezeu? Şi dacă vezi,
iubeşte mai mult decât orice altceva legătura ta cu Dumnezeu,
pe care El ţi-o trimite pentru că te iubeşte, şi nu fugi de ceea
ce te leagă cu Dumnezeu! 

Iată în ce inimi pot Eu să locuiesc cu locaşurile Mele,
dar taina lui Dumnezeu cu omul nu este pricepută de om, căci
omul învaţă de pe pământ, şi e sărac pământul de cer, şi numai
în cer este învăţătură pentru om, dar omul nu vrea să ia. 

Grăiesc cu umilinţă şi cu durere multă cuvântul Meu din
ziua aceasta de pomenire a sfântului Meu, mucenicul şi
tămăduitorul Pantelimon, cel care a iubit cu inimioara lui pe
Dumnezeu şi făpturile de pe pământ, iar Eu i-am dat lui darul
cel sfânt al purtătorilor de durere, al purtătorilor de Dumnezeu,
căci Domnul este tot o durere din pricina depărtării de Dum-
nezeu a omului, şapte mii de ani de depărtare între om şi Dum-
nezeu, durere lungă şi grea, şi îi trebuie duioşie omului pentru
ca să poată fi el purtător de Dumnezeu. 

O, poporul Meu, omul nu trebuie să caute vindecare de

durere, ci trebuie să caute vindecarea depărtării lui de Dum-
nezeu, pe care nu şi-o poate căpăta prin vindecarea durerilor.
O, câţi sunt, oare, ca să priceapă taina aceasta? Iată cât de mare
Îmi este durerea, şi tot aşa şi umilinţa, de vreme ce altceva nu
am în cer şi pe pământ mai mult decât durerea, care aduce
umilinţă! 

Dau să-Mi mângâi durerea cea din mijlocul tău, poporul
Meu, şi pe care cu greu o port. Cei ce-Mi poartă durerea sunt
asemenea Mie şi merg prin greu, ca şi Dumnezeu. Cei ce nu-Mi
poartă durerea dau să scape de ea şi caută mângâierea, şi aşa
s-au dus cei ce s-au dus de lângă Mine după ce au dat să Mă
aibă şi să Mă păstreze, dar dacă ei n-au învăţat lângă Mine
sarcina Mea, n-au ştiut ce caută când M-au căutat ca să Mă aibă,
şi M-au părăsit pentru că au fost nemulţumiţi şi s-au dus şi au
făcut rău lui Dumnezeu prin dusul lor şi au făcut pată pe obrazul
Meu, şi o vor vedea pe ea când nu se vor aştepta s-o vadă. 

Au căzut unii prin alţii cei ce au fost nemulţumiţi, şi nu
s-au tămăduit unii pe alţii când au dat să se ajute pentru nemul -
ţumirile lor. Am voit să-i tămăduiesc de iubirea de sine, de pă -
rerea de sine, de compătimirea de sine, de nemulţumirea de
sine, dar nu Mi-au dat să pot, chiar dacă Eu eram tămăduitorul
de bolile acestea prin ceea ce Eu sunt, tămăduitor de păcat pen-
tru om. O, au căzut aceştia unii prin alţii dacă pe Mine nu M-au
primit să-i vindec, iar ei îşi căutau vindecare unul de la altul,
şi când se întâlneau se plângeau, se căinau, se mângâiau, iar
Mie Mi-au dat durerea. O, cum să nu Mă doară, cum să nu Mi
se audă acest oftat din cer şi până pe pământ? Dau să încerc
spre ei un duh de pocăinţă, căci cei ce pleacă de lângă Mine
după ce au venit spre lucrările Mele şi au stat, lasă apoi ruşine
pe obrazul Meu dumnezeiesc, şi li se va plăti cu ruşine mare şi
fiecare va primi ceea ce şi-a strâns, ceea ce a făcut lui Dum-
nezeu bine sau rău, dar n-au milă pentru Dumnezeu cei ce-Mi
fac Mie durere şi feţei Mele pată. O, ruşine mare este după
ce-L mărturiseşti pe Dumnezeu să-L negi apoi tot tu! O, unde
s-au dus aceştia? La mai bine? O, nu! Iată, dacă nu fac după
dorinţa lui, nu mai stă omul cu Mine. Mă apăr împotriva lor şi
Mă trag din calea lor dacă s-au îndoit de Mine, căci au lucrat
în ascuns şi rău, şi nu Mă vor mai afla până ce Eu nu Mă voi
arăta lor aşa cum ei nu se aşteaptă acum, şi voi fi adevărat prin
acest cuvânt, aşa cum sunt adevărat mereu prin ceea ce grăiesc
şi împlinesc. Amin. 

Le aduc lor aminte de ucenicul Meu cel necredincios iu-
birii Mele, faţă de toţi ceilalţi ucenici acum două mii de ani,
căci acela a fost nemulţumit de Mine, dar vina era la el, pentru
că el nu avea inima curată faţă de Mine şi de ceilalţi ucenici,
până când din răutate şi din neumilinţă a ajuns să Mă vorbească
de rău, să Mă vadă rău şi vinovat, să-Mi ducă vrăjmaşilor Mei
vorba despre Mine, până ce aceia l-au făcut să Mă dea lor, iar
aceia, odată dat lor de către ucenicul Meu, au făcut ce-au voit
ei cu Mine, iar ucenicul Meu zadarnic s-a mai căit apoi după
ce a văzut cum au ieşit toate cele asupra Mea din partea răstig -
nitorilor Mei. 

O, ferească-i Dumnezeu pe toţi cei care au gustat din
masa Mea de azi a cuvântului Meu să facă ei nemulţumire şi
pretenţie şi să-i ducă acestea pe ei apoi la vrăjmăşie asupra
Mea şi a mersului Meu cel de azi peste pământ! Unuia ca acela
nu-i mai trebuie alte păcate care să-l apese, şi iată câtă veghe,
câtă răbdare, câtă iubire şi câtă credinţă plină de statornicie îi
trebuie apoi celui ce bate ca să-i deschid Eu lui venirii Mele
de azi, ca nu cumva să ajungă el apoi trădător şi vrăjmaş lucră -
rii dumnezeieşti, cu care Tatăl M-a trimis să fac lumină mare
peste pământ acum, când s-a stins cu totul veghea pentru veni -
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rea Stăpânului cerului şi al pământului. 
O, au căzut unii prin alţii! Se plângeau pe ei înşişi unii

altora, şi numai de bârfă găseau, numai defăimare era pe limba
lor de la unul la altul în chip duşmănos şi ascuns, şi aşa şi-au
făcut unii altora cădere, prin duh de judecată şi de lipsă de iu-
bire de Dumnezeu, căci nu se poartă ca ei cel ce zice şi crede
că are iubire de Dumnezeu. 

O, fiilor cu care-Mi port venirea, cine umblă cu ascun -
zişuri faţă de voi în mijlocul poporului Meu de azi, aşa vor păţi
toţi, dacă nu se vor pocăi ca să se curăţească de acest păcat, iar
Eu i-am îndemnat mereu, dar ei n-au înţeles că mai dinainte
le-am spus, şi n-au luat aminte, şi nimeni nu i-a mai ajutat apoi
să se trezească din acest noroi, căci n-au primit. O, cei aşezaţi
de Dumnezeu înaintea Sa pentru lucrările Sale, aceia sunt cel
mai mult vorbiţi de rău de către cei ce nu vor să primească şi
să înveţe de la ei, şi se petrece ca şi la şcoală, când cei care nu
învaţă bine fac râs pe seama învăţătorului şi fac faţă la lecţii
de ochii celorlalţi. Ei, tată, v-au tot vorbit de rău pe voi şi v-au
împrăştiat de la unul la altul, şi apoi peste hotar ca păcătoşi, ca
nevrednici din cale-afară, dar cât sunteţi voi de îndureraţi şi de
strâmtoraţi şi de sus şi de jos şi de neajutoraţi pentru Mine,
acestea nu dădeau să vorbească nici unul, căci altfel şi-au dat
limba lor să grăiască. O, nu-l poţi trage spre tine, nu-l poţi slăbi
spre tine pe cel pe care vrei să-l tragi de partea ta, decât
căinându-te lui ca să-i storci duioşia spre tine şi ca să-l desparţi
apoi pe el de mulţi fraţi, şi unii altora şi-au făcut acest rău cei
ce s-au despărţit de Mine şi de voi apoi, unii pe alţii s-au slăbit,
căci n-au voit ei să lucreze pentru Mine. O, unii asupra altora
au lucrat aceştia căderea lor din har. S-au dus cu vorba unii pe
alţii, şi aşa le-a trecut timpul, în loc să se fi făcut ei iubiţii Mei,
nu unii altora iubiţi pentru slăbiciunile inimii lor. Ei au fugit
demult de voi, demult, tată, mai înainte să nu mai stea ei lângă
voi, căci s-au adunat într-un duh şi şi-au găsit aşa de lucru şi
de răzvrătire în ascuns, şi apoi s-au tras în lături, după ce me -
reu, mereu spuneau că aşa vor face. Din duhul invidiei de frate
şi-au făcut rost de îndoială faţă de lucrarea Mea cea de azi, şi
au făcut păcatul defăimării de frate, şi unii altora îşi serveau
acest păcat şi pe furiş lucrau şi defăimau, iar prin duhul căinării
se slăbeau unii pe alţii la mila cea dăunătoare de suflet şi de
cale cu lumină pentru ei, şi i-a mâncat pe dinăuntru reaua lor
lucrare, şi nicidecum nu i-a zidit pe ei întru Mine, ci, din con-
tra, i-a ridicat împotriva voastră pe ascuns şi apoi pe faţă me -
reu, mereu, de parcă pentru asta i-am primit Eu pe ei când au
bătut să intre în staulul poporului Meu, şi vor da aceştia răs -
puns unii pentru alţii înaintea Mea, precum este scris. 

O, fiţi cuminţi, tată! Lăsaţi aşa, fiilor! Nimic să nu vă
despartă pe voi de dragostea Mea! Eu merit să Mă slujiţi, tată,
nu merit să Mă părăsească cei pe care-i am din vecii, şi nici
cei pe care i-am îmbrăţişat când au venit lângă voi, iar Eu i-am
iubit aşa cum au fost ei, până ce ei s-au semeţit şi s-au întors
împotriva Mea, pe furiş făcând aceasta, şi acum se scutură că
n-au făcut ei aşa ceva. Acum ei Mă caută pe alte căi să fiu cu
ei, şi nu iau cuvântul Meu de peste voi pentru oamenii de pe
pământ, care vor să Mă primească aşa cum vin Eu pentru ei. 

Iată, primim lovituri din părţi din pricina celor ce au
fugit şi au dat de râs lumii şi celor necredincioşi, şi păcatul
acesta stă peste ei. Eu nu-i pot ajuta prin voi cu nici un chip,
fiindcă voi sunteţi înaintea lor prea urâţi, prea neiubiţi, prea
judecaţi ca vinovaţi, şi ei îşi ascund păcatele lor sub aşternutul
lor şi au grijă să vă vorbească pe voi de rău, chiar dacă acum
au sfârşit de lovit. O, numai cei ce se ştiu vinovaţi încearcă
dezvinovăţiri, aşa cum au lucrat aceştia ca să-şi arate faţa

curată, dar ei au fugit de voi, fiindcă nu şi-au putut purta faţă
în faţă cu voi vina lor asupra voastră, şi aşa s-au descoperit. O,
n-au avut inima curată faţă de voi, şi nici dragostea, iar Eu şi
cu voi ştim starea lor, şi Eu stau în faţa rugăciunilor voastre şi
vă aud când Îmi spuneţi duioşi: Fie, Doamne, mila Ta spre noi
şi spre ei! 

O, numai dacă ar fi doi dumnezei adevăraţi, numai
atunci ar fi să fiţi îndreptăţiţi pentru alegerea voastră de a părăsi
voi calea Mea şi cărarea cuvântului Meu de azi, dar cum dru-
mul este unul pentru lucrarea Mea, tot aşa şi Dumnezeu, Unul
este, şi este adevărul, pe care voi nu-l puteţi împărţi în două
pentru dreptatea pe care vreţi s-o aveţi, chiar dacă aţi ridica şi
mai duşmăneşte mâna asupra lucrării Mele şi a celor cu care o
port Eu între cer şi pământ, aceasta vă spun Eu celor ce atât de
adânc M-aţi îndurerat prin viclenia cu care aţi lovit în urmă şi
apoi v-aţi dat deoparte de lângă poporul Meu. Eu, Domnul, vă
îndemn să lăsaţi fruntea în jos şi să vă vedeţi căderea din braţul
Meu cel părintesc şi lipsa voastră de înţelepciune de sus. Aţi
luat-o pe căi lăturalnice, tată, şi v-aţi lipit cu lumea şi aţi dis -
preţuit pe poporul cuvântului Meu, şi aceasta aţi păţit din pri -
 cina îngâmfării şi a vicleniei cu care v-aţi învăţat, fiilor, iar din
pricina neascultării voastre Îmi huleşte acum pe ici, pe colo,
omul din lume lucrarea cuvântului Meu, văzându-vă pe voi de-
parte de ceea ce aţi fost lângă Mine. Dar iată, Eu Mă apăr, căci
trebuie să fac aceasta în apărarea Mea, şi le spun celor ce dau
să hulească şi să lovească, le spun că Eu, Domnul, am fost
dispreţuit de ucenicul Meu şi dat spre batjocură din pricina
nemulţumirii lui cea asupra Mea, căci el a aşteptat slavă mare
prin lucrarea Mea cu ucenici lângă ea şi nu M-a ajutat ca Ioan,
ca Iacov şi ca cei ce au suferit ca şi Mine dispreţ şi durere de
la oameni pe pământ. 

Este însă pocăinţă pentru orice păcat, numai să se lase
omul deşteptat din somnul depărtării lui de Dumnezeu, căci
Eu rămân Cuvântul Tatălui peste pământ şi lucrez pe mai de-
parte lucrarea Sa. Amin. 

Eu, Domnul, nu mai primesc rugăciunea celor ce M-au
părăsit pe Mine şi pe poporul Meu şi Mi-au făcut rost de batjo -
cură din partea celor necredincioşi, şi nu mai primesc jertfă de
la ei, căci ei Mi-au clătinat aşezarea Mea, ci doar pocăinţa
poate că le-aş mai primi-o dacă ar fi ea aşa cum iubesc Eu să
stea ea în om după ce omul Mă frânge sub lovituri. Am spus
celor din porţi că e mai mare păcatul cârtirii decât păcatul
călcării zilei de post sau al oricărui păcat, sau decât păcatul
pentru nelucrul dat de Mine să-l împlinească omul cel credin-
cios, căci este scris în Scripturi despre pedeapsa poporului Is-
rael pentru cârtire, şi să înveţe din Scripturi să se vindece de
cârtire cel ce păcătuieşte prin acest păcat, care aduce moarte
grea şi mare durere lui Dumnezeu. 

O, fiilor care aţi găsit cu cale să fiţi nemulţumiţi şi să
loviţi apoi pentru nemulţumirea voastră faţă de cei ce-Mi stau
înainte pentru ca să Mă fac cuvânt peste pământ acum, la sfârşit
de timp! Să ştiţi, tată, de la Mine, Domnul, că toate câte voi aţi
aruncat în ei pe ascuns şi pe faţă, au lovit în Mine cu puterea
răutăţii din voi, şi pe care voi n-aţi simţit că o aveţi şi nu v-aţi
dat seama de ea şi ce ar fi să iasă din ea, dar toate au lovit în
Mine, căci Eu, Domnul, aşa am fost în toate vremile, i-am
ocrotit şi îi ocrotesc pe cei ce-Mi slujesc, şi iată, stau scut în
faţa loviturilor de peste ei, fiindcă ei Îmi trebuiesc lucrului Meu
cel de azi, cu care-Mi slujesc ei pentru venirea Mea cu judecata
făpturii. Iată, M-aţi umplut pe Mine de răni proaspete, şi le veţi
vedea, că vi le voi arăta, şi vi le-am şi arătat pe faţa lucrării
Mele, pe care voi aţi pus pată. Aţi gândit că puteţi arunca cu cu-
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vintele voastre aspre spre cei de sub crucea venirii Mele ca
să-i slăbiţi şi ca să vă facă voia şi să-i supuneţi temerii. Eu însă
numaidecât am coborât în ei întărire mare pentru durerile de la
voi şi M-am umplut de umilinţă şi Eu şi ei ca să putem răbda şi
purta. Sunt numai o suferinţă şi Eu şi ei şi ne mângâiem cu
durerile care sunt, dar lucrăm Tatălui ceea ce vine de la El să
lucrăm. Mă uit la voi cum vă scuturaţi de vină şi cum nu se
lipeşte de voi trezirea şi pocăinţa cea vindecătoare de întuneric,
şi Mă uit cum vine pe pământ adevărul cuvântului Meu, pe
care-l rostesc de cincizeci de ani pe pământ în mijlocul poporu-
lui care M-a auzit. Păcatul nemulţumirii, păcatul răzvră tirii şi
al cârtirii, păcatul defăimării şi al învinuirii, păcatul judecăţii
de frate, când voi nu aveaţi de făcut aceasta, o, aceste păcate
le-a făcut Israel în pustie asupra glasului Meu din mij locul lui,
care era prin Moise. O, zadarnic daţi să staţi acum liniştiţi, după
ce Mi-aţi făcut atâta rană, tată. Vă minţiţi pe voi înşivă căutând
aşa, atâta vreme cât aţi stârnit răutate mare asu pra lucrării cu-
vântului Meu, căci n-are vină cel ce împrăştie acum peste lu-
crarea Mea defăimarea cea din fiecare zi, ci au cei ce l-au
împins pe el la necredinţă, tată. Mă zbat cu toţi cei din cer să
găsesc cumva prilej blând să vă trezesc spre păreri de rău, spre
tămăduire să vă chem, iar sfinţii Mei cei tămădui tori au aceeaşi
suferinţă şi am cu cine să-Mi duc suferinţa dacă voi n-aţi iubit
să suferiţi pentru numele Meu şi nu pentru al vostru. 

Eu, Domnul, caut să Mă păstrez încă blând, fiindcă
mintea celor ce Mi-au adus încercare de la mijloc peste mersul
cuvântului Meu, e ameţită, e bolnavă, şi poate, poate va da să
caute spre tămăduire, spre lumină să caute. Amin. 

— OO,şi eu, Doamne, şi eu, tămăduitorul Pan-
telimon, port din plin durerea Ta, ca şi

pe pământ de la cei răzvrătiţi asupra Ta atunci. O, şi eu sunt
tot o durere de la toată răzvrătirea şi neascultarea şi neiubirea
şi nejertfirea cea pentru Tine şi pentru numele Tău cel mare
din partea celor ce i-ai iubit şi i-ai primit sub scutul Tău ocroti-
tor. O, e tare, tare greu cu omul şi nu-l doare pe el durerea pe
care Ţi-o face mereu pentru iubirea de sine, de parcă el e mai
mare ca Tine şi mai de folos ca Tine între pământ şi cer. 

O, câte lacrimi pe faţa Ta şi a sfinţilor Tăi, care plâng
cu Tine, ca şi Tatăl, Doamne! Omul se ocroteşte pe sine şi se
teme că lucrează prea mult, că se odihneşte prea puţin şi că
prea mult face pentru Tine şi nu i se dă drepturi, de parcă Tu
eşti mai mic decât el, mai neînsemnat decât el. O, cine nu Te
iubeşte prin suferinţă şi prin jerfă şi prin bucuria de a le purta
el pe acestea pentru numele Tău cu totul, acela nu înţelege ce
înseamnă Dumnezeu şi iubirea cea pentru Dumnezeu. 

O, să ne umilim, Doamne blând, şi prin dureri să ne
păstrăm în duhul mângâierii! Nu este ruşine între om şi Tine,
între om şi binefăcătorul lui cel de la Tine, nu este. Nu înţelege
cel ce vine spre Tine care este taina Ta care-l ţine unit cu Tine
pe el. Omul este el, şi nu vrea să se schimbe pe el cu Tine, şi
de aceea este el neputincios pentru el şi pentru Tine. N-ai cu
cine să Te mângâi, decât cu suferinţa cea de la om. Omul are
nevoie de mângâiere, şi mângâierea şi-o ia de la păcat, de la
plăceri, de la iubire de sine, dar el iubeşte moartea când face
aşa. Tu însă eşti Dumnezeu şi Om plin de suferinţă, plin de
durere, că altfel nu poţi fi Dumnezeu, şi iată, nu vrea omul să
fie ca Dumnezeu şi numai ca Dumnezeu, ca să fie cu El apoi
pe veci de veci nedespărţit la Tatăl. Îşi face omul rost mereu
de despărţire de Tine, şi Tu plângi faţă în faţă cu el când el face
aceasta, şi el nu Te vede că plângi. 

O, fii ai cuvântului lui Dumnezeu din zilele acestea, nu
e bine să-L depărtaţi pe Domnul de lângă voi cu mintea şi cu

vederea, şi pe voi de El pentru cele ce faceţi şi sunteţi şi grăiţi,
ca şi cum El nu este în toată vremea de faţă. O, nu-L daţi deo -
parte! Chiar dacă nu-L vedeţi, El este de-a pururi, faţă în faţă
cu tot ceea ce sunteţi şi faceţi voi, şi scriu îngerii ca să fie scris.
O, faceţi-vă rost de tămăduire! Ştergeţi la Domnul pe cele ce
vă învinuiesc la El, ca să nu mai rămână ele! Staţi tot timpul
faţă în faţă cu Domnul în tot ceea ce faceţi şi voiţi şi grăiţi, ca
să fiţi cu frică şi să nu vă pierdeţi din Dumnezeu, căci ochiul
Lui este pururea deschis, şi este ochiul lui Dumnezeu. La fel
şi urechea Lui, fiilor. O, aduceţi Domnului inimile şi lăsaţi-I-le
Lui, nu le ţineţi vouă, căci omul nu-şi poate lucra salvarea, ci
mai degrabă slăbirea şi primejdia vieţii. Staţi deschişi şi staţi
plăcuţi Domnului şi la toţi cei din jur fraţi ai voştri şi staţi
mulţumiţi întru toate, umiliţi prin toate, ca să nu cădeţi în pă -
catul nemulţumirii, care să vă scoată apoi de la Dumnezeu. O,
staţi curaţi cu inima şi cu mintea, şi mână cu mână să daţi ca
să semănaţi între voi, căci deosebirile dintre voi când sunt şi
tot rămân, vă despart sufleteşte, şi apoi trupeşte vă despart. O,
iubiţi să fiţi şi nu să vă pierdeţi, iar pentru aceasta vă trebuie
călăuză în toate şi în toată vremea, dacă ştiţi s-o păstraţi şi s-o
aveţi prin duhul credincioşiei din voi şi dintre voi. Fiţi sfinţi cu
iubirea şi cu umilinţa, şi veţi fi sănătoşi întru toate darurile sfinte
şi slujitori cu ele apoi Domnului! Această tămăduire vă aduc eu
în ziua mea de serbare dacă ştiţi să voiţi şi să luaţi şi să purtaţi
şi să împărţiţi apoi, spre mângâierea cea de la voi a Domnului
nostru, Cel atât de îndurerat, atât de dispreţuit de om. 

M-am aşezat pe masa lor cu doctorie, Doamne. Să fie
sfinţi precum Tu eşti, sfinţi cu iubirea şi cu umilinţa, şi aşa Te
vor putea avea şi purta, şi aşa vor putea ceea ce Tu aştepţi să
poată ei. Amin. 

— EE u, Domnul, am avut martori în ziua
aceasta pe sfinţii mucenici tămăduitori,

şi au mâncat ei la masa Mea cu tine, poporul Meu. Hrana Mea
şi a lor este durerea cea de la om şi multa Mea zbatere ca să-l
aduc pe om la chipul şi asemănarea cu Mine, căci am venit pe
pământ acum două mii de ani ca să Mă vadă omul şi să-Mi
vadă lucrarea şi slava ei şi s-o ştie apoi din unul în altul, iar
acum iarăşi cuvintez şi trezesc oamenii să ia aminte la Dum-
nezeu şi să împlinească ei voia Sa pentru salvarea lor din păcat
şi din moartea pe care o aduce el peste om, atât cât omul nu
vrea să priceapă cu mintea lui de om. 

Eu, Domnul, îţi fac mereu trezirea, poporul Meu, îţi fac,
tată, mereu rost de duhul veghii şi al jertfei tale cea pentru
venirea Mea, căci vin zilele Domnului şi nu e omul pregătit
pentru ele ca să le poată trece şi ca să rămână omul. Fii, tată,
ochi şi urechi la glasul Meu cel din mijlocul tău, la povaţa Mea
cea de sus şi cea de jos, ca să nu te prindă fără veste fiorul
nopţii dacă n-ai iubi lucrarea zilei, lucrarea salvării şi a veghii
cea pentru ea, tată! O, e zi de tămăduire. Ia pe tine cămaşă
tămăduitoare, ia ascultarea cea fără de cârtire, tată, căci Eu nu
te duc la rău dacă Mă asculţi şi nu-ţi cer ceea ce ştiu că nu poţi,
iar dacă nu-Mi dai, ai vină, fiule, şi Îmi faci rană, şi Îmi faci
lacrimă. Toate neputinţele sufleteşti şi trupeşti vin de la neiu-
bire, de la lipsa de Dumnezeu vin. Mai mult acum Eu nu-ţi
grăiesc, căci sunt îndurerat mult, şi dau să te ocrotesc de du -
rerea cea de la ranele Mele, care dor în adâncul Meu. 

Am grăit şi azi multa Mea durere, deşertându-Mă cu ea
în carte ca să fie scrisă şi să mărturisească ea. Am grăit şi alte
dăţi, dar omul caută numai mângâiere, şi vai lui, că nu ştie ce
pierde când caută ceea ce rămâne de el. Eu sunt Cel ce sunt şi
Cel ce rămân şi sunt cu cei ce rămân lângă Mine, purtându-Mi
sarcina Mea ca nişte dumnezei micuţi ai Mei sub mâna Mea
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cea tare pentru ei, mâna Domnului cu cei micuţi ai Săi, care-L
iubesc pe El fără de murmur, fără de cârtire, fără despărţire sub
greu. Amin. 

Sfârşesc cuvântul Meu cel din ziua aceasta, prin care
sfinţii tămăduitori s-au hrănit la masa Mea de azi. Eu, Domnul
Iisus Hristos, pecetluiesc cu numele Meu tot cuvântul cel ieşit
din gura Mea, căci lucrarea Tatălui este el, şi Eu vin pe pământ
să împlinesc lucrarea Sa, lucrarea Tatălui Savaot, Tatăl Meu.
Amin, amin, amin. 

27 iulie/9 august 2010

Praznicul Schimbării la faţă a Domnului

Îndemn către poporul cuvântului. Iubirea îl vindecă pe om de sine
şi de păcat. Omul este nedrept cu Dumnezeu când se supără că nu
e înţeles. Cu jumătatea nu se poate omul naşte nici pe pământ, nici

în cer. 

CC u glas de Duh Sfânt cobor în cartea Mea din
zilele acestea şi praznic de cuvânt Mă fac în

amin tirea zilei celei de acum două mii de ani, când după ce pic
cu pic le-am desluşit ucenicilor Mei că Eu sunt Hristosul
Tatălui, i-am luat pe trei din ei mai întăriţi în înţelepciunea
tainelor şi M-am suit pe munte cu ei şi Mi-am lăsat descoperită
slava Mea cea nevăzută, şi dincolo de cele ce se văd cu ochii
omului au văzut ei în ziua aceea, căci li s-au deschis ochii, aşa
cum Eu am lăsat o clipă să fie ei pentru ca să mărturisească ei
celorlalţi ucenici, şi din unii în alţii până azi să poată spune cei
credincioşi adevărul cel despre Iisus Hristos, despre Care Tatăl
a grăit din nori în ziua aceea peste cei trei ucenici ai Mei glas
adeveritor şi a spus: «El este Fiul Meu Cel preaiubit, întru Care
Eu am binevoit, pe El să-L ascultaţi!». Amin. 

Pace poporului Meu cel binecredincios! Cu praznic de
cuvânt Mă aşez pe masa lui cu Mine şi îi amintesc de porunca
Tatălui, Care a spus celor credincioşi de atunci şi până azi: «El
este Fiul Meu, de El să ascultaţi!». 

Lucrez peste tine prin cuvânt, o, poporul Meu, iar tu tre-
buie să împlineşti porunca Tatălui şi să asculţi de Mine, fiule,
căci Tatăl a spus aşa, nu Eu. Tu trebuie să asculţi de cuvântul
Meu, care grăieşte sus şi jos deodată şi îl aud şi cei din cer, şi
îl auzi şi tu, şi îl aud şi cei din morminte, şi trebuie ascultare
de cuvântul Meu, dar trebuie să ştii să-l cunoşti şi să-l iei şi să-l
împlineşti. Am pus în gura celor din porţi cuvântul Meu ca să
întăreşti tu puterea postului şi a rugăciunii pentru ca să cerem
aşa la Tatăl pe cele împotriva întunericului care vine din în-
tuneric ca să culce la pământ pe Dumnezeu şi să domnească
omul pe pământ apoi, dar nu se poate aceasta, şi dau să Mă
întăresc văzut Dumnezeu atotputernic şi ies cu oştirile Mele
şi-Mi ocrotesc pământul român şi pe cei credincioşi venirii
Mele de azi cuvânt în mijlocul acestui neam, căci multă ne -
credinţă apasă peste sufletul lui, şi aceasta se întâmplă de la
nepăsarea de suflet, de la lipsa de veghe sfântă în vreme de
noapte, când lupul este flămând şi nedormit şi stă la pândă zi
şi noapte să-şi facă rost de vânat, să-i culce la pământ până şi
pe cei aleşi ai Mei, pe cei credincioşi care aşteaptă să vin Eu
cu izbăvirea cea mare, cu biruinţa asupra necredinţei şi a
rătăcirii de Dumnezeu a oamenilor, şi iată, vin şi cuvintez şi
trezesc omul la ascultare de Dumnezeu, căci dacă oamenii L-ar
iubi pe Dumnezeu, L-ar şi asculta, şi n-ar mai fi să-i chem Eu
spre ascultare pe cei ce M-ar iubi, ci M-ar chema ei şi iubirea
lor, iar Eu le-aş răspunde în ziua necazului şi le-aş da după voia
Mea celor ce o iubesc pe ea pentru ei şi cu ei. 

O, cât de dulce grăiesc Eu omului ca să Mă cunoască el

în acest cuvânt! O, cât de tainic lucrez ca să-l ajut pe om! A
spus Tatăl acum două mii de ani să asculte de Mine cei ce cred
în Mine, şi M-a mărturisit din nori Tatăl Fiu al Său iubit, întru
Care El a binevoit. Şi cum să împlinească aşa cei ce cred în
Mine şi Mă vor lor ca să asculte de Mine? O, dacă ar fi pe
pământ oameni credincioşi, aş pune în mijlocul lor fii plăcuţi
Mie, întru care Eu binevoiesc, şi ar asculta oamenii de Mine
prin ei, aşa cum în toată vremea a fost pe pământ aşezarea Mea
cea lucrătoare peste om şi statul Meu cu omul, şi pentru care
Eu Mă aşez în purtătorii de Dumnezeu ca să asculte de Mine
omul pe pământ. 

Mă doare în cer şi pe pământ, căci omul ascultă numai
de el însuşi şi de trupul lui, care ştie prin poftele lui să-l facă
pe om să-l asculte şi să nu poată altfel omul. O, Mă doare
această durere, această pedeapsă de la om şi nepăsarea lui de
sufletul lui, care-i slujeşte trupului, pe care-l ţine sufletul în
viaţă. E mare slăbiciunea omului, şi aceasta vine de la neiubire,
şi toate neputinţele vin de la neiubire. Îi lipseşte iubirea şi îi
lipseşte omului ascultarea cea cu iubire. Numai cei ce iubesc,
numai aceia ascultă, iar cei ce nu iubesc nu sunt nimic, ci sunt
numai păcat, numai carne şi milă pentru carne, căci trupul pof -
teşte împotriva duhului, împotriva iubirii, precum este scris,
iar Eu aştept de două mii de ani să vină vremea să vin pe pă -
mânt cuvânt şi să rostesc cu el peste om lucrarea iubirii, cea
care-l vindecă de sine pe om şi îl vindecă de păcat, căci cel
ce-şi biruieşte trupul sfârşeşte cu păcatul, şi aceasta face iu-
birea când ea poate să se sălăşluiască înăuntrul omului cu lu-
crarea sa, şi ascultă omul de Dumnezeu prin ea apoi. 

O, ce tainic şi ce frumos am aşezat Eu prin cuvânt hotar
între bine şi rău atunci când am lucrat înaintea lui Moise pe
munte poruncile vieţii veşnice pentru viaţa omului! Am scris
cu foc prin îngeri pe table de piatră şi am spus în scris omului
să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima şi cugetul şi su-
fletul său, şi tot aşa să iubească el când iubeşte pe aproapele
său, iubindu-L pe Dumnezeu să iubească apoi, şi altfel i-ar fi
omului purtarea dacă ar da el să Mă asculte aşa cum i-am scris
lui prin îngeri să Mă asculte. 

O, cât de cald am lucrat acum două mii de ani peste
ucenici ca să-i deprind să Mă iubească şi să asculte de Mine!
Nu e pe pământ răbdare ca a Mea când dau să-l fac pe om să
Mă cunoască şi să Mă iubească apoi, ca nu cumva să Mă ia el
în deşert sau să Mă ispitească sau să calce peste cuvântul Meu
şi peste poruncile Mele, rostite prin cuvânt scris cu foc peste
om. O, nu se teme omul când calcă poruncile Mele desfiin -
ţându-le de peste el, iar pe tine, poporul Meu, te-am povăţuit
să-ţi faci hârtiuţă şi să scrii pe ea poruncile vieţii veşnice şi să
le citeşti mereu când te aşezi la rugăciune şi să te măsori cu
ele în vremea rugăciunii şi apoi în vremea lucrului tău tot, ca
să vezi dacă le împlineşti sau dacă le calci între tine şi Mine,
şi între tine şi fratele tău, iar Eu, Domnul, aştept de peste tot
pe poporul cuvântului Meu să lucreze poruncile Mele, care
înseamnă iubire în cel ce le împlineşte pe ele. Orice om poate
să se facă purtător de Dumnezeu dacă face peste el şi în jurul
său poruncile lui Dumnezeu, scrise cu foc prin îngeri pe table
de piatră când a venit vremea să cercetez viaţa omului şi să
stau faţă în faţă cu el prin ceea ce a însemnat cuvântul lui Dum-
nezeu scris pe piatră prin îngeri. Tot omul poate să se recu -
noască pe sine bun sau rău, credincios sau necredincios faţă în
faţă cu poruncile vieţii veşnice, şi poate apoi să le lucreze dacă
voieşte să fie el după chipul şi asemănarea Mea pe pământ. 

O, nu i-ar trebui omului nimic să facă, decât poruncile
lui Dumnezeu, căci aceasta i-a fost dat lui de Dumnezeu să lu-
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creze pe pământ, după ce omul cel întâi zidit a primit de la
Dumnezeu ce să lucreze şi n-a lucrat aşa, şi a căzut prin neas-
cultarea sa, iar acum două mii de ani Tatăl iarăşi a zis: «Acesta
este Fiul Meu Cel preaiubit, de El să ascultaţi!», întărind El
aşa şi înnoind porunca iubirii de Dumnezeu peste om. O, aşa
şi azi face Tatăl, şi Mă trimite pe Mine, Fiul Său iubit, ca să
grăiesc cu omul şi să-i spun să asculte de cele ce-i grăiesc, şi
nu e pe pământ răbdare ca a Mea. 

O, omule, eşti nedrept cu Dumnezeu şi cu omul, căci tu
te aspreşti şi te superi când nu eşti înţeles, când nu eşti iubit şi
primit şi urmat, şi uiţi cât de departe eşti tu de ascultarea ta de
Dumnezeu, de chipul şi asemănarea Lui în toate cele ce tu faci
sau nu faci! 

O, poporul Meu, nu ştie omul cât de adevărat sunt Eu,
Domnul, prin cuvântul Meu de peste tine, dar uită-te tu în el
cât de repede îşi arată el adevărul după ce Eu îl rostesc, că de
multe ori în poporul Meu văd pe ici pe colo cum se face
răsturnarea cuvântului Meu cel proaspăt rostit, şi văd neiubirea
celor ce nu se uită mereu, mereu în cuvântul Meu ca să nu-l
calce pe el apoi, ca să nu facă durere lui Dumnezeu prin căl -
carea cuvântului Său. Trebuie mare veghe, dar mai presus de
aceasta trebuie mare iubire de Dumnezeu ca să poată omul să
urmeze după cum este învăţătura Mea cea prin cuvânt. Omul
este prea slab, şi de aceea am venit Eu pe pământ acum, la
sfârşit de timp, şi am voit şi voiesc să-Mi întocmesc un popor
ascultător, cu care să-Mi pot lucra tot ceea ce mai este scris în
Scripturi să împlinesc, până după învierea morţilor, când va
coborî starea de cer pe pământ, odihna Mea cea după multă
trudă ca să-Mi ridic dintre oameni rodul lucrului Meu cel de
şapte mii de ani, un popor agonisit de Dumnezeu prin mari fur-
tuni, prin multe dureri şi răbdări, prin truda Mea cea de azi,
când Tatăl Mă trimite cuvânt pe pământ, căci a găsit fii cre -
dincioşi şi a putut să împlinească venirea Mea în cuvânt, vre-
mea judecăţii faptelor oamenilor şi vestirea zilei celei mari,
prin care Domnul Se va arăta biruitor peste om şi peste timp şi
peste necredinţa de pe pământ. 

O, nimeni să nu se mire de împotrivirea, de nepăsarea
celor ce aud şi zic că nu aud, de cei ce ştiu că Eu trebuie să vin
şi nu Mă primesc când vin, de cei cărora le grăiesc şi nu fac
aşa cum le grăiesc Eu. Aşa am fost primit şi acum două mii de
ani, după ce atâta putere am dovedit între oameni pe pământ
în cuvânt şi în faptă, iar cei ce s-au vrut mari peste oameni,
şi-au văzut mai departe de ale lor şi M-au dat de peste ei când
Tatăl M-a trimis să-i păstoresc pe ei spre viaţă veşnică, şi n-a
fost loc pe pământ unde Eu am mers şi peste care am cuvântat,
şi să nu se vadă apoi urmele Mele peste cei ce nu M-au primit
când am intrat la ei, şi aşa va fi şi azi şi aşa Mă voi adeveri Eu
Dumnezeu adevărat prin această venire a Mea prin cuvântul
Meu cel de azi, aşa cum era scris să vin şi să grăiesc şi să Mă
audă viii şi morţii şi să învieze dacă vor, dacă au putere să
creadă şi să asculte de voia Mea peste ei. 

O, s-au scurs vremile toate şi a venit vremea să vin cu
zilele cele de apoi şi voiesc să-Mi culeg un popor şi să-l ocro -
tesc de vremea judecăţii, căci judecata suflă cu putere peste tot,
şi Domnul este cu lopata în mână şi Îşi curăţă aria şi Îşi adună
grâul în jitniţă, iar pleava în foc, căci aşa este scris despre vre-
mea judecăţii şi a botezului cu Duhul Sfânt şi cu foc peste oa-
meni, şi nu ştie omul gustul cel dulce şi plin de viaţă veşnică al
Duhului Sfânt, Care spală omul de păcat şi îl face înger, dacă
poate să se umilească şi să creadă, căci tot cel care se umileşte
are cale spre lumină înaintea sa, iar cel ce nu se poate umili
primeşte botezul cel cu foc, care este usturător peste om. 

Acum două mii de ani am aşezat cu o mânuţă de ucenici
noua împărăţie pe pământ şi a dăinuit ea prin vremi prin cei
credincioşi, care au fost şi sunt împărăţia lui Dumnezeu în mij -
locul oamenilor, şi tot aşa lucrez şi azi, şi sunt pe pământ cu
împărăţia Mea în cei credincioşi şi prin ei şi lucrez cuvântul
Meu în mijlocul lor, şi cuvântându-l îl împlinesc apoi, şi aşa
Mă dovedesc Eu Dumnezeu adevărat şi îi arăt omului ce în -
seam nă adevărul, căci omul nu poate să se dovedească om
adevărat, fiindcă trupul îl biruieşte mereu, mereu pe el, şi se
măreşte omul pe sine prin aceasta apoi, chiar dacă nu găseşte
de la om mărire pentru el. O, altfel a fost când mărirea Mea
s-a dovedit pe pământ, când faţa Mea a strălucit scăldată în
lumină înaintea ucenicilor Mei pe muntele cel schimbat o clipă
în slava lui Dumnezeu de peste el. O, altfel a fost cu Mine, căci
pe Mine nu Eu M-am mărit, ci Tatăl, din nori a făcut aceasta
Tatăl şi a arătat apostolilor Mei mărirea Mea în clipa când El
a rostit din văzduh şi a zis: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit,
întru Care am binevoit, pe El să-L ascultaţi!», şi în clipa aceea
S-a slăvit Tatăl în Mine şi a dat pe afară slava Domnului, albă
ca zăpada peste trupul Meu şi peste veşmântul Meu, şi au
mărturisit apoi ucenicii Mei slava Mea, şi iată, Eu nu Mă
slăvesc singur, ci Tatăl face aceasta întru Mine şi peste Mine,
iar omul este mincinos când se slăveşte pe sine, căci am spus
că omul îşi ia mângâierea de la păcat. 

Dar acum a rânduit Domnul să smerească tot muntele
înalt şi stâncile cele veşnice şi văile să le umple şi să fie pă -
mântul neted, ca să umble poporul cel credincios fără teamă
întru slava lui Dumnezeu, şi va face umbră poporului Meu
pădurile şi tot pomul bine mirositor la porunca lui Dumnezeu,
fiindcă va povăţui Domnul pe poporul Său cu veselie şi cu bu-
curie întru lumina slavei Sale, cu mila Sa şi cu dreptatea Sa,
precum este scris. Amin. 

Mă pornesc cu sfinţii şi cu îngerii să gătesc din cer şi de
pe pământ dulce praznic, bucurie pentru mama Mea Fecioara,
căci peste zece zile deschidem porţile grădinii întâlnirii, iar şi
iar le deschidem ca să intre poporul cel credincios venirii Mele
şi să vină să prăznuiască el cu Mine ziua înălţării la cer a
Fecioarei mama Mea, ziua îmbrăţişării ei cu Mine iarăşi,
îmbră ţişare cu lacrimi dorită şi cerută, că mereu Mă chema
şi-Mi spunea: „Vino, Fiule, vreau să fiu lângă Tine, că Tu eşti
Fiul meu, şi golul Tău mă doare!“. Iată, din cer şi de pe pământ
se va auzi glasul de mângâiere şi de bucurie, şi poporul cel
credincios îşi va înălţa sufletul spre Domnul, căci sărbătoarea
îl va încununa pe el. Amin. 

Toate, toate din cer şi de pe pământ să slujească cu dulce
ziua de praznic a mamei Mele Fecioara! Îi voi mângâia pe cei
adunaţi la izvor şi le voi da putere să se facă din zi în zi mai
frumoşi fii ai lui Dumnezeu şi-i voi păstori pe ei. Amin. 

Ca în toate ajunurile sărbătorilor mari, cu popor mult
adunat la izvor, dau puteri poporului Meu cel de lângă izvor
să-Mi gătească cu pace şi cu dulce sărbătoarea şi pe ei înşişi
să se gătească, plini de pace şi plini de dulce între Mine şi ei,
între ei şi ei, căci puterea vine de la Mine şi să voiască, şi să
poată ei, aşa cum strălucirea slavei Mele de pe munte a venit
de la Tatăl şi s-a arătat, şi nu de la Mine a venit. O, e vremea
să lucreze cu duh de multă unire în rugăciune poporul Meu, cu
cerere îndurerată la Tatăl, căci el este unealta Mea din zilele
acestea, iar duhul pierzător al acestui veac îşi ascute colţii şi
scoate coarne proaspete şi capete multe unul după altul ca
să-şi mai încerce puterea şi punerea la cale pentru nimicirea
lui Dumnezeu de pe pământ, dar Eu, Domnul, am pus la
însămânţat şi la udat şi la plivit şi la îngrijit şi la crescut ţarină
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nouă, rodul împărăţiei celei noi, naşterea din nou a lumii, şi
Eu sunt Cel ce fac să crească acest aluat, şi lucrez odată cu
ticluirea cea ascunsă a omului întunericului, care zice că stăpâ -
neşte lumea cu lucrarea sa, dar Eu, şi nu el, o, nu el va fi
biruitor, căci este scris în Scripturi să biruiască Mielul lui Dum-
nezeu pe balaurul cel cu şapte capete, şi cu El împreună să
biruiască şi cei credincioşi Lui, care-şi spală veşmântul şi care
prin sângele Mielului biruiesc împreună cu Mielul, şi au pe ei
pecetea Viului Dumnezeu, şi diavolul se tânguieşte şi se va tân-
gui atunci, precum se tânguieşte şi acum şi nu ştie ce să mai
facă pentru ca să nu piardă biruinţa, şi nu mai doarme şi
măsoară mereu, că mereu, mereu i se strică socotelile, şi iar şi
iar se socoteşte apoi. Eu însă nu mai socotesc, şi pregătesc în
cer şi pe pământ stârpirea lui, căci Îmi stă în cale. 

Mă aşez cu cei din cer să pregătesc sărbătoarea cea de
la izvor şi o binecuvintez încă de pe acum. La fel şi celor ce se
strâng la masa sărbătorii, le blagoslovesc paşii spre izvor, le
dau îngeri pe cale, le dau dor şi iubire, le dau duh de credinţă
şi de putere pentru ca să se facă ei tot mai frumoşi fii ai lui
Dumnezeu, căci cu jumătatea nu se poate naşte omul nici de
pe pământ, nici din cer. Celor necredincioşi n-am ce să le mai
dau, decât ceea ce ei îşi lucrează, şi le va ajunge cu vârf şi în-
desat, căci li se vede necredinţa sau lepădarea de credinţă, după
ce au avut ei credinţă în cuvântul Meu cel de azi, dar Eu merg
şi nu stau, şi biruinţa Mea este mare şi va fi slavă mare pentru
ea, căci Tatăl Mi-o pregăteşte, ca şi în ziua când M-a mărit cu
strălucire mare pe munte înaintea ucenicilor Mei ca să vadă ei
pe deplin că Eu sunt Hristos, Fiul Tatălui Savaot, venit la om
pe pământ din Tatăl. 

O, poporul Meu de la izvor, îţi mulţumesc, tată, că te
apleci să asculţi de glasul Meu cel din mijlocul tău şi să aduci
înaintea Mea zile de post pentru biruinţa Mea şi a ta pe pământ,
căci zilele sunt pline de întuneric, fiule, şi diavolul lucrează şi
el, şi e supărat pe tine diavolul. O, învaţă-te, fiule, din zi în zi
mai mult şi mai bine şi mai credincios să înveţi să crezi că pre-
cum Tatăl este în Mine, tot aşa sunt şi Eu în cei ce Mă poartă în
mijlocul tău, şi în care Eu pun cuvântul Meu ca să-l rostească
ei ţie, că le-am şoptit lor să te aşezi înaintea Mea cu zile de jertfă
şi de strigare, ca să Mă ajuţi în biruinţa Mea asupra şarpelui cu
capete multe şi cu coarne multe şi pe care Eu trebuie să i le tai
unul câte unul când el le scoate iar şi iar, dar fără de unealtă
n-aş avea cum să lucrez lucrarea Mea. Eu, Domnul, îţi trimit
ţie cuvânt şi îţi dau şi putere să-l împlineşti, dar şi tu trebuie
să-Mi dai atunci duhul tău ca să-l umplu Eu de dragostea Mea,
care ţine loc de toate, căci fără dragostea Mea nu poţi nimic,
tată. Le-am spus la ucenici acum două mii de ani: «Fără Mine
nu puteţi face nimic!», şi tot aşa vă spun şi vouă azi, dar vă mai
spun, cu multă umilinţă vă spun că fără voi nici Eu nu pot să
lucrez şi să împlinesc, şi că v-am dat pu tere să vă faceţi fii ai
lui Dumnezeu ca să aibă Domnul cum să lucreze pe pământ lu-
crarea Sa, biruinţa cea pentru împărăţia cerurilor cu oamenii,
după ce mânia va trece şi va rămâne credinţa, căci credinţa nu
va trece, fiindcă este unealta lui Dumnezeu înaintea Sa pe pă -
mânt şi cu ea Îşi curăţă aria de necredinţă şi de necredincioşi,
şi aşa va fi ziua Domnului, iar cei ce aşteaptă să vină Domnul
cu ziua Sa în alt chip, aceia nu ştiu ce zic şi nu ştiu ce aşteaptă.
Cei credincioşi însă aşteaptă făgăduinţa Mea cea pentru ei: cer
nou şi pământ nou, şi îndelung rabdă ei, nepierzându-şi răbda -
rea ca şi cei care pier aşa apoi. 

Sfârşesc cuvântul Meu cel de azi şi îl pecetluiesc cu nu-
mele Meu cel nou: Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Amin. 

Pace multă las în mijlocul poporului Meu pentru gătirea

sărbătorii care se apropie acum la izvor! Pace, de acum şi până
peste ziua de serbare, şi apoi să fie lucrată pacea mereu, ca să
fie ea mereu, dar plăcută Mie să fie ea, şi voi păstori pe poporul
cel adunat la izvor şi voi grăi lui despre taina păcii dintre Mine
şi om, dintre om şi om, căci omul nu înţelege şi nu iubeşte să
lucreze pacea pe care i-o dau Eu s-o aibă şi s-o lucreze, şi se
înşeală mereu omul pentru această mare lucrare de taină. 

O, poporul Meu, te-aş schimba o clipă la faţă înaintea
oamenilor, dar prea mult te iubesc şi prea mult te ocrotesc şi
te păstrez ca să te am, iar până la zilele slavei celei descoperite
slăveşte-Mă tu pe Mine aşa cum Eu te-am învăţat, prin fiinţa
ta îndumnezeită în fiecare zi de fiinţa Mea de pe masa ta şi de
rodul fiinţei Mele în tine, căci ţie Mă împart şi Mă dau ca să te
am al Meu, fiule, şi să te cunosc după pecetea Mea de peste
tine, pe care tu trebuie s-o laşi să se vadă de acum. O, pace ţie!
Iubeşte taina păcii, tată! Împacă-Mi Duhul, fiule, şi păstrea -
ză-Mi-l împăcat, şi aşa să iubeşti tu taina păcii. Nu mai am pe
pământ nici o Betanie în afară de tine şi de stăuraşul poporului
Meu cel de azi. Nu mai am pe nicăieri masă de Emaus, în care
să Mă las văzut şi mărturisit după ce Mă împart de pe masă,
căci cei ce-şi zic slujitorii Mei dau să-Mi tot osândească slava,
acoperindu-Mi-o cu slava lor, căci dau să şi-o mărească pe-a
lor şi să nu Mă lase pe Mine descoperit cu slava Mea, şi iată,
nu Mă pot descoperi în mijlocul lor şi la masa lor, căci departe
sunt ei de slava Mea. Iată, tu eşti Betania Mea, tu eşti Emausul
Meu şi la tine pot să vin cu masa Mea, cu mersul Meu pe
pământ, cu cina Mea descoperită, şi care Mă dovedeşte aievea
lângă tine cu cuvântul Meu de Păstor, căci Mie Îmi place pe
pământ să stau şi să păstoresc pe cei credincioşi şi să stau cu
ei masă a împărăţiei Mele între oameni, şi pe care oamenii nu
pot s-o vadă, căci ochii lor sunt ţinuţi să vadă. 

Binecuvintez iarăşi strângerea la izvor, şi arderea inimi -
lor celor ce se strâng la masa cuvântului Meu, aşa cum le
ardeau inimioarele celor cu care mergeam Eu pe drumul spre
Emaus, de M-am lăsat lor descoperit la masa lor cu Mine. 

Eu, Domnul, cobor de pe acum îngerii şi sfinţii cu ajutor
pentru gătirea zilei de serbare a mamei Mele Fecioara şi vei fi
însoţit de ei, popor de la izvor, căci altfel de putere au cei ce
lucrează cu cei din cer, şi nu singuri, şi altfel de spor au în tot
lucrul lor, că nu e bine să fie omul singur, ci cu Domnul e bine
să fie şi cu slugile Lui cele cereşti să fie, şi precum în cer, aşa
şi pe pământ să fie, că aceasta este voia Mea şi bucuria Mea în
cer şi pe pământ, şi aşa voiesc Eu să trăieşti şi să lucrezi tu pe
pământ înaintea Mea, poporul Meu, aşa, şi mereu, mereu aşa,
o, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

6/19 august 2010

Praznicul Adormirii Maicii Domnului

Pacea între om şi Dumnezeu: voia lui Dumnezeu. Îndemnul Maicii
Domnului la sfinţenie. Numele de român va fi numele fiilor lui Dum-
nezeu. Lumea arde în focul ei, iar cei credincioşi ard în Domnul.
Omul a învăţat să-şi numere pe cele care le are, dar uită să-şi numere 

zilele. Strigare către neamul român. 

CC obor cu cerul pe pământ cuvânt, şi cerul Îmi este
scaun, iar pământul, aşternut, şi aşa este casa lui

Dumnezeu, şi nu poate omul să-Mi zidească Mie casă, căci Eu
sunt Cel ce am zidit şi zidesc. Îmi iau cerul de sfinţi şi păşesc
cu ei pe aşternutul picioarelor Mele, şi cele ce nu se văd ne
acopăr de ochii omului, căci omul este departe de cer. Vin cu
cerul pe pământ, căci departe de cer este omul, iar Duhul Meu
Se zbate să-l îndumnezeiască pe om şi să-l aducă aproape şi
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să-L vadă omul pe Dumnezeu, căci cele nevăzute ale Domnu-
lui sunt cele dintâi făcute, şi apoi sunt făcute cele ce se văd, şi
apoi s-a făcut omul. 

Eu Însumi am venit din cer pe pământ acum două mii
de ani, după ce prin duhul proorociei am trimis la oameni pe
mulţi soli, care să-L vestească pe Dumnezeu. Eu Însumi vin şi
azi, după ce mulţi au mărturisit în numele Meu ca să creadă
oamenii în Mine şi să se mântuiască, şi lumea nu s-a ridicat
din moartea cea de la păcat. Eu Însumi vin, Eu Însumi grăiesc
pe pământ, şi şoapta Mea duioasă atrage la Tatăl pe cei duioşi
ca şi Mine, şi-Mi alină ei durerea Mea cea după om, căci l-am
pierdut pe om după ce l-am zidit. 

Sunt Domnul Iisus Hristos, Fiul Tatălui Savaot şi al
Fecioarei mama Mea, şi ce uşor Îmi este să stau cu cei cre -
dincioşi, să vin la ei şi să le dau din gura Mea hrană pentru su-
flet! Am vestit la porţi sărbătoarea cu care vin în ziua aceasta,
şi iată, intrăm în carte cuvânt, Eu şi mama Mea Fecioara, Eu
şi sărbătoarea ei cea de acum două mii de ani când am coborât
după ea ca s-o iau lângă Mine. 

O, Îmi desfac braţele ca să-i cuprind pe cei adunaţi la
izvor. Mă dau lor cu îmbrăţişarea şi îi cuprind în cuvânt. De la
margini la margini nu-i pe pământ loc mai frumos şi mai slăvit
ca acest munte de taină, vârf de pământ, pe care stă cuvântul
gurii Mele împărţind mângâiere celor ce-l află şi-l iau pe el
vindecare de alean. O, odihnească-se paşii voştri pe acest pete -
cuţ de pământ în ziua aceasta de sărbătoare pentru mama Mea
Fecioara! Fiţi binecuvântaţi de Dumnezeu pentru neliniş tita iu-
bire din voi, care vă dă putere să vă faceţi fii ai lui Dumnezeu
între oameni, şi ştiinţă vă dau ca să ştiţi voi apoi cum vă vrea
Dumnezeu să fiţi şi să trăiţi pe calea voastră cu El! Vă păsto -
resc cu cuvânt duios şi vă povăţuiesc pe voi să iubiţi şi să
pătrundeţi cu inima şi cu mintea taina păcii dintre Mine şi om,
dintre om şi om. O, vă povăţuiesc să lucraţi pace între Mine şi
voi. Ea este voia Mea cu voi spre lucrare, şi altceva nu în -
seamnă pacea dintre Mine şi voi, şi nu este iertare de păcate
dacă nu este mai întâi pacea între Mine şi voi, căci scris este:
«Fericiţi sunt cei cărora s-au iertat păcatele lor!». Eu sunt din
cele de sus, şi tot aşa să fiţi şi voi. Eu nu sunt din lumea aceasta,
şi nici voi să nu fiţi din ea. Aşa să fie pacea dintre Mine şi voi,
căci Eu le-am spus celor ce crezuseră în Mine atunci: «Dacă
veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi cu adevă rat ucenici ai
Mei şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi»,
şi le-am mai spus: «Adevăr adevărat zic: oricine săvârşeşte
păcatul, este rob păcatului, iar robul nu rămâne în casă în
veac. Fiul însă rămâne în veac. Deci dacă Fiul vă va face li -
beri, liberi veţi fi într-adevăr». O, iată taina păcii dintre Mine
şi voi, taina nedespărţirii dintre Dumnezeu şi om! 

O, ce frumos, ce frumos a răspuns mama Mea Fecioara
trimisului lui Dumnezeu la ea! Taina păcii dintre Dumnezeu şi
om este să facă omul ca ea şi să spună apoi ca ea: «Doamne,
fie mie după cuvântul Tău!».

O, cu cât cuvânt Mă las peste pământ, iar cei ce nu-l
ascultă, nu sunt de la Dumnezeu, căci cel ce este de la Dum-
nezeu ascultă de la Dumnezeu, şi iată taina păcii între Dum-
nezeu şi om este să creadă cuvântul Meu şi să asculte de el
omul. Amin. 

Am îngerii suire şi coborâre, iar mama Mea Fecioara
este de-a dreapta Mea şi este sărbătorită şi purtată de cetele
cereşti şi îngereşti şi grăieşte ea cuvânt duios peste cei ce
ascultă de cuvântul Meu şi vin să-l ia pe el de la izvor şi vin să
se mângâie, şi iată graiul ei şi mângâierea ei acum peste cei
adunaţi la izvorul Meu de cuvânt. Amin. 

— OO,scump copil al ascultării de cuvântul
Tatălui şi al meu întru toate! O, scump

copil al pântecelui meu fecioresc şi al iubitoarei mele inimi,
care Te-a avut în ea până să fiu eu Ţie sălaş ca să vii pe pământ
om! O, cât am suferit în tăcere şi în taină mare după ce Tu
Te-ai dus de pe pământ şi Te-ai aşezat în Tatăl, de unde ai
purces, iar eu am rămas! Îi spun poporului adunat la izvorul
Tău de cuvânt că atunci ai venit şi m-ai luat de pe pământ la
cer, iar acum mă iei din cer şi mă aduci cu Tine pe pământ, şi
cu atâta dor doresc eu aceasta, să vin cu Tine la aceşti fii, ca -
re-Ţi poartă iubirea Ta cea de azi şi venirea, Doamne. Atunci
doream să merg cu Tine în cer, iar acum doresc să cobor cu
Tine pe pământ la poporul Tău de azi, căci şoapta Ta duioasă
se lasă peste cei ce-Ţi culeg cuvântul în carte şi îl pun apoi pe
masă pentru cei flămânzi de Tine, de cuvântul Tău în cer şi pe
pământ deodată, căci vin de pe pământ la izvor, Doamne Cu-
vinte, suflete care Te găsesc dacă Te caută, căci Tu Te laşi des -
coperit celor ce nu Te ispitesc şi le ieşi în cale pe aripi de
cuvânt şi pui masă de cuvânt pentru ei apoi şi îi înveţi pe ei
dorul de Dumnezeu, Doamne duios cu cei duioşi ca şi Tine. O,
mulţi dau să Te caute, dar nu toţi au inima curată, o, nu toţi, că
mulţi dau să Te iubească pentru ei, nu pentru Tine, şi nu-Ţi
mângâie ei cu nimic aleanul Tău. O, mi-e tare milă de Tine
şi-Ţi doresc să ai popor frumos şi tot mai frumos, cu care Tu
să Te mângâi în toată zdrobirea Duhului Tău obosit de aştep -
tare şi plin de dor după biruinţa Tatălui prin Tine, Mieluţ
biruitor, căci El iarăşi Te-a trimis după om pe pământ. 

O, prin câtă durere cobori ca să cuvintezi, Fiule al meu,
şi nu ştii cum să-Ţi mai întăreşti calea. Ziua mea în cer între
sfinţi se face cale a Ta pe pământ la poporul Tău, care Ţi-a pus
masă ca să pui pe ea cuvânt plin de dor pentru cei adunaţi la
slava acestei zile lângă cei ce-Ţi poartă cuvântul peste pământ,
Mieluţule Doamne. 

Grăiesc cu voi, cei strânşi ciorchine lângă glasul Fiului
meu Iisus Hristos şi lângă poporul Său de azi. O, învăţaţi de la
El iubirea! Nu învăţaţi de la voi sau de la om, căci omul este
trecător. Iubirea vă vindecă de păcat. Învăţaţi de la Domnul
aceasta! Ea este cea care nu cade niciodată, ea scoală omul din
moarte şi poartă în ea curăţirea. Când ea vă peţeşte şi vă
grăieşte, învăţaţi de la mine să-i spuneţi ei: «Fie mie după cu-
vântul tău!», aşa cum eu i-am spus. Învăţaţi cu întregul, nu
învăţaţi cu jumătatea taina şi puterea iubirii! Vine Fiul meu să
vă înveţe. Ascultaţi-L pe El, căci El Şi-a pus viaţa pentru voi!
Tot ceea ce vă desparte de El sau unii de alţii când sunteţi ai
lui Hristos, nu este iubirea ceea ce face aceasta. O, ea nu caută
să câştige, ci caută să vă câştige pe voi, iar voi s-o câştigaţi pe
ea spre folos veşnic vouă. O, fiţi cu inima curată, căci taina
păcii dintre voi şi Domnul, aceasta este puterea curăţirii inimii
voastre şi împăcarea voastră cu Domnul în toată vremea. Învă -
ţaţi taina dorului şi puterea Lui din voi şi fiţi duioşi, fiilor, ca
să scăpaţi de judecata cea pentru asprimea inimii, dar nu uitaţi
că fără de veghe peste voi şi pentru voi, diavolul nu se ruşi -
nează de nici o putere bună din voi. 

V-aş învăţa mult şi duios, căci din cer se vede bine
binele şi răul care se lucrează pe pământ, iar Duhul Domnului
din sfinţi şi din cei purtători de Dumnezeu între oameni poate
să vă poarte paşii printre primejdii şi să nu fiţi vătămaţi nici de
rău, nici de bine, căci binele este numai în cer, numai cu Dom-
nul de mânuţă. Şi, în sfârşit, învăţaţi, învăţaţi să nu vă despărţiţi
de Domnul dacă aţi aflat cărarea Lui spre voi, căci cei ce se
despart de Domnul dau să se ascundă de El apoi. O, El este
de-a pururi peste tot şi nu e nimeni ca să nu-l vadă Domnul.
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Cei ce daţi să vă naşteţi acum din cuvântul Său cel de azi, nu
vă clătinaţi de nici o încercare când vă lucraţi ridicarea, căci a
venit Scriptura naşterii din nou a lumii şi se vesteşte venind
peste toată făptura. O, nu e vremea să mai naşteţi prunci, ci e
vremea să vă naşteţi voi, de sus, căci pruncii născuţi acum sunt
luaţi de valul lumii şi cad mâncare diavolului şi cresc în în-
tunericul cel din afară. Cei ce iubiţi pe Domnul, iubiţi-L fără
de păcat şi călcaţi peste păcat, călcaţi cu moartea pe moarte,
căci ea trebuie zdrobită cu armele ei ca să fie învinsă şi să nu
mai poată spre voi. Ieşiţi din lume şi din capcanele ei şi căuta -
ţi-vă viitor cu Domnul, cu Cel ce a făcut cerul şi pământul,
marea şi uscatul şi toată facerea! Daţi Domnului putere peste
voi! Fiţi mici sub mâna Lui cea tare, iar sfinţenia întru toate să
facă din voi făptură nouă, după chipul şi asemănarea lui Dum-
nezeu, şi, în sfârşit, rugaţi-vă neîncetat, şi mai cu seamă laolal -
tă, frăţeşte, stăruind pentru cele de sus pe pământ şi peste om,
căci pământul şi toată facerea omului de pe el au de hrană zilele
omului. O, nu uitaţi că nimic nu mai înseamnă lumină. Lumina
este numai Fiul meu, iar cel ce umblă cu El şi crede în El, nu
va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii. Trăiţi pe pământ
ca în cer, ca să aduceţi cerul pe pământ şi să vadă oamenii lu-
mina din voi şi să se minuneze la vederea ei. Fiţi sfinţi, căci
Domnul este sfânt, şi toţi cei ce vor trăi aşa înaintea Sa, Îl vor
vedea pe El, iar El Se va vedea în ei. Amin. 

O, să nu vă pierdeţi răbdarea. Să nu ispitiţi pe Dum-
nezeu. Iubirea şi credincioşia să vă fie cale credincioasă, şi prin
acestea să vă dea Domnul duhul înţelepciunii a toate şi pentru
toate câte sunt şi vin, căci pe om l-a pus Domnul să stăpânească
peste toate, ca nu cumva, ceva din acestea să-l poată ucide pe
el când ar da să-l stăpânească. 

O, mi-a fost tare dor să grăiesc şi să aduc viaţa din cer
în om prin cuvântul grăit. Mi-e dor de Fiul meu cu oamenii pe
pământ. Faceţi-vă cărare spre oameni pentru Fiul meu, voi, cei
ce L-aţi aflat pe El aici, la râul Lui de cuvânt, cu care cârmu -
ieşte lumea fără ca ea să priceapă aceasta! Aveţi grijă, când
staţi unii cu alţii împreună, să ştiţi pe cât sunteţi de uniţi, să fiţi
tot atât de despărţiţi, ca nu cumva ceva sau careva de aproape
sau de departe să vă despartă de Dumnezeu, căci Domnul a
spus: «Cel ce se foloseşte de lumea aceasta, să fie ca şi cum
nu s-ar folosi de ea, iar cei ce au, să fie ca şi cum n-ar avea»,
căci omul este neputincios faţă de ispitele care-i stau în cale. 

Acum, cu Fiul meu grăiesc pentru voi: Dă-le, Fiule
scump al meu, har şi dar ca să se poată ei împlini întru Tine şi
ca să Te aibă de casă, Doamne, casa învăţăturii vieţii! Dă-le
lor să ştie taina Ta cu pământul român în zilele acestea, că mare
va fi între neamuri numele de român când Tu Te vei slăvi în
curând cu neamul Tău creştin, din neamul român cules şi pus
la însămânţat. Toată taina Ta cu acest pământ ales va fi văzută
şi cunoscută în lung şi în lat, şi îngerii o vor sluji pe ea înaintea
neamurilor. Când nu va mai fi pe pământ lumină şi casă de lu-
minat lumea şi calea, când toţi oamenii vor da să uite numele
Tău şi numele de creştin, atunci Tu în mare taină vei merge pe
acelaşi drum al iubirii de Dumnezeu dintre oameni şi vei fi
biruitor cu numele cel nou al celor ce Te vor urma fără de
abatere de pe cale, şi va fi numele fiilor lui Dumnezeu numele
de român, căci diavolul cel rău va să şteargă de pe pământ nu-
mele de creştin. Şi Te rog, Fiule Doamne, să nu mai plecăm de
aici, noi, cei din cer, că e de vegheat şi de apărat acest pământ
şi acest neam şi această nouă începătură şi semănătură. Să-i
învăţăm rugăciunea cea cu jertfă şi să le spunem lor că dacă
patruzeci de inimi se vor uni să ceară cu o zi de rugăciune cu
post lângă ea o biruinţă mare cu Tine peste pământ şi peste răul

care bate de peste tot, li se va da lor, şi, mai mult, li se va scrie
la fiecare din ei patruzeci de zile de post stăruitor lângă
rugăciunea cea spre Tine. Şi iată, una este să postească răzleţ
cei ce postesc pentru o împlinire de la Tine, şi alta este să se
unească toţi într-un duh şi într-o cerere şi într-o putere uniţi
întru unul, şi aşa vom da piedicile în lături şi vom putea,
Doamne al celor credincioşi. 

Acum hai să le dăm bucuria şi duhul ei în duh de praznic
sfânt şi să însufleţim această zi, coborând în ei har, Fiule
învăţător! O, să aibă grijă ei de nedespărţirea de noi. Amin. 

— OO,mamă, nu Mă despart de poporul acestei
taine şi vin mereu la izvor cu cuvânt de

putere şi Mă dau celor ce vin, ca să poată şi ei apoi. Eu, mamă,
am stat şi M-am hrănit din graiul iubirii tale pentru ei şi pentru
taina Mea cu ei. Eu, mamă, aştept să pot prin cei ce Mă poartă
să aduc împlinirea Scripturilor celor de apoi: cerul cel nou şi
pământul cel nou, mamă, şi am pus la însămânţat aceasta pen-
tru cei credincioşi, care aşteaptă făgăduinţa lui Dumnezeu,
mamă. Toată lumea arde ca un cuptor, dar cei credincioşi Mie
nu ard în ea, mamă, ci stau cu Mine şi ard în Mine, şi focul
Meu din ei Eu îl iau şi-l arunc pe pământ ca să ardă în el lumea,
mamă, lumea care arde în focul ei, luând foc din foc fiii lumii.
Eu însă întocmesc alt foc şi dau cu el foc răului de pe pământ
ca să-l stârpesc dintre oameni, şi fac aceasta cu poporul cuvân-
tului Meu, mamă, şi se va afla de la margini la margini că Eu,
Domnul, am fost acest cuvânt în mijlocul neamului român şi
că Mă port cu el spre biruinţa cea mare, mamă. Amin. 

Pace ţie, în zi de serbare pentru tine, mama Mea! 
Pace vouă, câţi v-aţi adunat lângă glasul Meu cel de azi!

Vă voi cuprinde iarăşi în cuvânt spre sfârşitul sărbătorii şi vă
voi da din ea. Petreceţi, dar, însoţiţi de cei din cer acum, şi tot
aşa însoţiţi apoi spre căsuţele voastre, căci harul Meu cel de
azi pentru cei credincioşi e mare cum n-a mai fost până în zilele
acestea, că e vremea la sfârşit, nu e la început. 

Voi, cei ce veniţi să creşteţi cu viaţa cea de sus, cereţi şi
vi se va da, căci am împărţitori gospodari pentru cele ce voiţi
să învăţaţi şi să purtaţi şi să înţelegeţi şi să puteţi apoi spre îm-
plinire. E mult cuvânt din Mine pe masa poporului Meu.
Spuneţi-vă cererea şi veţi afla răspunsul şi învăţătura pentru
toate. Amin. Binecuvântată să vă fie întoarcerea acasă şi taina
păcii dintre Mine şi voi, pace neştirbită de cele rele din om şi
de pe pământ. Pace vouă! Mă aplec şi mulţumesc iubirii din
voi, pentru care veţi primi înmulţire dacă veţi stărui în ea. Mă
aplec şi vă întăresc paşii spre izvor. Întăriţi-vi-i şi voi, că Eu
aicea vin şi pun masă mereu pentru cei ce iubesc hrana Mea. 

Pace vouă! Pecetluiesc cu numele Meu sărbătoarea de
azi şi toată petrecerea ei şi tot cuvântul Meu dat vouă spre
zidire. Amin. 

Iar ţie, popor de la izvor, îţi dăruiesc puterea cea care
Mă întâmpină pe Mine, Domnul, când vin să păstoresc pe
poporul cel credincios, care este şi care creşte la număr, şi bu-
curii vei avea tu din munca ta cu Mine, o, fiule, poporul Meu.
Amin, amin, amin. 

*

DD in cer şi de pe pământ s-a strâns laolaltă bucuria
sărbătorii pentru mama Mea Fecioara. Din cer şi

de pe pământ Eu, Domnul, am aşezat înaintea poporului aşezat
la izvor înţelepciunea iubirii şi a vieţii ei în om. Nu-şi poate
închipui îndeajuns nici omul credincios nevăzutele cele făcute
de Dumnezeu cum însoţesc ele, cum se împletesc ele cu cele
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văzute ca să Mă bucure pe Mine laolaltă cu cele ce se văd, cu
cei ce se văd, iar cei ce nu se văd sunt miriade de miriade, pre-
cum este scris, sunt sfinţii şi îngerii în cete-cete, însetaţi de
slava Mea cea de peste om pe pământ, căci tot cerul Mă vrea
cu omul pe pământ, ca să fie şi cerul pe pământ, căci Eu, cu
oştirile cereşti cobor. 

O, când pe pământ fac oamenii o minunăţie de-a lor pen-
tru ca să se arate cu ea la mulţi, la cât mai mulţi, se strâng buluc
de peste tot cete de oameni, se strâng şi se bucură şi se minu -
nează şi îşi împart unii altora gândurile şi simţirile şi îşi umplu
inimile şi şi le hrănesc cu cele ce văd cu ochii lor, şi duc vestea
din loc în loc apoi la cei ce n-a fost să vadă şi ei pe viu, şi se
umple pământul din gură în gură, din om în om de cele ieşite
de la oameni pentru oameni, şi rămân înscrise pe pământ
lucrările oamenilor. 

O, măi poporul Meu, o, tată, cum de nu poate omul
să-şi ducă mintea şi inima şi pentru cele ale lui Dumnezeu,
care nu se văd, atât de minunate cum sunt? O, fiilor, nu este
credinţă. Aceasta îi lipseşte omului. Cel mai mare dar, cel mai
bun fruct, din care omul şi-ar putea lua în el bunătăţile şi
frumuseţile cerului şi ale Domnului ca să-şi hrănească cu ele
inima şi viaţa şi paşii şi mersul vieţii, acest mare bun ceresc îi
lipseşte omului, vederea cea pentru cele cereşti îi lipseşte lui.
Nu i-ar trebui omului şcoală sau cunoştinţă pentru ca să înveţe
darul vederii celor cereşti, ci credinţă i-ar trebui, căci Eu aşa
am spus: «Cel ce crede în Mine nu va muri niciodată». O, unde
ar fi să vezi pe pământ om care să nu vrea să moară, care să
nu-şi lucreze moartea din pricina lipsei acestui dar ceresc, pe
care Dumnezeu l-a dat cu multul oamenilor încă de la începutul
omului, încă de când Eu, Domnul, cu mâna l-am zidit din
pământ pe om şi din Duhul Meu? O, au fost şi sunt pe pământ
oameni care n-au murit, şi vor mai fi, căci este scris în Scripturi
că nu toţi vor muri, ci se vor schimba întru nestricăciune
trupurile lor. 

O, de ce M-au vestit proorocii cei de demult că Eu sunt
Fiul Tatălui, că Eu sunt, şi că voi sosi pe pământ Mântuitor şi
că voi primi moarte şi apoi ridicare şi înviere, şi Mă numeau
ei Fiul Omului? O, aceia M-au văzut, căci în ei darul credinţei
le-a dăruit ochi pentru cele nevăzute ale lui Dumnezeu şi
vedeau, şi erau pe pământ împărţite oamenilor vedeniile lor, şi
aveau oamenii cârmuire din cer prin cei ce vedeau pe cele ce
sunt şi vor fi. O, s-au deşteptat oamenii, aşa zic ei, şi zic că
aiureşte omul care vede ceva din nevăzutele lui Dumnezeu, şi
zic despre acela că e nebun sau bolnav sau semeţ sau, şi mai
mult de atât, mincinos. 

N-au oamenii credinţă pentru cele nevăzute, şi care
lucrează şi împlinesc tainic şi se împlinesc, ca apoi să se arate.
Am spus în grăirea Mea de azi că Eu, Domnul, la facerea ceru-
lui şi a pământului am zidit mai întâi nevăzutele, şi apoi pe
cele ce se văd, şi apoi l-am făcut pe om. N-am făcut omul mai
întâi, ci am făcut darurile cele pentru el, i-am făcut mai întâi
lui casă, şi după aceea l-am aşezat în ea, şi casa lui este cerul
şi pământul, care sunt şi casa lui Dumnezeu. O, tot aşa şi omul
face, mai întâi îşi zideşte casa, şi apoi intră şi locuieşte în ea şi
se ajută cu ea la nevoile trupului său. 

Mă fac învăţător cu adâncime de învăţătură în cuvânt,
ca să ia lecţii de la Mine omul nepriceput în credinţă, căci unde
încape minte multă în om şi tot strânge el ca să aibă, acolo se
strânge şi multă, multă prostie, adică multă semeţie, multă
hrană de pe pământ şi de la om, dar din nevăzutele lui Dum-
nezeu nu încape în om minte. O, poporul Meu, o, fiule, una e
să scrie omul pe hârtie unu, doi, trei, patru, şi să-şi socotească

legile şi avuţiile, şi alta este să ştie el să grăiască şi să spună
cuvinte. Cuvântul este altceva decât numerele. Spun aşa ca să
înţeleagă omul ce voiesc Eu să-i spun, căci omul îşi numără
timpul, banii, avuţiile, lucrările lui, cărările lui, pe prietenii şi
pe duşmanii lui, îşi numără oile, caprele, păsările, hainele, şi
îşi numără pe toate câte are şi câte va fi să mai aibă, şi numai
să numere a învăţat săracul, şi nu e om care să nu fie prins în
capcana aceasta pe pământ, dar zilele uită să şi le numere şi
să-şi facă el şi socoteala lor, venitul lor şi lipsurile din ele, şi
aceasta fac Eu pentru el în ziua când el părăseşte trupul şi se
întâlneşte cu Mine şi se înspăimântă în clipa aceea că n-a ştiut
că trebuie să şi creadă în Mine, să aibă şi credinţă în nevăzutele
lui Dumnezeu, şi care îl aşteaptă la hotar. 

O, dacă ar fi să te învăţ, Eu, Domnul, o măiestrie mai
mare pe tine, omule care alergi mereu şi nu mai ai timp să stai
şi să vezi şi pe Dumnezeu în spatele celor ce tu vezi şi numeri
mereu, Eu, Domnul, ţi-aş da ţie darul credinţei şi te-aş învăţa
apoi pentru el, căci pentru el trebuie învăţătură pentru supu -
nere, pentru multă umilinţă, pentru lepădare de sine şi pentru
multe pe care nu ţi le socoteşti tu şi care-ţi rod viaţa pe dinăun -
tru, şi uiţi că tu nu eşti Dumnezeu, că nu-ţi poţi fi Dumnezeu,
şi că eşti un om şi atât. Dacă ar fi să vrei să fii Dumnezeu,
atunci ar fi să intri la învăţat ca să ştii cum să fii şi cum poţi să
fii Dumnezeu, căci Eu în toată lucrarea Mea, numai de la Tatăl
iau ca să ştiu şi ca să fac, şi de aceea am spus că Tatăl este în
Mine, şi am spus aşa pentru că am ca dar ascultarea de El, şi
am spus că Eu de la Mine Însumi nu grăiesc nimic, ci numai
pe cele ce aud de la Tatăl, dar cine pricepe cuvântul Meu ca
să-l înţeleagă şi ca să-l lucreze şi el aşa cum îl lucrez Eu, aşa
cum i-am spus Eu omului că sunt şi că lucrez? Eu pe toate, pe
toate le-am spus omului, dar are el timp să se facă Dumnezeu
la cuvântul Meu şi să audă de la Mine şi să lucreze aşa precum
Eu fac între Mine şi Tatăl? O, n-are omul timp pentru Mine şi
pentru cuvântul Meu împlinit în el, şi de aceea nu poate el să
se îndumnezeiască, să fie plin de harul Meu cel făcător de om
ceresc pe pământ. Oamenii nu vor să fie decât oameni şi atât.
Femeia nu vrea să fie decât femeie şi atât. Eu însă voiesc să
fiu ca Tatăl, şi sunt, şi aşa lucrez, şi iată, Îi fac Tatălui popor
îndumnezeit prin har, căci lucrarea Mea cea de la El este să-l
îndumnezeiesc pe om şi să fac fii de Dumnezeu între oameni,
ca să aibă Domnul copii de-ai Săi pe pământ, să aibă rod Dum-
nezeu Făcătorul şi să nu-I tot strice omul cerul şi pământul, ci
să le înnoiască pe ele Dumnezeu şi să fie cer nou şi pământ
nou apoi, căci omul s-a stricat aşa cum se strică o mâncare, şi
apoi ea miroase urât şi face muşte şi face viermi şi se desface
apoi în pământ, de unde şi-a avut trupul ei. 

O, unde să mai fie un loc mai frumos, un pământ mai
frumos şi mai slăvit de cer şi mai împodobit cu cele nevăzute
ale lui Dumnezeu, ca şi aici aceste grădini pe care Eu, Domnul,
Îmi pasc turma cea credincioasă, aici, unde Eu, Domnul, cobor
cu norii şi grăiesc cu multul cuvântul Meu deasupra celor cu
darul credinţei în ei? 

O, popor al grădinilor Mele de azi, hrăneşte-ţi, tată,
credinţa şi inimioara cu nevăzutele lui Dumnezeu, şi care îm-
podobesc atât de strălucit grădinile Mele de azi cu tine, locurile
pe care tu trăieşti azi viaţa pe care ţi-am dat-o s-o ai, după ce
te-am luat de pe pământ dintre oameni şi te-am aşezat în bine -
cuvântarea Mea. O, fiule, Adam n-a vrut, săracul, să se hră -
nească cu minunea frumuseţii raiului în care Eu l-am aşezat,
ci s-au hrănit unul cu altul cei doi şi n-au mai văzut decât atât,
şi s-au făcut pământ frumuseţile raiului pentru cei doi, din tr-un
singur trup împărţit în două de mâna Mea, după ce Adam n-a
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găsit între toate fiinţele cu suflet viu în ele ajutor pentru el pe
pământ. O, iată cum a furat omul de la Dumnezeu, din nevă -
zutele lui Dumnezeu şi le-a aşezat pe pământ apoi ca să se
fălească el cu ele! Aşa cum a furat Adam ştiinţa cu care a spus
apoi că femeia este carne din carnea lui şi os din oasele lui, şi
apoi a ştiut pe mai departe să aducă la vedere urmaşi, dar ca
omul a ştiut şi nu ca Dumnezeu, tot aşa fură omul până la
capătul timpului din nevăzutele lui Dumnezeu ca să facă el ce
ştie, ce-i vine în cap să facă pe pământ din cele ce sunt şi nu se
văd, şi aşa se face omul hoţ de cele ce nu sunt ale lui, ci ale lui
Dumnezeu sunt, şi, iată câte scoate el ca să le arate a fi ale lui,
ale minţii lui pe pământ, şi le face lor trup şi le numeşte cu
nume puse de el şi le zice: telegrafie, telefonie, radiofonie, tele-
viziune, informatică, şi cum vrea el să le mai spună la cele ce
aduce omului în mână: telefon, radio, televizor, calculator, şi
multe nume stâlcite pe toate câte le dă omului în mână ca pe
nişte jucării cu suflet în ele, şi omul se încântă, şi cerul de sfinţi
şi de îngeri se uită pe pământ cât de mult a furat omul din
nevăzutele lui Dumnezeu, din înţelepciunea lor, pe care Dom-
nul o foloseşte între El şi om, iar omul a furat din ele după ce
a fost zidit de mâna lui Dumnezeu pe pământ şi se făleşte cu
ele, şi zadarnic se făleşte cu cele ce nu sunt ale lui, căci din ale
Mele a furat şi s-a semeţit, şi apoi s-a ascuns de Dumnezeu. 

O, nu poţi, omule hoţ, nu poţi să te ascunzi şi nu poţi să
Mă ascunzi de la faţa oamenilor. Eu stau faţă în faţă cu omul
şi Mă mărturisesc pe Mine Însumi prin cele făcute de Dum-
nezeu, nu de tine, şi tu eşti judecat prin aceasta, căci din furat
nu poţi ajunge decât la închisoare, şi cine, tată, te mai scoate
pe tine de acolo dacă nu Dumnezeu, pe Care tu vrei să-L as-
cunzi acum de tot şi să stai tu în locul Lui şi în numele Lui? O,
eşti judecat de cele ce faci, şi vei avea nevoie de Mine şi de
iertare pentru faptele tale, căci potrivnicul Meu, diavolul, cel
care a căzut din cer prin semeţie după ce a voit să fie mai mare,
mai deasupra decât Dumnezeu Făcătorul lui şi a toate câte sunt
şi vor fi, acest rival al Meu ţi-a dat ţie de la el, din cele căzute
din cer odată cu el şi ţi-a pregătit închisoare, tată, aşa cum şi
el şi-a pregătit cădere din cer pentru îndrăzneala lui de a se voi
mai mare, mai întâi decât Dumnezeu, după ce Domnul îl
aşezase pe el în mare cinste între făpturile cereşti, în mijlocul
înţelepciunii în cer păstrată, şi din care Dumnezeu ia şi lucrea -
ză cu ea pe pământ. O, n-ai să te bucuri de cele căzute din cer
prin semeţia omului, şi cu care tu acum te făleşti că le ştii şi că
le faci şi că le stăpâneşti şi că le împarţi oamenilor, ci ai să
plângi văzându-ţi viaţa risipită în necredinţă şi în necu noştinţă
de Dumnezeu, de la Care tu furi mereu şi te duci cu ele să le
înşiri în piaţă ca să le vinzi oamenilor. O, când vei înceta? 

Se bucură omul că naşte prunci din plăceri păcătoase,
dar iată cui dă el rod! Lui satan îi aduce avut, căci copiii de azi
se fac diavoli îmbrăcaţi în piele de om şi se fac slujitori potriv -
nicului lui Dumnezeu, furului, şi se fac scule vătămătoare de
suflet printre oameni pe pământ, şi vor plânge toţi oamenii
cărora nu le-au plăcut cu sapa şi cu grapa şi cu plugul, de s-au
dus să scape de greu şi de muncă, dar ei s-au dus, săracii, să se
facă scule ale ţesăturii celei dese ale lui satana, potrivnicul lui
Dumnezeu şi al omului, şi mulţi din oamenii care-l slujesc pe
el ştiu primejdia în care sunt şi sfârşitul a toate acestea, dar nu
mai au loc şi pentru ca să fugă şi să se smulgă de pe calea cea
cu prăpastie sub ea, şi se mai miră omul botă de cunoştinţă, se
mai miră de cuvântul Meu cel de azi şi nu ştie ce este cu el. O,
nu te mai mira, tu, pui de şarpe, nu mai scoate capul ca să te
miri şi să-Mi pui mărăcini pe cale. Nu vei putea, căci Eu am
venit pe pământ cuvânt ca să te prind în faptă şi să-ţi spun că

greşeşti prin ceea ce faci, şi să-ţi spun că poţi să-ţi găteşti sal-
vare. Am venit să fiu gata să te ajut, dacă voieşti să te întorci
la duhul adevărului, care pretutindenea este şi merge pe urmele
tale ca să caute cumva să te curăţească la minte şi la faptă de
toate întinăciunile tale, şi apoi la inimă, că până nu-ţi vindeci
mintea de şerpi, nu poţi să-ţi aşezi inima în faţa lui Dumnezeu
ca să-ţi arate El din nevăzutele Lui şi să le vezi apoi şi să-ţi
măsori prin ele păcatul şi prostia cu care te-ai hrănit departe
de duhul cerului pe pământ. O, eşti de plâns mai mult decât
dia volul, căci tu eşti cel văzut, eşti trup, iar El este nevăzut,
căci este duh. Întoarce-te, dar, ca să vezi ca Dumnezeu şi nu
ca diavolul, căci omul a fost de Dumnezeu zidit, iar diavolul a
fost zidit de om. Întoarce-te, că a sosit ceasul! Amin. 

O, poporul Meu, M-am scris în carte cu judecata cea
pentru fur şi cu ieşirea Mea în calea lui ca să-l izbăvesc pe el
dacă se întoarce ca să-L creadă pe Dumnezeu în acest cuvânt.
Îi dau omului credinţă prin venirea Mea cuvânt pe pământ, căci
Eu nu de altceva vin în calea lui ca să-i grăiesc, şi Mie nu-Mi
trebuie uneltele lui ca să ajung la urechea purtătorilor de Dum-
nezeu şi ca să ajung în cartea Mea cea de azi cu cuvântul Meu,
ci Îmi trebuie om cu credinţă, şi căruia să Mă arăt descoperit,
şi care să aibă hârtie şi pană de scris, şi Eu să-i grăiesc, iar el
să Mă aşeze în carte. Eu sunt Cel de la Care omul a furat şi s-a
făcut fur ca să-şi facă unelte şi să vorbească unul cu altul, de
la un capăt şi până la celălalt al pământului auzindu-se om pe
om prin uneltele făcute de el. Eu sunt Cel Care am toată pu -
terea de a merge şi de a grăi, şi nu cu scule făcute, ci cu puterea
Mea. Omul însă îşi face scule cu înţelepciunea furată din cer
ca să poată şi să meargă şi să grăiască cu celălalt capăt al
pământului, şi îi trebuie să fure din nevăzutele Mele şi să-şi
lucreze scule şi să le dea suflet pe pământ şi să le numească
apoi pe ele îngerii lui. O, altfel sunt îngerii, şi sunt duhuri în-
gerii, nu sunt trupuri, nu sunt table şi fiare, nu sunt făcături
omeneşti. Eu, Domnul, pe nori de heruvimi Mă port şi nevăzut
stau şi păstoresc pe om, căci nevăzutele, care au fost făcute
întâi, sunt cele ce acopăr slava Mea, slavă care este, şi pentru
care omului îi trebuie credinţă. O, aşa am stat Eu la masa
sărbătorii de azi cu poporul Meu de la izvor şi cu cel venit din
depărtare la glasul Meu duios după om ca să-l învăţ pe el în-
toarcerea acasă, şi am stat pe nori de heruvimi cu mama Mea
Fecioară Împărăteasă, şi am cuvântat Noi cuvânt de facere a
omului peste cei adunaţi cu inimi dulci şi cu ochii lăcrimând
de bucuria cea pentru cer în ei, căci au venit la masa Mea şi au
stat cu cerul la masă, şi de aceea vin cei ce vin la gura izvorului
Meu de cuvânt, pe care atât de dulce îl revărs Eu ca să curgă şi
ca să ia din el cei însetaţi. 

Am grăit acum, după ce sărbătoarea s-a ridicat de pe
masă, şi am dat omului putere de înţelepciune pentru cuvântul
Meu, care este râul vieţii, râul proorocit de evanghelistul Ioan,
ucenicul cel iubit, şi care în vedenie a văzut acum două mii de
ani lucrarea pe care Eu azi vin şi o revărs peste oameni, râul
Meu de cuvânt, cu care curând, curând voi inunda pământul în
lung şi în lat de la margini la margini şi-şi vor spăla mulţi faţa
în el şi vor vedea apoi ca Dumnezeu şi vor vedea pe Dum-
nezeu, aşa cum orbul vindecat de Mine s-a dus trimis de Mine
să se spele şi apoi să vadă pe Dumnezeu şi apoi să se ducă să
se arate preoţilor, ca să vadă şi ei că omul vede de la Dum-
nezeu, că omul vede dacă Dumnezeu voieşte să vadă el. 

O, iarăşi îi mângâi pe cei ce au luat din masa Mea.
Ne-am încălzit, şi Eu şi mama Mea şi cerul tot, Ne-am încălzit
de la inimioarele cele pline de căldură pentru harul Meu cel de
azi peste ei, harul pentru cei credincioşi. Tainic îi voi însoţi pe
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ei şi le voi insufla lor voia Mea cu ei în toate cele ce fac ei şi
vor să poată. Le voi da inimă nouă şi voi turna iubire acolo
unde este iubire, şi celui ce are i se va mai da, precum este
scris. Amin. 

O, trezeşte-te, neam român, scoală-te, tată, e târziu! O,
ce bine ar fi să Mă auzi şi să Mă asculţi! Te-aş scăpa din toate
gropile în care ai căzut din pricina dorinţelor tale şi a
neastâmpărării, căci ai gustat din vinul cel otrăvit şi ţi s-a părut
bun, dar el este cupa fărădelegii a tot pământul, şi a venit la
tine din ţări străine şi te-a furat din duhul străbunilor tăi. Ei
însă strigă la Mine pentru tine, şi strig şi Eu la tine ca să te
trezeşti. O, ajunge cu toropeala. Nu căuta să te îmbeţi cu apă,
tată. Ia şi bea din gura Mea cuvânt de trezire şi de facere şi fugi
spre Dumnezeu, Care te scapă de cădere, de căderea în care
stai acum! Amin. 

Voi, cei care veniţi şi vă adăpaţi din izvorul Meu de cu-
vânt, daţi-Mă oamenilor! Faceţi-vă peste fiii neamului român
vestitori ai venirii Mele şi spuneţi-le şi lor că am venit să-i vin-
dec de necredinţă şi de înstrăinare de Dumnezeu! Luaţi foc din
foc şi aprindeţi cu el inimile multora din aproape în aproape,
şi veţi lua plată, fiilor credincioşi! Cereţi la Mine să vă fac pu -
ternici în faptă şi în cuvânt, şi daţi cerului ajutor de pe pământ
ca să ridicăm neamul român la rang ceresc între neamurile
pământului, căci înţelepciunea cea de taină a lui Dumnezeu a
fost pusă sub obroc de către cei ce s-au găsit să stăpânească
duhul omului, şi nu mai sunt păstori ca să caute la oi şi ca să
nu se facă ele capre dacă nu sunt păstori pentru oi. 

O, mamă a Mea, Mă rog de om pe pământ, mamă. Ne
rugăm omului să Ne ajute, mamă. O, ce frumos a fost la sărbă -
toarea ta în grădinile Mele cu poporul de la izvor şi cu cel venit
la masa Mea de cuvânt! O, ce frumoşi Mi-au fost cei ce Ne-au
împărţit, fiii cu care trudim pentru slava Mea de azi şi pentru
vestirea ei peste pământ! Dulce sărbătoare am gustat cu ei, Noi,
cei din cer în ziua aceasta! Slavă Tatălui, Care Ne trimite,
mamă! Nu ştie omul ce frumos este în cele nevăzute, şi care
împodobesc în taină lucrările Mele pe pământ cu oamenii.
Chiar de ar fi să fie spuse şi povestite ele, omul este rece, şi e
rece tot omul care nu le vede pe acestea, mamă. 

— OO,Fiule frumos ca şi Tatăl, prin răbdarea
Ta vei birui, Fiule scump, că nu numai

crucea ai avut să rabzi, ci rabzi şi iar rabzi încă de când omul
s-a jucat de-a furatul în grădina raiului şi s-a jucat de-a păcatul
faţă în faţă cu Dumnezeu, Care l-a făcut pe el şi l-a aşezat în
fericire. Iată şi azi rabzi, şi grăieşti cu multă răbdare cuvântul
Tău cel de azi pentru învierea omului păcătos, şi pe care ar tre-
bui să-l baţi, nu să-l mângâi, dar Tu rabzi, o, Fiule al răbdării
sfinte. Te mângâi cu durere şi cu iubire şi Îţi întăresc răbdarea,
şi cu mânuţa Îţi şterg lăcrimioarele, căci Tu prin răbdarea Ta îl
slăbeşti pe satana, şi prin lacrima Ta îl arzi, iar prin blândeţea
şi prin umilinţa Ta îl faci să-şi dea duhul, şi curând, curând el
va sfârşi. Amin. 

Le dau mângâierea mea de mamă şi ating cu mânuţa
mea cerească toate creştetele celor ce au stat la masa Ta de cu-
vânt în duh de sărbătoare a mea între sfinţi. Îi mângâi şi le
spun: Acesta este Fiul Tatălui Savaot, şi Fiul meu, iar voi de
El şi numai de El să ascultaţi, şi, ascultând de la El, aşa să
urmaţi, aşa, şi veţi fi fii ai lui Dumnezeu între oameni pe
pământ. Amin. 

— AA cum sfârşim, mamă, şi slobozim pe cei
ce Ne ţin ca să Ne aşeze în carte. Am zis

ploii să se desfacă dacă a trecut sărbătoarea, şi a udat grădinile
de aici, căci plângeau după apă. 

Acum, poporul Meu, odihneşte-te de grija pe care ai
avut-o pentru gătirea mesei Mele cu poporul venit la masă, şi
te scoală odihnit şi te apucă, tată, pe mai departe de lucrul tău
cu Mine pentru slava Mea de azi cu tine, căci cu tine Mi-o
pregătesc, ca pe o zi de sărbătoare, iar Eu te ţin de-a dreapta
Mea aşa, şi cu nume de ucenic te voi slăvi, şi vei avea cunună
de ucenic, fiule lucrător pe pământ pentru Dumnezeu, fiule
ascultător. O, păstrează-te în umilinţă, tată, păstrează-te aşa,
poporul Meu, căci aşa poate Dumnezeu cu omul. Eu sunt, şi
te ajut să voieşti şi să poţi şi să porţi, iar tu doar să Mă asculţi,
tată, doar să Mă urmezi, doar să Mă iubeşti şi să Mă asculţi
aşa, o, poporul Meu. Amin, amin, amin. 
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Sărbătoarea tăierii capului sfântului Ioan Botezătorul

Pofta omului se face păcat şi îl aduce pe om la păcatul trufiei. Dom-
nul îi cheamă pe oameni să-i vindece de păcat. Aproapele omului
este trimisul lui Dumnezeu spre om. E vremea osândirii păcatului. 

Rugăciunea sfântului Ioan pentru neamul român. 

CC u duh de sărbătoare cerească şi cu iubire plină de
milă Eu, Domnul Iisus Hristos, iarăşi Mă fac cu-

vânt în cartea Mea cea de azi, căci omul are nevoie de Dum-
nezeu atât cât el nu pricepe aceasta, dar Mie Îmi este milă de
om şi grăiesc ca să Mă audă omul, căci unde sunt Eu, el nu
poate veni ca să Mă audă, fiindcă omul este din cele de jos, iar
Eu sunt din cele de sus, aşa cum am spus Eu la prima Mea ve -
nire în mijlocul poporului la care am venit atunci, şi le spuneam
lor: «Voi sunteţi din lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea
aceasta; voi sunteţi din cele de jos, Eu sunt din cele de sus, iar
dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre».
Le-am spus aceasta pentru că necredinţa îi aduce pagubă omu-
lui şi pe pământ, şi în cer apoi, şi îi îndemnam pe oameni să-Mi
urmeze Mie ca să aibă lumina vieţii, ca să aibă adevăr viaţa lor.
Ei însă se luau după semeţia lor şi spuneau că nu este adevărată
mărturia Mea dacă Eu Însumi mărturisesc despre Mine. O, la
ce le-a folosit dacă au spus aşa? Au murit în păcatele lor, că
n-au voit să Mă cunoască şi să le fac vindecarea, şi le spuneam
lor: «Voi judecaţi după trup, Eu nu judec pe nimeni, şi chiar
dacă Eu judec, e adevărată judecata Mea, pentru că nu sunt
singur, ci Eu şi Tatăl, Care Mă trimite pe Mine la voi, şi este
scris la voi că mărturia a doi martori este adevărată, şi Eu sunt
Cel ce mărturisesc despre Mine Însumi şi mărturiseşte despre
Mine Cel ce M-a trimis pe Mine: Tatăl, şi voi nu Mă ştiţi nici
pe Mine, nici pe Tatăl şi nu ştiţi de unde vin şi unde Mă duc, că
voi judecaţi după trup şi nu Mă cunoaşteţi, că dacă M-aţi şti
pe Mine, aţi şti şi pe Tatăl, şi Eu Mă duc şi Mă veţi căuta, şi
unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni, şi v-am spus vouă că veţi
muri în păcatele voastre dacă nu credeţi că Eu sunt, căci ori -
cine săvârşeşte păcatul este rob păcatului, iar robul nu rămâne
în casă în veac, pe când Fiul rămâne în veac, şi dacă Fiul vă
va libera, liberi veţi fi într-adevăr».

O, Eu le desluşeam lor toate şi le despecetluiam din
Scripturi taine de nepătruns de mintea lor cea de jos, ca să-i
fac să Mă creadă şi să le iert cumva necredinţa lor, căci Eu
când am strigat ca să Mă audă cineva şi să grăiască despre
Mine, Mi-a răspuns Isaia şi l-am făcut pe el prooroc al Meu,
grăitor de Dumnezeu l-am făcut, şi i-am spus în vedenie, atin -
gându-l şi spunându-i: «Iată, s-a atins de buzele tale cărbune
aprins şi va şterge fărădelegile tale şi de păcatele tale te va
curăţi», şi l-am făcut pe el om îndumnezeit, căci a crezut şi
M-a urmat apoi cu lumină, iar Eu am spus tuturor: «Eu sunt

580 Cuvântul lui Dumnezeu 



lumina lumii, şi cel ce Îmi urmează nu va umbla în întuneric,
ci va avea lumina vieţii». O, aşa se naşte din cuvântul Meu cel
ce-Mi urmează Mie apoi pe pământ, şi aşa Mi-am făcut Eu
prooroci şi ucenici lucrători cu Mine şi n-au mai fost ei apoi
din lumea aceasta, ci au fost din cele de sus şi nu le-am mai
socotit păcatele lor, căci i-am atins şi i-am curăţit şi i-am aşezat
pe calea iubirii şi au ascultat de ea apoi. 

O, n-a voit şi Irod să primească de la Ioan, Botezătorul
Meu, iertarea lui şi salvarea lui din păcat, n-a voit, şi a rămas
el de partea poftei păcătoase, care l-a ucis mereu pe el, până
ce l-a adus înspre făgăduinţa cea rea, în care s-a prins pe
neştiute, şi a trebuit el apoi să supună la tăiere capul lui Ioan.
O, ar fi să se cutremure omul, căci pofta lui se preface şi se
face păcat şi intră prin porţi în trup şi îl aduce pe om la păcatul
trufiei apoi, păcat care-l conduce la făgăduinţe în vreme de
beţie, şi apoi sufletul lui cade în cătuşe şi greu Mă mai primeşte
dacă ar fi să vin să-l scap cumva, căci omul cu greu Mă
cunoaşte şi cu greu Mă primeşte ca să Mă creadă şi să Mă
urmeze. El este învăţat să cunoască păcatul şi să-l primească
peste el, căci este din cele de jos omul. 

Iată, Irod n-a primit pe aproapele său, pe cel ce a dat să-i
facă lui bine, căci din pricina păcatului pe care-l iubea, el n-a
iubit pe Dumnezeu, şi s-a iubit pe sine Irod şi de aceea iubea
să poftească şi să se bucure aşa. O, vai de cel ce pofteşte, că
acesta ajunge în moarte pe această cărare! Omul pofteşte cu
inima şi cu trupul apoi, şi se pofteşte om pe om din pricina
slăbiciunii, împotriva căreia el nu se aşează să stea. Sunt pline
uliţele peste tot de oameni poftitori de om şi de păcat. Nu mai
sunt locuri curate de păcatul din om. Pe la toate răspântiile
pândeşte păcatul din om după alt om, şi diavolul se odihneşte,
că-i are pe toţi oamenii lucrătorii lui. Cade om în laţul altui om
şi sunt mulţi care se prefac că-L au pe Dumnezeu şi că sunt
salvatori pentru oamenii păcătoşi, dar oamenii lui Dumnezeu
nu umblă aşa, nu umblă singuri oamenii lui Dumnezeu, pre-
cum nici Eu n-am umblat singur când M-a trimis Tatăl să
umblu pe pământ după om şi să-l întorc la Tatăl pe om. Singur
trebuie să umble omul numai când este el singur, iar când
umblă printre oameni el trebuie să aibă însoţitori făcători de
minuni, din cer minuni, nu din el, căci omul care-şi slujeşte
poftei lui are pe diavol de Dumnezeu, şi diavolul face şi el
semne mincinoase, dar nu minuni, ci nimereli de-ale lui ca să-i
înşele pe cei care nu-i ştiu lucrarea, şi omul cade în laţul altui
om din pricina poftei lui, care se uneşte cu trupul lui şi se face
diavol omul. Dar Eu vin pe pământ şi dau de ştire că e vreme
de mare fărădelege pe pământ, vreme cu păcat, şi apoi cu us-
turime pentru păcat şi mor oamenii în păcatele lor, şi Eu strig
peste ei ca să Mă audă şi să-i vindec cumva, iar cel ce se as-
cunde de strigarea Mea, acela face ca Adam, care s-a ascuns
de Mine din pricina păcatului din el, căci după ce el a păcătuit
împotriva Mea şi a lui, a dat să se ascundă de la faţa Mea, şi
auzind el umbletul şi glasul Meu, mai mult s-a ascuns, căci
păcatul l-a înstrăinat pe el de Dumnezeu. 

O, e străin omul, e tare străin, bietul de el, căci se în -
străinează de Mine prin păcat şi umblă aşa apoi, şi cu cât aş da
să-l strig pe cel apăsat de conştiinţa lui, cu atât el fuge şi se as-
cunde înăuntrul lui. Eu însă vin şi tot vin şi dau să Mă ating de
inima lui cu cuvântul Meu cel de foc şi să-i dau nădejde de
mântuire şi să-l iau în slujba Mea pe om şi să-i spun: «Iată, s-a
atins de buzele tale şi va şterge fărădelegile tale, şi de păcatele
tale te va curăţi». Amin. 

Şi acum Mă scriu în carte cu porunca vieţii şi iarăşi îi
aduc omului aminte de ea, porunca cea de la început şi pe care

Eu, Domnul, şi Ioan, ucenicul Meu iubit, am înnoit-o prin ros -
tire acum două mii de ani şi am zis: «Poruncă nouă vă dau:
iubiţi-vă unii pe alţii cu iubirea lui Dumnezeu». 

O, i-am spus omului: «Să iubeşti pe Domnul Dumnezeu,
omule, să-L iubeşti din toată fiinţa ta, şi pe aproapele tău să-l
iubeşti ca pe tine însuţi». Nu înţelege omul cum să împli nească
el ceea ce i-am dat să lucreze, şi voiesc să-l povăţuiesc Eu pe
el acum. Izvorul Meu de cuvânt se face jar şi cărbune aprins
ca să se atingă de inima omului şi să-l ia omul pe buze apoi, şi
din mijlocul cetăţii strig şi îl chem pe om să Mă audă, şi îl strig
în mijlocul cetăţii cuvântului Meu cel de azi, din mij locul celor
ce aud din gura Mea cuvântul Meu cel de foc ca să-l ia ei şi
să-l arunce pe pământ şi să se aprindă acest foc şi să ardă
păcatele din oameni focul cuvântului Meu, căci diavolul a pus
lege pe pământ păcatul. O, vai lui, că vine nimicirea lui! Amin. 

O, omule înstrăinat de Dumnezeu, ţi-am spus, tată, ţie
cuvânt încă de la început, cuvânt de foc, şi am scris cu foc pe
piatră şi ţi-am spus să iubeşti pe Dumnezeu şi pe aproapele tău
ca pe tine însuţi. Când Eu ţi-am spus să iubeşti pe Dumnezeu,
am aşezat cuvânt lângă aceasta şi ţi-am aşezat pentru îm-
plinirea iubirii de Dumnezeu ajutor ţie pe aproapele tău, pe cel
ce-ţi aduce ţie de la Mine porunca iubirii de Dumnezeu, căci
fără cel trimis de la Mine în calea ta tu nu poţi să-L iubeşti pe
Dumnezeu, căci Dumnezeu trebuie iubit cu ascultare şi prin
ascultare, şi altfel nu este scară pe care să urce la Dumnezeu
iubirea cea pentru El din om. O, n-ai să vezi, omule tată, n-ai
să vezi înţelepciune în om care să priceapă şi să înţeleagă
această poruncă pentru iubirea de Dumnezeu a omului. Omul
îl numeşte aproape al său pe orice om. O, nu, că iată, se omoară
om pe om prin pofta cea păcătoasă, care se face iad în om, iar
porunca iubirii de Dumnezeu dă să-l facă Dumnezeu pe om.
Omul nu poate fi aproapele omului, ci doar vrăjmaş mântuirii
lui. Numai trimisul lui Dumnezeu spre om, numai acela este
aproapele omului, numai omul îndumnezeit prin har, şi din care
Dumnezeu Se revarsă cu sfinţenia Sa cea de sus, cu cele de
sus, nu cu cele de jos înaintea omului. Ioan, Botezătorul Meu,
un aşa trimis înaintea feţei Mele, un aşa mort faţă de păcat şi
de necredinţa de pe pământ, numai unul ca acesta poate fi
aproapele omului. Pe aceştia oamenii nu-i primesc, căci oa-
menii sunt învăţaţi cu cei dintre ei şi ca ei, căci s-a dus Ioan la
Irod, care smintea poporul cu faţa fărădelegilor lui ca să-i
înstrăineze de Dumnezeu pe oameni, şi i-a spus că nu-i este
îngăduit să facă acestea pe care el şi le îngăduieşte, dar cei ce
iubeau păcatul ca şi Irod, l-au tăiat pe Ioan de pe pământ, din
pricina poftei, care se făcea trup în ei şi pe care ei şi-o îngă -
duiau cu viaţa lor. 

O, omule înstrăinat de Dumnezeu, nu-ţi este ţie îngăduit
de Dumnezeu să faci unire păcătoasă, căci trupul omului n-a
fost făcut pentru desfrânare, ci pentru Domnul. O, fii cuminte
şi nu mai fă păcat! Omoară-ţi pofta, că ea se face pedeapsa ta!
Iubeşte pe aproapele tău, care vine la tine de la Dumnezeu ca
să te aducă la Mine, la legea iubirii de Dumnezeu, şi numai aşa
să te iubeşti pe tine însuţi, iar altfel nu, căci altfel îţi lucrezi
moartea, şi nu iubirea cea din Dumnezeu. Nu uita că Dum-
nezeu este împotriva păcatului şi a uşurătăţii cea de la păcat!
O, nu uita că păcatul aduce moartea şi este chiar moartea, iar
moartea nu cunoaşte lumina şi nici ruşinea cea pentru faptele
ei! Eu sunt lumina lumii, Eu, şi cine merge după Mine nu va
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii. E vremea osândirii
păcatului, vreme vestită de proorocii cei de demult şi care au
avut în ei vederea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, Duhul
Care grăieşte azi cu tine, omule înstrăinat de Dumnezeu. O, nu
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te mai ridica împotriva Mea şi a ta ca Irod, care n-a iubit şi
n-a primit pe aproapele lui, pe cel care venea de la Mine ca
să-i facă lui bine! N-ai pe nimeni aproape al tău, n-ai, tată,
n-ai, şi tu nu ştii ce şi cine te înconjoară pe tine, căci omul are
nevoie de om pentru nevoile şi poftele lui, şi nu caută la Dum-
nezeu omul. O, primeşte-Mă când bat! Primeşte-l, tată, pe
aproapele tău şi nu-l primi pe om, căci omul este neputincios
ca şi tine şi n-are ce să-ţi dea! S-a învăţat diavolul să ia chip
de om postitor şi nevoitor ca să-l crezi tu pe el, dar Dumnezeu
nu lucrează niciodată fără de ucenici lângă trimişii Săi la tine.
Ioan avea ucenici când a ieşit ca să fie văzut după cum era în
Scripturi proorocia pentru arătarea lui între oameni, şi Mi-a dat
Mie pe ucenicii lui şi nu şi i-a păstrat lui, şi am lucrat Eu cu ei
apoi, şi au lucrat ei pentru Mine pe mai departe cu ucenici
lângă ei, cu cei asemenea Mie şi lor cu lucrul lor între oameni,
şi nicidecum cu duhul uşurătăţii cum dă diavolul să se îmbrace
în om acum şi să se arate în numele Meu peste oameni şi prin
oameni. O, iată cum vin Eu cu sfinţii spre tine şi cum mărtu -
risesc ei de lângă Mine ţie lucrul Meu între oameni. Iată glasul
lui Ioan, Botezătorul Meu, cel care a mers la Irod ca să-i spună
că duce poporul în înstrăinare de Dumnezeu, căci fapta fărăde -
legii săvârşite din vârf, se face pildă rea pentru cetate, se face
duhul morţii printre oameni apoi. 

— OO,eu sunt glasul care face curat în calea
Ta, Doamne. Eu sunt trimisul Tău a -

tunci şi acum şi Te mărturisesc pe Tine la cei ce Te aud când
vii cu sfinţii în cuvânt pe pământ la oameni. Duhul credinţei
în Tine îl suflu peste toţi oamenii şi le spun lor: 

Vine Domnul, fii ai oamenilor, vine şi vă găseşte în ne -
credinţă şi în faptele ei! Credinţa are faptele ei, iar necre dinţa,
la fel. Eu strig la voi să vă despărţiţi de păcat şi de uşurătatea
cea amăgitoare, de la care se sminteşte om pe om. O, nu mă
tăiaţi aşa cum m-a tăiat Irod de la faţa sa! Primiţi stri gătul tri -
mi sului lui Dumnezeu, glasul aproapelui vostru, căci când
Domnul i-a spus omului să-L iubească pe Dumnezeu, l-a aşezat
şi pe aproapele său lângă om şi i-a spus omului: «Să-L iubeşti
pe Dumnezeu şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi, omule!». 

N-are cine să le tălmăcească oamenilor cuvântul lui
Dumnezeu, şi face Domnul aceasta, face trimisul Tatălui, Fiul
Tatălui, Mielul lui Dumnezeu, pe Care eu L-am botezat ca pe
un om atunci în râul Iordan, în timp ce strigam la toţi oamenii
să se pocăiască şi să primească împărăţia cerurilor, care se
apropia de ei, pe Domnul, Care S-a arătat la Iordan, ca să-L
cunoască oamenii pe Cel mărturisit de Tatăl cu glas coborât cu
norii deasupra râului Iordan, spunând la cei de faţă: «Acesta
este Fiul Meu iubit, întru Care Eu am binevoit!». O, aşa ne-am
dovedit, Domnul şi eu, trimişi ai Tatălui, căci la ieşirea mea din
pustie L-am vestit pe Domnul şi L-am arătat oamenilor, iar Tatăl
din cer a împlinit minunea şi a mărturisit-o cu glas, şi s-a scris
pe pământ glasul Tatălui asupra Fiului Său botezat de mine ca
pe un om la Iordan, supus întru toate, blând şi smerit, măreţ prin
acestea între toţi oamenii, care se tot trufesc pe pământ. 

O, primiţi-i pe cei mărturisiţi de Dumnezeu în cer şi pe
pământ, căci mincinoşi sunt azi între voi cei ce se dau trimişi
de Domnul la voi, o, fii ai oamenilor! Iată, vine Domnul şi gră -
ieşte vouă şi în chip smerit şi blând Se dă vouă cuvânt din mij -
locul unui popor ca o cetate, cetatea cuvântului lui Dumnezeu,
popor crescut de cuvântul Lui şi îngrijit de Domnul pe pământ
ca să aibă Domnul cetate între oameni şi să le facă lor bine, ie -
şind spre ei cu cuvântul mântuirii şi al sfinţirii oamenilor. O,
în toarceţi-vă de la păcat la sfinţenie şi primiţi cuvântul lui Dum -
nezeu şi deschideţi-i ca să vă lumineze, ca să vă cheme spre

putere de sus şi cu care să biruiţi păcatul din voi, pofta, ca re se
face una cu trupul omului şi apoi îl umple de trufie pe om! 

Eu, Doamne, sunt trimisul Tău şi mă fac aproapele omu-
lui ca să-l aduc pe el la iubirea de Tine, adevărata iubire între
pământ şi cer. O, spune-le lor să nu-şi iubească trupul, căci
trupul pofteşte în ei împotriva lor şi a Ta, împotriva lui Dum-
nezeu în ei, împotriva Duhului, Doamne, şi se naşte moartea
în ei prin trupul cel poftitor. O, spune-le de mine, că eu nu
mi-am iubit trupul, ci pe Tine Te-am iubit în mine, de nu-mi
trebuia nici mâncare, nici apă, şi atât de mult Te-am avut eu în
mine pe Tine, şi aşa am fost şi aşa am ieşit între oameni, ca să
mă fac aproapele lor şi să le dau de la Tine lor. 

Şi acum, miluieşte neamul român şi fă cu el după făgă -
duinţele Tale, Doamne, şi pregăteşte-i lui scăpare din întuneric
şi din fărădelege şi din păcat şi din înstrăinare de Tine şi nu
lăsa să fie biruit acest neam! Ajută-i mintea, ajută-l în vreme
de necredinţă, căci păcatul s-a înmulţit şi l-a înstrăinat de Tine
şi mult l-a înstrăinat! O, pierde, Doamne, din mijlocul lui pe
vrăjmaşii mântuirii lui cea de la Tine, pe cei dinăuntru şi pe
cei din afară, şi arată-Te Dumnezeu adevărat peste el, ca să
vadă neamurile pământului şi să se plece, Doamne! O, e aproa -
pe să-şi dea duhul acest neam, nu-l lăsa să piară, că n-are păs -
tor, ci Tu eşti Păstorul lui! Fă-l să-Ţi audă glasul şi să-Ţi
des chidă şi să Te cunoască şi să Te asculte, iar Tu să-l scapi de
moarte şi să-l miluieşti pe el, şi să Te vadă cu el cei ce au dat
şi dau să-l robească sub ei pe cel ales de Tine pentru slava Ta,
pentru slava credinţei în Tine a oamenilor, Doamne, Mieluţ
junghiat, Care ridici păcatele oamenilor, căci Tu pentru aceasta
ai venit pe pământ. Amin. 

— OO,proorocule mare şi botezătorule al Meu
şi al multora care s-au adus spre credin -

ţa lor în Mine! O, ce să le fac dacă nu Mă aud, dacă nu deschid
glasului Meu cel mult peste ei? Îşi atrag ceea ce-şi lucrează şi
aşa Îl văd pe Dumnezeu, Care strigă la ei ca să-L audă şi să-L
asculte pe El. 

O, neam român, te strigă sfinţii din cer, tată, şi te strigă
pe tine alesul Meu. O, alege-te şi tu pentru Dumnezeu, că nu
vreau să pieri cu cei necredincioşi. Credinţa are faptele ei, nu
te încânta altfel, că eşti mort dacă nu are faptele cereşti în tine
credinţa ta. O, te strig, nu lepăda strigarea Mea! 

Sculaţi-vă, voi, cei ce staţi pe scaun de păstori peste su-
fletul neamului român şi deschideţi glasului Meu de peste voi!
Nu vă amăgiţi cu cele trecătoare, căci este Dumnezeu, şi tre-
buie să-L dovediţi pe El dacă staţi sub nume de slujitori pentru
El pe pământ! O, deschideţi-Mi! Nu vin să vă fac rău, ci vin
Mântuitor! Nimic nu vă cer decât iubire şi primire şi credinţă
ca să vă dau mântuirea, ca să salvăm acest neam. Nu faceţi şi
voi ca iudeii ca să nu Mă primiţi, că e ruşine să faceţi aşa dacă
vă numiţi creştini! Fiţi salvatori şi treziţi oamenii de la păcat
la lumina sfinţeniei, că e vremea pe sfârşite, şi semnele dove -
desc aceasta! 

Iar tu, poporul Meu, cetate a cuvântului Meu, staulul Meu
cel de azi în mijlocul neamului român, cere-Mi, tată, cere-Mi tu
ceea ce trebuie să fie şi să aibă acest neam, căci am coborât cu
cuvântul venirii Mele în mijlocul lui şi voiesc să-l fac pe el
lumină popoarelor, dar să voiască şi el să-Mi slujească aşa, căci
tu eşti popor frumos şi are după cine se lua neamul român dacă
vrea să fie el lumină pe pământ aşa cum am fost Eu. 

Eu sunt în mijlocul neamului român cuvânt cu lumină
în el peste om, şi stau în mijlocul lui cu tine şi lucrez cu tine
minunat, poporul Meu, ca să ştie acest neam că între el şi Mine
te am pe tine înaintemergător spre el şi că Eu vin mereu cuvânt
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la el ca să-l fac întâiul între popoare când nimeni nu se aşteaptă
să fie aşa, şi să fie aşa Domnul cu oamenii pe pământ. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu, şi fii, tată, ucenicul Meu, căci Eu
fără ucenici nu lucrez pe pământ! Amin, amin, amin. 

29 august/11 septembrie 2010

Praznicul naşterii Maicii Domnului

Cuvântul Domnului este hrană îngerească. Omul nu poate primi
acest cuvânt pentru că nu iubeşte sfinţenia. Este scrisă în Scripturi
venirea Domnului cuvânt, sigură ca venirea zorilor. Iubirea nu este 

cea care capătă, ci este cea care dă și se dă. 

VV in pe pământ cuvânt de facere a omului, că este
scris iarăşi să vin. Sunt Domnul Iisus Hristos şi

iarăşi vin, şi grăiesc Eu Însumi cu omul şi stau nevăzut, căci
sunt înconjurat de cetele îngereşti cele fără de trup, aşa precum
M-am înălţat la Tatăl când M-am despărţit de ucenicii Mei,
căci un nor de îngeri M-a ascuns de la faţa lor şi li s-a spus lor
prin glas de înger: «Acest Iisus tot aşa va şi veni, precum L-aţi
văzut că S-a înălţat la Tatăl».

Mă fac cuvânt de venire a Mea la om şi de venire a omu-
lui la Mine şi stau în mijlocul unui popor pregătit de Mine în
zilele acestea pentru slava Mea, şi slava Mea se face cuvânt şi
se împarte prin împărţitorii ei, prin moştenitorii ei, şi nu oricine
trebuie să împartă la oameni vestea venirii Mele ca să fie cre -
zută, cuvântul Meu cel de azi şi chemarea omului la Mine. O,
nu oricine trebuie să facă aceasta, ci numai cei cărora Eu,
Domnul, le spun lor să Mă vestească, şi prin însăşi viaţa şi
statura lor să Mă arate şi apoi să Mă vestească, şi nu singur tre-
buie să fie cel ce Mă dă de veste că sunt în mijlocul unui popor
cuvântând peste pământ, ci trebuie să aibă însoţitori sfinţi cel
ce se sfinţeşte ca să se facă vestitorul venirii Fiului lui Dum-
nezeu, Care iarăşi vine pentru vii şi pentru morţi ca să dea
fiecăruia după cum este fapta sa. Amin. 

O, poporul Meu, stau în mijlocul tău cuvânt şi praznic
de cuvânt, pentru că mama Mea Fecioara este sărbătorită de
cetele de sfinţi şi de îngeri şi de neamuri în cer şi pe pământ,
iar Eu o îmbrăţişez pe mama Mea şi Mă fac cuvânt pentru ea,
iar ea pentru Mine, că e praznic sfânt, şi cuvântul Meu este
hrană îngerească, hrana sfinţilor şi a îngerilor, o, fiilor, şi tot
aşa şi a omului trebuie să fie, o, tot aşa, că scris este: «Nu nu -
mai cu pâine trebuie să se hrănească omul, ci cu orice cuvânt
care iese de la Dumnezeu». O, de-ar căuta omul aşa, ar înţelege
el atunci venirea Mea cea de azi în cuvânt. N-are cum să vrea
şi cum să primească omul cuvântul Meu şi să-l înţe leagă şi să-
l creadă dacă el nu iubeşte harul Meu peste el, sfinţenia, fără
de care nimeni nu-L cunoaşte, nimeni nu-L vede pe Domnul
nici în cuvânt, nici în vedere, nici în făpturi, dar cei ce Mă îm-
plinesc pe Mine în ei, aceia, o, numai aceia Mă cunosc în acest
cuvânt şi Mă primesc, căci această venire a Mea este adevărată,
dar tu, omule, nu citeşti în Scripturi ca să ştii, că în ele este
scris că venirea Mea este sigură ca şi zorii dimineţii când vin
şi se arată peste pământ şi îl umplu de lumină şi de soare apoi,
şi toate cresc pe pământ sub ochii Mei şi se dau oamenilor ca
să-i îndemne pe ei să-L cunoască pe Dumnezeu şi să-I mulţu -
mească pentru toate darurile Lui cele pentru om. 

O, mamă Fecioară, te fericesc şi te slăvesc sfinţii şi în-
gerii şi oamenii, mamă, că e praznic sfânt în ziua aceasta care
aminteşte de naşterea ta pe pământ între oameni, din mamă
stearpă născută, umbrită şi dăruită de Dumnezeu pentru
naşterea ta. Nu scrie în Scriptură despre naşterea ta, dar unde
scrie despre ea? O, scrie în istorie, mamă, în istoria vieţii tale

şi a vremii tale, aşa cum în toată vremea se scrie istoria pe
pământ, aşa cum şi Scripturile s-au scris, mamă, dar n-a încă -
put în ele atâta cât s-a scris de mult pe pământ despre istoria
lui Dumnezeu cu oamenii şi a lucrărilor Lui pe pământ şi în
cer. Omul s-a obişnuit să numească Scriptură numai cartea pe
care este scris acest nume, dar Scripturile sunt mari, mamă,
mari şi până la Mine, şi după Mine, şi în acele Scripturi eşti şi
tu cu naşterea ta, cu copilăria ta, cu sfinţenia ta, cu iubirea ta,
cu credinţa ta, cu viaţa ta la templu de rugăciune, mamă, cu
naşterea Mea din tine, o, mama Mea Fecioară şi pururea
Fecioară, şi de la tine şi până azi s-au scris Scripturi multe,
mamă, şi s-au binecuvântat locuri şi oameni şi multe lucrări
cereşti peste oameni şi mulţi sfinţi pentru cer s-au ridicat dintre
oameni şi au înmulţit ei numărul bisericii Mele şi s-a scris în
Scripturile vremii viaţa lor, căci fiecare s-au făcut pe ei înşişi
biserică a Mea ca să stau Eu în ea, Eu şi sfinţii Mei şi îngerii
Mei, Eu şi tu, mamă, Noi şi Tatăl, o, mamă Fecioară, biserică
a Fiului lui Dumnezeu şi al tău! 

M-a pus Tatăl prin trimitere la tine sămânţă din cer în
tine ca să crească ea în pântecele tău fecioresc şi să Mă nasc
din tine copil mic, şi din trupul şi sângele tău M-am întocmit
trup, mamă, şi mare este taina ta cu Mine şi taina Mea cu tine
pe pământ şi în cer, dar n-are omul minte să coboare cu ea şi
să înţeleagă pe cele de sus prin umilinţa duhului lui, mamă, şi
nu cunoaşte omul cerul de pe pământ, şi nici cerul cel de sus
nu-l cunoaşte omul, căci omul se hrăneşte numai cu pâine,
sărăcuţul de el, şi nu ştie de hrana cea îngerească, de cuvântul
care iese din gura Mea, de tot cuvântul care vine de la Dum-
nezeu ca să se hrănească oamenii cu el aşa cum îngerii şi sfinţii
se hrănesc, mamă. 

O, ce masă, mamă, ce masă slăvită, cu toţi sfinţii şi în-
gerii la ea în vremea când Eu cuvintez şi pun masă de cuvânt
pe pământ aici, în mijlocul poporului Meu! Numai cei înţelepţi
cred şi pricep cuvântul Meu, iar cei ce lucrează fărădelegea nu
pricep, mamă, nu pricep nimic, şi se îndeletnicesc pe mai de-
parte cu hrana lor, cu fărădelegea, mamă, şi este scris în Scrip-
turi că mulţi vor cerceta cartea aceasta a Mea de azi şi cu
deamănuntul vor căuta în ea, şi numai cei înţelepţi o vor pri-
cepe pe ea, iar cei ce lucrează fărădelegea nu vor pricepe nimic,
şi se petrece cu aceştia aşa cum a proorocit Isaia când a spus:
«Că dacă le dai să citească ei zic că nu ştiu carte sau că nu
pricep din ea sau că este pecetluită», şi aşa rămân ei ceea ce
sunt, orbi faţă de Dumnezeu şi necredincioşi, şi aşa sfârşesc ei
călătoria lor pe pământ, mamă. 

Dar acum Ne facem cuvânt de sărbătoare şi îl punem de
hrană pe masa zilei tale, mama Mea, căci hrană îngerească este
el, şi cerul şi pământul laolaltă iau din masa venirii Mele cu-
vânt pe pământ iarăşi de la Tatăl trimis la om, mamă. Amin. 

— OO,ce vreme dulce în mijlocul unei vremi
străine de dulcele cuvântului Tău din

vremea aceasta, străină de Tine, Doamne, Fiule al Tatălui şi al
meu! O, ce vreme dulce cu Tine în mijlocul poporului cuvân-
tului Tău, întocmit din dulcele Tău cuvânt şi hrănit aşa, şi ce
vreme rea dincolo de aceste hotare, Doamne Fiule! O, ce va
face cel ce a fost în această taină învăluit şi aşezat şi s-a plictisit
de ea şi a căutat în afară apoi, Fiule Doamne? O, ce-o fi căutat?
Liniştea sau pacea? Dreptatea sau odihna? O, vai celor ce nu
le-a fost bine cu greul venirii Tale, cu taina aceasta mare şi
purtată cu frică şi cu mare ascultare de sfinţi şi de îngeri, atât
de minunată din cer şi până pe pământ, dorită de şapte mii de
ani să vină ea şi să fie, şi purtată de îngeri să lucreze ea pentru
vii şi pentru morţi între cer şi pământ! 
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O, popor născut din cuvântul Fiului meu Iisus Hristos,
vezi cum stai, cercetează-ţi mereu statul faţă în faţă cu taina
aceasta mare, care te-a născut ca să fii tu cortul lui Dumnezeu
pe pământ în zilele acestea. Mereu, mereu să iei şi să mănânci
hrana îngerilor şi a sfinţilor, că s-a unit cerul cu pământul în
vremea ta cu Domnul pe pământ şi stă Fiul meu nevăzut şi
învăluit de cetele îngereşti în mijlocul tău grăind peste pământ
şi te-a făcut Domnul trimisul Său spre oameni şi vin oamenii
la tine ca să ia de pe masa ta cu Domnul, şi ca Mirele din ia -
tacul Său iese Domnul din mijlocul tău spre oameni şi strigă
Domnul din uşa cortului tău să-L audă oamenii şi să vină să ia
şi să înţeleagă şi să se facă fii ai lui Dumnezeu prin cuvântul
auzit şi prin credinţă şi prin iubire, căci iubirea îl vindecă pe
om de păcat şi îi aduce îndurarea şi iertarea şi învierea apoi. 

O, Fiule Emanuel, copil aşezat de Tatăl sămânţă de Duh
Sfânt în pântecele meu fecioresc ca să creşti în el prunc pentru
născut, trup întocmit din trupul şi sângele meu prin puterea
Tatălui Savaot! O, cât har îl cuprinde pe un păcătos iertat şi
câtă iubire îl stăpâneşte pe el după ce gustă el din harul Tău,
din adevărul Tău, Doamne! O, câtă recunoştinţă Îţi arată cel
pătruns de îndurarea şi de iertarea cea de la Tine, de harul Tău
cel sfinţitor! Câtă răbdare, câtă umilinţă stăpâneşte apoi pe cel
ce se uneşte cu Tine prin iertare şi prin iubire cu ajutorul duhu-
lui pocăinţei, un aşa de dulce duh în cel ce-l poartă pe el! 

Cel ce se mâhneşte sau se încruzeşte în clipe de încer-
care sau în vreme de mustrare, acela nu ştie ce este iubirea şi
lucrarea ei binefăcătoare şi sfinţitoare, iar neiubirea dintre fraţi
trebuie vindecată, Doamne, că e mare taina Evangheliei Tale
cea despre iubirea dintre fraţi. O, unde a fost iubirea dintre cei
doi fraţi care s-au despărţit şi când tatăl şi-a desfăcut braţele
părinteşti ca să-l întâmpine pe fiul care s-a dus spre rătăcire,
vreme care i-a nimicit trupul şi sufletul? În ziua pocăinţei lui,
s-a încruzit inima fiului cel rămas lângă tatăl său şi i-a fost pusă
la încercare iubirea de frate, căci s-a crezut nedreptăţit de către
tatăl său şi s-a încruzit la inimă şi s-a înăsprit la faţă, şi iată
cum lucrează inima omului care vede că se împarte răsplata ce
i se cuvine lui, după socotinţa lui. O, nu aşa este iubirea, nu
aşa face ea! Ea nu este cea care capătă, ci este cea care dă şi
care se dă, şi cum putea să fie altfel tatăl cel cu doi fii când
i s-au pus la încercare iubirea şi mila şi iertarea şi lucrarea ini -
mii sale în ziua când fiul cel rămas acasă s-a răzvrătit pentru
iertarea fratelui său? 

O, cât de urât s-a purtat cu Tine Israel, o, Fiule al meu,
când ai venit la el purtând povara pentru toţi cei păcătoşi şi
pierduţi, copil născut din pântecele meu fecioresc şi pus pe
cruce apoi de cei ce nu Te-au primit ca să le ierţi povara pă -
catelor lor! O, s-a temut de Tine că-i vei lua dreptul de moşte -
nitor şi şi-a dovedit răutatea şi inima împovărată de lăcomie şi
de păcate, şi apoi s-a temut în toată vremea de atunci şi până
azi că-i va lua locul alt popor miluit de Tine dintre neamurile
pământului, şi s-a zbătut în toată vremea pentru întâie tate între
popoare şi e crud şi astăzi Israel, crud la inimă şi la faptă, dar
Tu ai lucrare tainică şi Te desăvârşeşti prin ea peste pământ
şi-Ţi naşti şi-Ţi creşti un nou popor, un nou Israel, un regat de
nebiruit, împărăţia cerurilor cu oamenii, neamul creştinesc cel
plin de duhul şi de trupul sfinţeniei, Doamne, neam nou-născut
din cuvântul Tău cel nou, şi căruia Tu îi pui pe creştet numele
Tău cel nou: Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Tău cel de azi,
care naşte un popor şi pe care va fi să-l hrăneşti cu hrana în-
gerilor, şi nu oricine trebuie să vestească măreaţa Ta lucrare a
cuvântului Tău, căci nu cu oricine grăieşte acest cuvânt ca să
fie el împărţit la oameni, ci numai cu cei pe care Tu îi chemi şi

îi înveţi şi îi trimiţi apoi să se facă pildă de împărăţie a Ta între
oameni, că altfel Tu nu poţi lua naştere în oameni. O, să nu se
apuce omul neisprăvit să ia cuvântul Tău spre vestire, că
aceasta faci Tu, căci cei trimişi sunt cei ce se fac pildă a
împărăţiei Tale în ei, şi ea străluceşte din ei şi se întreabă oa-
menii de ea la vederea ei, aşa cum se întreabă când văd ei pe
poporul cuvântului Tău, pe cel ce s-a făcut casa Ta de venire
ca să vii şi ca să cuvintezi pe pământ, Fiule Doamne. O, slavă
venirii Tale acum, şi până în ziua împlinirilor toate!
Mângâierea mea Ţie a fost cuvântul meu. Grăirea mea cu Tine
şi cu poporul Tău a fost mângâierea mea şi a Ta şi a lui, o, Fiule
al meu, copilul meu Emanuel. Amin. 

— OO,mamă, o, mamă, Mă doare de la cei ce
te lovesc, de la cei ce te dispreţuiesc, şi

nu le trebuie lor pedeapsă mai grea. Eu Mi-am întocmit trup
din trupul şi sângele tău, şi apoi am ieşit spre oameni pe pă -
mânt şi i-am îmbiat spre Mine şi spre Tatăl şi M-am făcut hrana
lor. Trupul şi sângele Meu le-am dat lor de hrană şi le-am spus
să fie sfinţi apoi, precum Eu sunt, căci se unesc cu Mine cei ce
Mă iau de viaţă a lor. Vai celor ce fac negoţ cu Dumnezeu pen-
tru câştigul lor! Eu prin suferinţă pe cruce M-am dat omului
de hrană şi n-am cerut la nimeni nimic, decât iubire şi sfinţenie
pentru locul Meu în om şi i-am spus omului să se întoarcă la
Mine şi am spus celor ce şi-au pierdut înfierea: «Întoarceţi-vă
voi, copii căzuţi de la credinţă, că M-am unit cu voi şi v-am
fă cut poporul Meu, şi Eu voi vindeca neascultarea voastră!».
O, cei ce s-au sfinţit şi s-au făcut sfinţi pentru Mine şi-au plâns
apoi toată viaţa păcatele lor, că se gândeau la durerea Mea de
la păcatele lor şi la îndurarea Mea pentru ei şi nu aveau curajul
să nădăjduiască oricum iertarea lor, ci dădeau pentru ea tot ce
mai puteau da lui Dumnezeu cu viaţa lor apoi, iar diavolului
nu-i mai dădeau nimic, şi îşi ştergeau din zi în zi mai mult din
cartea diavolului faptele lor rele şi îşi făceau loc în cartea vieţii
prin tot ceea ce lucrau şi erau, prin umilinţa şi prin rugăciunea
lor, şi se umpleau de har atâţia păcătoşi iertaţi şi lucra minuni
mari harul Meu din ei, dar azi nu mai ştie omul să nădăjduiască
în Dumnezeu, şi numai în om nădăjduieşte omul şi nu se pre -
găteşte pentru Mine, ci numai pentru bătrâneţe se pregăteşte,
bietul de el, şi nădăjduieşte în pensie pentru bătrâneţe, şi nu în
Dumnezeu, şi nu în sărăcia cea pentru mântuirea lui. O, nici
un sfânt n-a avut pe pământ pensie, ci a avut pe Dumnezeu şi
n-a aşteptat de la om, ci numai de la Dumnezeu. Spun aşa că
Mă doare de la nădejdea cea păcătoasă şi neputincioasă a omu-
lui care-şi pregăteşte bătrâneţea cu mintea lui căzută, nădăj -
duind în zile grele şi în nevoi pentru viaţa lui. O, cât Mă doare
când îl văd pe om ce puţin se pregăteşte pentru cer, ce puţin
pentru întâlnirea lui cu Mine, pentru lepădarea de sine şi pentru
nădejdea cea pregătită lui în cer şi care i-ar pregăti viaţă în cer!
Vine cerul pe pământ, şi omul îşi alege tot pământul şi Mă
doare de la căderea cea atât de jos a minţii omului, care se
îngrijeşte şi se tot îngrijeşte de zilele lui cele trecătoare, şi iată,
numai cei înţelepţi ştiu să se unească cu Dumnezeu şi să
priceapă şi să aibă pe Domnul de călăuză şi de viaţă şi de în-
grijire. O, de-ai şti tu, omule, ce zile vin, nu le-ai mai dori să
vină, ci ai sta numai cu ziua Mea, numai cu vremea Mea,
numai cu venirea Mea, că nu-ţi va mai da nimeni nimic, nimic,
curând, curând. O, ce să-ţi fac dacă-ţi pui nădejdea în timp, în
omul care trece şi nu mai este apoi? O, cum să te mai învăţ Eu,
oare, ca să te deprind cu împărăţia Mea, nu cu cea de pe
pământ, nu cu cea de la om? 

Acum sfârşesc cuvântul Meu de azi şi pecetluiesc în nu-
mele Meu masa Mea de cuvânt pentru praznicul mamei Mele
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Fecioara şi cobor pe creştetul tău binecuvântarea Mea, poporul
Meu, şi te împrospătez mereu cu îndemnul cel de sus: stai alipit
cu Mine ca să am căldură de la tine, iar Eu să Mă îngrijesc de
toate pentru tine, din cer şi de pe pământ, şi unul pentru altul
să lucrăm, tată. 

Eu, Domnul Iisus Hristos, aşez numele Meu peste cu-
vântul Meu, peste cuvântul lui Dumnezeu, numele Meu cel
nou. Amin. 

Iar tu, mamă Fecioară, mama Mea Fecioară, mângâ -
ie-te cu lucrarea Mea de cuvânt între Mine şi poporul Meu, cu-
vânt care se face hrană îngerească, hrana sfinţilor şi a îngerilor,
şi pe care Eu, Domnul, o dau oamenilor de hrană, mamă, şi nu
vor pricepe aceasta cei ce lucrează fărădelegea, ci numai cei
ce se sfinţesc, numai cei înţelepţi şi sfinţi vor pricepe, şi vor
merge ei pe cărările iubirii, pe cale cu izvor viu pe ea, pe calea
Mea cea de azi cu omul, calea venirii Mele iarăşi de la Tatăl la
om cu hrană de cuvânt, hrană îngerească pentru om. Amin,
amin, amin. 

8/21 septembrie 2010

Praznicul înălţării Sfintei Cruci

Oamenii de pe pământ dorm somnul negrijii de suflet. Proorocie
pentru ziua slavei Domnului. Închinăciunea îl ţine pe om viu cu

rugăciunea. 

MM ă vestesc la porţi că vin cuvânt în carte, ca să
Mi se deschidă cartea Mea cea de azi şi să intru

şi să-Mi las în ea cuvântul venirii Mele, că Eu, Domnul, vin
cuvânt pe pământ în zilele acestea şi-Mi lucrez mult pe poporul
cuvântului Meu, şi dau din hrana Mea de pe masa lui cu Mine
oamenilor, prin împărţitorii Mei, care de la Mine iau şi dau, şi
fericiţi şi iar fericiţi sunt şi vor fi cei ce se apleacă să ia, cei ce
deschid cu inima şi cu credinţa la glasul Meu cel de azi, care
umple văzduhul între cer şi pământ, însoţit fiind Eu de sfinţii
Mei şi de cetele de îngeri, iar duhurile rele se cutremură la
glasul Meu, pe care-l aud şi cei din morminte, şi se jeleşte sa-
tana şi îngerii lui cei căzuţi din vrednicia lor cea de la Mine
dată lor la început când văd ei că Eu, Domnul Iisus Hristos,
Îmi desăvârşesc venirea Mea cea scrisă în Scripturi să fie ea
cu oamenii în zilele cele de apoi, şi dau, cumva, să vestesc pe
oameni mai întâi, şi apoi să împlinesc, şi altfel Eu n-am lucrat,
căci Dumnezeu aşa este: mai întâi Se vesteşte şi apoi lucrează
între oameni lucrarea Sa. Amin. 

Mă vestesc ţie, poporul Meu, cu sărbătoarea crucii, că
pe tine te am acum casa Mea şi masa Mea şi cale a venirii Mele
în mijlocul oamenilor pe pământ. O, oamenii de pe pământ
dorm, tată, şi somnul lor este negrija de suflet şi de Dumnezeu
şi este necredinţa la mulţi între cei prinşi de duhul trufiei vieţii
şi al poftelor ei celor din trupurile lor. O, cât Mă doare de la
depărtarea de Mine a gândului omului! Când văd că pe om
nu-l doare aceasta şi că n-are timp să se gândească la Dum-
nezeu, Mă doare, şi durerea Mea nu e ca a omului, ci e lungă
şi multă şi grea şi n-are mângâiere, că nimeni nu Mi-ar putea
mângâia rana Mea cea grea, decât cel ce Mi-o face şi-Mi tot
pune pe ea, fiindcă el nu ştie durerea pe care o face. Poporul
Israel n-a ştiut din pricina orbirii lui cea de la trufia lui, n-a
ştiut, n-a vrut să ştie ce face când Mi-a făcut durerea lepădării
lui de Mine şi Mi-a dat crucea şi M-a blestemat cu moarte pe
cruce, iar cel orbit de trufia vieţii, acela zadarnic mai vorbeşte
de Dumnezeu şi de adevăr şi de frumos, căci duhul trufiei stă
martor între Mine şi el, învinuindu-l şi smulgându-l din cartea
vieţii, şi nu este om mai trufaş ca şi cel ce nu-şi recunoaşte şi

nu-şi vede trufia, căci cel ce mănâncă şi îi place ce mănâncă
nu-şi mai vede faţa, ci numai pe cele cu care el se hrăneşte şi
gustul lor cel plăcut la vedere şi apoi în pântecele lui. 

O, poporul Meu, omul trăieşte mai mult în pântecele lui,
în care el se desfată cu inima. Îşi pierd mintea cei ce cad din
slava lor cea de pe pământ şi care le ameninţă strânsura lor, şi
sunt mai rău ca diavolii, bieţii de ei. Nu-i mai pot ajuta, căci
sunt orbi de tot. O, nu-i mai pot ajuta decât cu răsplata cea pen-
tru fapte ca să le deschid ochii şi să-şi privească înşelăciunea
vieţii lor faţă în faţă cu ei, căci pe Mine, Domnul, ei n-au voit
să Mă aibă, fiindcă viaţa lor şi-au dat-o deşertăciunii vieţii.
Voiesc însă pe tine să te am şi să te păzesc şi să te păstrez al
Meu, o, poporul Meu, şi bunul Meu să fii tu, averea Mea pe
pământ să fii, tată, că Eu am făcut cerul şi pământul şi n-am
loc pe pământ, n-am, că omul s-a semeţit şi M-a dat deoparte
din drumul lui şi M-a uitat, şi îşi spune Dumnezeu omul, aşa
îşi spune, şi s-a făcut el pedeapsa Mea, crucea Mea cea grea,
şi pe care va fi s-o las jos, că vine vremea slavei lui Dumnezeu
pe pământ şi Mă trimite Tatăl cu ea mereu la tine, ca să pregă -
tesc pământul pentru slava Mea, o, poporul Meu. O, îmbra -
că-te, tată, în Dumnezeu din zi în zi mai mult, şi aceasta să-ţi
fie ţie ocrotire şi pavăză tare şi armă de nebiruit în faţa celor
ce s-au despărţit de Mine pe pământ, dându-se ei stăpâ nitorului
întunericului acestui veac trecător. O, îmbracă-te în Hristos,
fiule, îmbracă-te tot mai frumos, că Eu te învăluiesc în cuvântul
Meu mereu şi nu ştiu oamenii de ce nu trag mulţi spre Mine şi
spre tine, dar ştiu Eu aceasta. Tu eşti învăluit în cuvântul Meu,
pe care oamenii nu l-au iubit nici atunci, nici acum, căci am
venit acum două mii de ani între oameni, şi acum iarăşi vin, şi
stau învăluit în cuvânt şi cuvintez, şi nu fac semne şi minuni
cu tine şi lângă tine ca să Mă vadă oamenii cu ochii, ci Îmi fac
lucrarea venirii Mele cuvânt pe pământ şi Îmi pregătesc strălu -
cirea şi slava zilei Mele şi ziua când toate noroadele de pe pă -
mânt vor vedea umilinţa Mea cu care am locuit între ei şi prin
care am răbdat dispreţul tuturor, în vreme ce Eu M-am des -
coperit cuvânt din cer între ei, iar ei nu M-au cunoscut şi n-au
înţeles împlinirea profeţiilor mari şi mici cu acest pământ, şi
mai cu seamă pământul neamului român, dat Mie de Tatăl
să-Mi fie casă de venire acum, la sfârşit de timp, şi de credinţă
în oameni. O, puţini, puţini trag cu duhul credinţei, de la care
să vină învierea Mea în om! Pe aceia Eu, Domnul, îi iau în arca
Mea, şi prin ei Îmi mai trag în ea pe cei ce întind mâna spre
Mine ca să le dau scăparea, şi aşa Îmi voi întocmi Eu popor
credincios şi de nebiruit pe pământ înaintea neamurilor depăr -
tate de Dumnezeu pentru cale fără Domnul pe pământ cu ei, şi
aşa Îmi port Eu crucea venirii Mele, calea Mea cea plină de
dor clocotitor ca să-i trag pe toţi la Tatăl, fie cu Duhul Sfânt,
fie cu foc, căci Duhul Meu suflă, dar nu găseşte în calea Lui
dintre cei născuţi din Duhul ca să se atragă, ci găseşte om uscat,
pârjolit de focul fărădelegii a tot pământul şi de care s-a umplut
pământul de la margini la margini prin oameni fără duh şi care
nu vor să audă de naşterea cea de sus a omului. 

O, omule, crucea ta e ruşinoasă, tată. Viaţa ta e tot o
suferinţă, tot o alergare după vânt şi după suferinţa pe care ţi-o
pregăteşti să vină, şi tu te crezi fericit în alergarea ta cea fără
de căpătâi. O, nu-i asta viaţa! Ea este de sus şi n-o poţi găsi de
jos. E cruce ruşinoasă viaţa ta, căci viaţa e o cruce, şi tu nu ştii
să ţi-o iei şi să urmezi pe cale aşa cum am urmat Eu când am
venit om pe pământ în calea omului, ca să Mă vadă omul cum
Îmi port Eu crucea şi cum şi-o poartă el. O, e altfel capătul
cărărilor omului. Cei slăviţi şi mari pe pământ prin trufia lor,
ajung de ocară şi de nume rău între cei din cer şi între cei de
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pe pământ, dar cei umili sunt înălţaţi pe pământ, şi apoi după
trecerea lor cu trupul, căci lucrarea lor cea sfântă vine după ei
şi încununează pe pământ numele lor şi darul lor cel purtat cu
umilinţă între oameni în vremea vieţii lor cu trupul, şi sunt
aşezaţi între sfinţi în cer şi pe veci dăinuiesc, ca şi Dumnezeu,
şi crucea lor de pe pământ se face slavă cerească şi mângâiere
peste suferinţele oamenilor, şi iată, cei coborâţi de oameni se
înalţă şi sunt slăviţi apoi, iar cei înălţaţi de oameni şi de trufia
vieţii lor sunt coborâţi până în adânc apoi şi îşi lasă nume de
ruşine pe pământ. 

Mă fac cuvânt de înţelepciune de sus pentru om; ia din
el, omule trufaş, şi vezi ce daruri mari poţi să iei din el dacă
voieşti! O, dă-Mi Mie viaţa ta ca să ţi-o pregătesc frumos, tată,
şi să-ţi fac bine! Numai un prieten ai tu pe pământ, şi Eu sunt
Acela, dar tu nu vrei să te opreşti din alergarea ta şi să înţelegi
aşa. Nimic n-are omul pe pământ, că pe toate, pe toate le pierde
şi le lasă şi rămân de el. Numai Eu pot rămâne cu omul, numai
să Mă aibă omul, numai să Mă vrea aşa cum sunt Eu şi aşa
cum pot Eu să fiu cu el ca să Mă aibă el. 

Mi-e calea grea între pământ şi cer până la inima omu-
lui, iar aşteptarea Mi s-a făcut grea. Aştept să se unească omul
cu Mine un duh şi o iubire, şi aşteptarea Mi-e grea, şi diavolul
Îmi chinuieşte iubirea Mea cea după om. Mi-e crucea grea, şi
venirea Mea cea după om rămâne afară de inima omului, căci
trufia vieţii s-a făcut dulce inimii lui. Grăiesc duios, dar plin
de durere fără de mângâiere, şi durerea Mă face duios în cu-
vânt. Aş vrea, omule, să pot să te ajut. Sunt străin în calea ta,
dar sunt Dumnezeu din Dumnezeu şi te îndemn spre duh duios,
ca să ne primim unul pe altul apoi. Amin. 

E sărbătoarea crucii, poporul Meu. E zi de pomenire a
crucii Mele, crucea pe care trupul Meu a trecut spre moarte, şi
apoi din moarte la viaţă prin cruce, fiule. O, ce sfinţi cu inima
şi cu credinţa erau străbunii cei sfinţi! Puneau crucea pe toate
lucrurile şi lucrările lor şi se făcea ea păzitoarea şi sfinţitoarea
pentru ei. Te-am povăţuit să-ţi faci cruce frumos pe trupul tău,
să te închini frumos şi sfânt prin semnul sfintei cruci, şi multe
cruci ţi-am spus, tată, să închini vieţii tale cu Mine. O, aşa să
împlineşti, fiule, căci cine nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu
se face vinovat de neascultare, tată. O, fii treaz la închinare, şi
la rugăciune fii fierbinte, căci tu închipui în taină lucrarea în-
gerilor în vremea închinării tale lui Dumnezeu, iar grija pentru
rugăciune să-ţi fie dulce ca şi rugăciunea, şi rugăciunea ca şi
grija de dulce, că e nevoie de mijlocitori din cer şi de pe pă -
mânt deodată pentru neamul omenesc, care a fost şi care este,
şi te-am ales să-Mi slujeşti aşa, poporul Meu. La Sfânta Litur -
ghie cei sfinţi se îndeamnă unul pe altul pentru lepădarea grijii
lumeşti, fiindcă în taină ei închipuie pe heruvimi şi se fac pur -
tători de Dumnezeu, căci Sfintele se dau sfinţilor şi se uneşte
omul cu Dumnezeu prin mare taină şi lucrare de taină, iar când
faci semnul sfintei cruci pe trupul tău tu eşti mai treaz, mai
atent, mai viu cu rugăciunea, mai păzit împotriva gându rilor
care dau să năpădească din afara ta asupra părtăşiei tale cu Mi -
ne şi cu cerul, şi de aceea te-am povăţuit Eu să faci cruce me -
reu, ca să-ţi amintească ea să fii mereu închinător şi cu duhul
mereu treaz, că bine este să fie omul mereu cu Domnul, în toate
cu Domnul, ca să nu mai aibă el clipe de deşertăciune, de golire
sufletească, ci numai îmbrăcat în Hristos să fie mereu, mereu,
numai cu Mine să fie el, că e greu fără Dumnezeu pe pământ,
iar cei ce stau mereu un duh cu Mine simt numaidecât şi cea
mai mică despărţire de Mine a lor şi se întorc numaidecât în
Mine, şi cu iubire fac aceasta, ca mama care-şi are pruncuţul
mic şi-şi are numai la el gândul şi dorul şi iubirea şi bucuria ei. 

O, să dai din duhul tău apoi, din trăirea ta, din iubirea ta
de Dumnezeu să dai, fiule, să dai celor ce vin spre naşterea de
sus şi să le dai putere să se facă fii ai lui Dumnezeu între oa-
meni, că altfel de viaţă trage spre deşertăciunea vieţii pe om,
trage când omul nu se aşteaptă, dar veghea cea sfântă încunu -
nează dorul din inimă şi-l aseamănă cu heruvimii pe cel iubitor
de Dumnezeu şi-l trage spre grija de cer prin toate câte el trece
şi face, şi aşa stă el în Dumnezeu, şi Dumnezeu în el, şi purtător
de Dumnezeu se face el prin statul lui întru Mine, iar crucea şi
semnul ei mereu pe trupul lui făcut cu dreapta lui, aşa cum au
lăsat străbunii lui, care au primit acest dar ceresc în inima şi în
fapta lor, acest semn va sta ca o pecete pe trupul cel închinat
lui Dumnezeu şi ca o mărturisire a Mea mereu dinspre el spre
diavolul, care umblă fără de linişte să-l ia pe om în slujba lui
de partea lui. 

O, poporul Meu, mărturiseşte Mie prin cruce, tată, iar
icoana ei să-ţi încunune şi să-ţi împodobească paza casei şi
slava ei cerească cu ea şi mărturisirea lui Dumnezeu, alături
de candela cea aprinsă, în care să ardă rugăciuni scrise în unt-
delemn, alături de chipurile sfinţilor şi ale îngerilor, cărora tu
le dai înfăţişare tainică sub acoperământul casei tale cu Dom-
nul pe pământ. 

O, binecuvântată să fie lucrarea mânuţelor voastre cu
care lucraţi lucruri sfinte ca să staţi cu ele înaintea oamenilor
apoi şi să grăiască ele cu oamenii în taină şi să ia oamenii din
duhul vostru cu Mine, din viaţa voastră cu Mine, cu care trăiţi
Mie pe pământ! Lucraţi sub binecuvântare mereu tot lucrul
pentru cele sfinte şi pentru cei sfinţi, cărora le daţi chip pe
pământ prin lucrul mânuţelor voastre, fiecare cât puneţi la el,
ca să fie cuvântul tot împlinit, căci orice lucru al mânuţelor
voastre se face un cuvânt împlinit. Vă voi da armonie şi pace
multă în lucru şi vă voi învăţa să lucraţi aşa şi să vă hrăniţi aşa
în vremea lucrului pe care-l săvârşiţi. O, vă aduc mulţumire
mare că umpleţi de flori semnul sfintei cruci, semn făcut de
mânuţele voastre din lemn sau din lut şi apoi împodobit cu flori
şi cu îngeri şi cu chipuri sfinte, fiilor, şi nu cu răstignirea Mea
pe cruce. O, mângâiaţi pe Domnul şi pe sfinţi cu duhul din voi
şi dintre voi şi binecuvântaţi să fiţi pentru tot lucrul cel frumos
şi sfânt, iar Eu voi veghea cu voi şi pentru voi şi vom atinge la
inimă oamenii, şi toate ale voastre cu Mine vor cuvânta în taină
înaintea oamenilor şi toate vor fi spre biruinţa Mea cea de la
sfârşit de timp în mijlocul oamenilor, în mijlocul neamului
român şi apoi peste neamuri, spre duh de înviere prin cruce,
prin iubire de Dumnezeu în oameni, iubire ca a voastră, fiilor
micuţi! Amin. 

Vă umplu inimioarele de pace şi de Duh Sfânt. Duhul
frăţiei sfinte să se slăvească între voi! Toate câte lucraţi ce
v-am dat să lucraţi, toate să fie spre slava lui Dumnezeu pe
pământ cu oamenii, şi spor sfânt să aveţi cu cerul pe pământ
sub taina duhului ascultării de tot cuvântul Meu de peste voi.
Amin. 

Pace vouă, fiilor! Multă, multă pace din cer să fie între
voi şi cu voi în tot lucrul Meu cu voi şi al vostru cu Mine, şi
cu care Eu stau înaintea oamenilor spre învierea şi spre
înţelepţirea lor! Puterea sfintei cruci s-o iubiţi şi s-o lucraţi
peste voi. Eu sunt cu voi. Mereu, mereu cu voi sunt şi nu pot
fără voi să fiu, ci pot cu voi, şi cu voi voiesc să stau şi să fiu,
o, fiilor. Amin, amin, amin. 
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Praznicul Acoperământul Maicii Domnului

Îndemn pentru unitate de gândire şi de simţire. Taina şi puterea
rugăciunii. Îndemn la rugăciune pentru neamul român. Ne mul -
ţumirea se naşte în om de la păcatul îngâmfării. Rugăciunea Maicii
Domnului pentru vindecarea celor trufaşi ai neamului român. 

MM ă vestesc la porţi că intru cuvânt în carte cu
mama Mea Fecioara, că e sărbătoare între sfinţi

pentru ea în cer şi pe pământ. Cartea Mea cea din zilele acestea
primeşte în ea cuvântul Meu cel de azi şi stă deschisă pentru
venirea Mea iarăşi de la Tatăl la om, iarăşi, ca să judec în ea
viii şi morţii şi să aduc în ea vestea, mereu vestea începutului
celui nou şi fără de sfârşit, aşa cum Scripturile M-au vestit că
voi lucra pe pământ în zilele cele de apoi. Amin. 

Sunt Domnul Iisus Hristos, şi mărturisesc că Eu sunt, şi,
iarăşi, Mă mărturisesc cei ce-Mi sunt martori, aşa cum M-au
mărturisit la schimbarea la faţă cei ce au făcut dovada strălu -
cirii feţei Mele pe muntele Tabor, între Moise şi Ilie stând Eu
şi grăind cu ei pe munte în ziua aceea, şi a fost adevărată măr -
turia a doi sau trei martori, şi a fost de ajuns să rămână scrisă
ea şi apoi crezută de cei credincioşi, de cei ce iubesc pe Dum-
nezeu pe pământ. Aşa este şi cartea Mea de azi. Ea este dove -
dită adevărată prin mărturia martorilor Mei, prin multele
mărturii vreme de mai bine de cincizeci de ani şi până azi, când
Mă deşert cu multul Meu cuvânt în carte, mărturisit fiind Eu
de cei ce Mă primesc când vin ca să cuvintez. 

Eu sunt Dumnezeul celor credincioşi, aşa cum am fost
în toate vremile până azi, şi nu sunt Dumnezeul celor mulţi,
căci Eu Mă numesc Dumnezeul celor aleşi. Eu sunt Dum-
nezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui
Iacov, şi în toate vremurile am preţuit mai mult un om credin-
cios decât un popor întreg, şi am lucrat minuni pentru mulţi
prin cel unul credincios, căci pe Israel l-am lăsat să trăiască
pentru rugăciunile lui Moise cel drept, iar pe poporul cel mult
al împărăţiei lui Ahab nu l-am ascultat, dar l-am ascultat pe Ilie
proorocul Meu în dreptul acelui popor, şi aşa Mă mărturisesc
Eu, Domnul, prin martorii Mei cei credincioşi. 

Am ales pe Avraam şi i-am zis lui: «Ieşi din ţara 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 un popor mare şi te voi binecu-
vânta şi voi mări numele tău, încât vei fi pentru alţii binecu-
vântare, şi voi binecuvânta pe cei ce te binecuvintează, iar pe
cei ce te blesteamă îi voi blestema, şi se vor binecuvânta în tine
toate neamurile pământului», şi am tot grăit lui Avraam apoi,
căci el Mă asculta. Şi am grăit cu Isaac şi i-am zis: «Eu sunt
Dumnezeul lui Avraam, tatăl tău. Nu te teme, Eu sunt cu tine şi
te voi binecuvânta şi voi înmulţi seminţia ta, pentru Avraam,
robul Meu», iar cei ce îl urau pe Isaac au venit apoi să-i spună:
«Noi am văzut prea bine că Domnul este cu tine». O, şi M-am
arătat lui Iacov şi l-am binecuvântat şi a mărturisit el apoi: «Am
văzut pe Domnul faţă către faţă şi am scăpat cu viaţă».

Grăiesc aşa ca să-l pot ajuta pe om să înţeleagă lucrarea
Mea peste pământ cu omul cel credincios când Eu, Domnul,
vin şi-i grăiesc lui pentru el şi pentru mulţi apoi, căci temător
de Dumnezeu este cel credincios Mie, că Isaia proorocul a
mărturisit şi a zis: «Am văzut pe Domnul stând pe tron înalt şi
măreţ şi serafimii stăteau înaintea Lui, şi atunci am zis: Vai
mie, sunt un om păcătos şi sunt pierdut, căci pe Împăratul,
Domnul Savaot L-am văzut cu ochii mei!».

O, poporul Meu, o, fiule hrănit cu multul Meu cuvânt,
o, cât şirag de martori a fost şi-au dat mărturie pentru Mine cu
ei în vreme, şi Mă doare, tată, când văd că omul stă necredin-

cios pe pământ! Te-am ales să-Mi fii martor în zilele acestea
până la marginile pământului pentru cuvântul Meu cel de azi
şi să fii credincios Mie în toată lucrarea ta cu Mine, în toată
lucrarea Mea cu tine şi să fii frumos, frumos înaintea Mea
de-a pururi, fiule. O, tu ştii ce-l face frumos pe om, dar îţi spun
şi Eu, şi spun tuturor când îţi spun ţie în grăirea Mea cu tine,
că sfinţenia îl face frumos pe om, şi apoi voi sunteţi frumoşi
prin cele cu care vă hrăniţi, ca Daniel şi cei trei tineri, care se
hrăneau ca şi voi şi erau atâta de frumoşi faţă de cei ce mâncau
cărnuri şi desfătări de mâncări, şi sunteţi frumoşi prin duhul
mărturisirii, fiilor, căci voi Mă mărturisiţi pe Mine oamenilor
prin cuvânt şi prin faptă, cuvânt venit din cer la voi şi împlinit
peste voi, şi de la voi peste pământ, şi cuvântul Meu vă este
cârmă vouă, o, fiilor. Cei ce-şi pierd credinţa în venirea Mea
cea de azi la voi, aceia păţesc aşa ca plată a inimii lor, care nu
s-a purtat curat faţă de Mine şi faţă de voi, şi au păţit aşa pentru
că s-au iubit pe sine mai mult decât pe Mine şi pe voi, iar iu-
birea împărţită se pierde şi nu rămâne nimic din ea. 

Voiesc, tată, şi mult voiesc să fiţi mereu un duh cu Mine,
o inimă cu Mine, aşa încât simţămintele voastre să fie ca ale
Mele, şi tot aşa şi înţelegerea pentru cele ce Duhul Meu le
lucrează faţă în faţă cu voi, căci deosebirile dintre voi pentru
toate acestea nu v-ar ţine pe voi într-o unire şi într-o simţire
pentru toate câte Eu voiesc ca voi să fiţi una, să gândiţi la fel,
şi să simţiţi la fel ca să gândiţi la fel, o, şi multe greutăţi de duh
şi de suflet şi de trup fug de la voi şi dintre voi când voi sunteţi
una în simţire şi în gândire prin duhul umilinţei şi al pocăinţei
mereu, tată, căci are neamul omenesc nevoie de pocăinţă, fiilor. 

Sunt în mijlocul vostru cu mama Mea Fecioara, o, fiilor,
şi Ne alinăm grăind cu duh de sărbătoare pentru ea între sfinţi
şi între voi. Să ne aşezăm la masă de cuvânt cu ea, că mare este
iubirea şi dorul ei cel sfânt! 

O, e mare iubirea ta pentru poporul Meu de azi, mamă!
Poporul cuvântului Meu cel de azi este el, şi este mărturisitor,
mamă. Duhul mărturisirii îl face mare pe om înaintea Mea, şi
între cei din cer apoi, că acela se roagă apoi pentru toţi cei de
pe pământ, mamă. Nu ştie omul ce înseamnă rugăciunea şi
cum lucrează ea, nu ştie omul, mamă. Spune-i tu poporului
Meu taina şi puterea rugăciunii curate, ca să audă graiul tău
cei ce vor să înveţe din cer lucrarea rugăciunii şi puterea ei
când ea cere pentru Dumnezeu prin om pe pământ! O, lasă-te
cu duh de sărbătoare de cuvânt peste poporul cuvântului Meu,
mamă, şi acoperă-l pe el cu acoperământul tainelor de sus în
ziua ta de serbare între sfinţi, o, mama Mea. Amin. 

— AA şa ascult şi aşa lucrez, precum Tu spui
să fac, Fiule al pântecelui meu cel fe-

cioresc, căci multe sărbători sfinte s-au aşezat pe pământ prin
lucrarea tainelor cereşti, care vin şi se descoperă celor credin -
cioşi ca să le aşeze ei spre lucrare apoi şi ca să îndulcească ele
cu iubire pentru sfinţi pe poporul cel credincios. O, să-i în -
văţăm ce este şi cum este lucrarea rugăciunii, Fiule. E bine să
ştie ei că atunci când prin sfinţi mijlocesc cu rugăciunile lor
spre Dumnezeu, sfinţii se roagă odată cu ei şi duc rugăciunea
lor la Dumnezeu în clipa aceea, căci au trecere sfinţii, iar
rugăciunea cea curată şi cu putere pentru ea este cea care cere
cu credinţă şi cu umilinţă şi cu pocăinţă, Fiule scump al meu.
E bine să ştie ei să se roage frumos, adică cu pocăinţă şi cu
duioşie în ea, şi să-i ceară pe sfinţi să ducă rugăciunea lor la
Dumnezeu. E bine să fie adevăraţi în rugăciune cei ce se roagă
prin mijlocitori, şi care trebuie să simtă părtăşia cu cei ce se
roagă într-adevăr, că mari minuni şi semne cu minuni pot cobo -
rî pe pământ şi peste oameni prin rugăciunea cea adevărată de
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pe pământ spre cer! 
O, fii ai cuvântului Fiului meu, daţi putere sfântă

rugăciunilor voastre către Domnul şi către sfinţii mijlocitori
vouă spre El pentru rugăciunile voastre, căci ei se roagă odată
cu voi şi prind puteri rugăciunile făcute aşa! Fiţi destoinici pen-
tru rugăciune, căci toate prin rugăciune se dobândesc, numai
să fiţi voi credincioşi şi sfinţi şi uniţi într-un gând întru Iisus
Hristos, Mijlocitorul nostru către Tatăl, Domnul sfinţilor, fiilor! 

O, iubiţi cu multul rugăciunea cea către mine pentru voi
şi pentru neamul român înaintea Domnului! Trebuie mult spri-
jinit cu rugăciunea acest neam. V-a dat Domnul prin duhul să
rostiţi rugăciuni mari pentru acest neam, iar voi ridicaţi-le spre
cer cu arsură de suflet, ca să vadă Domnul şi să împlinească,
fiilor. Duhul pocăinţei în rugăciune are cea mai de sus putere
prin cei ce se roagă pentru un neam. Când voi faceţi pocăinţă
pentru voi şi pentru fraţii voştri şi pentru strămoşii voştri către
Dumnezeu, ei se roagă cu voi odată, iar dacă sunt la durere ei
primesc atunci uşurare prin rugăciune odată cu voi spre Dum-
nezeu, şi primesc chiar iertare multă prin pomenirea lor în ru -
găciunea cea cu pocăinţă pentru voi şi pentru ei. O, eu de atâtea
ori am făcut mare biruinţă pentru cei credincioşi care erau în
strâmtorare mare, de mă chemau să le dau biruinţa, şi lucram
minunat, după cum era de mare puterea rugăciunii şi a pocăinţei
celor ce mă chemau. Aşa lucrez eu azi pentru neamul român,
căci ştiu că el este azi ţarină a Domnului şi vine Domnul, Fiul
meu, pe vatra lui cu a doua Lui venire pentru judecată peste vii
şi peste morţi şi pentru noua Lui împărăţie pe pământ, împărăţia
lui Dumnezeu cu oamenii, iar voi cereţi-o să vină, şi ea va veni
şi va cuprinde în lung şi în lat pământul, numai să ştiţi şi să
iubiţi voi puterea rugăciunii cea plină de pocăinţă şi s-o daţi de
ştire neamului român, ca să se împlinească ea. Amin. 

Vă îndemn acum să vă rugaţi să iasă din oameni păcatul
cel greu al trufiei, fiilor, căci acesta este păcatul care îi scoală
pe mulţi unii împotriva altora, aducându-i spre ură şi spre neîn -
ţelegere apoi. Când voi vă rugaţi aşa pentru acest neam, fiţi
înţelepţi şi cercetaţi-vă pe voi înşivă ca să fiţi curaţi, curaţi de
acest păcat, ca să poată avea izbândă rugăciunea, fiilor micuţi.
Cel ce urăşte pe aproapele său sau, mai mult, pe aproapele
Domnului, acela ajunge la acest păcat după ce el are în inimă
păcatul trufiei, al îngâmfării, al măririi de sine, păcat care-l cade
pe om de la Dumnezeu. Toţi cei care alunecă de pe calea cea
cu mărire, calea cea cu fraţi, acelora nu le ajunge iubirea sau
cinstirea care li se dau, şi cred ei că merită mai mult şi nu le
este dat, şi apoi cad greu unii ca aceştia, care uită pe calea lor
cu Domnul câtă durere a purtat El pe pământ de la toţi, şi cu
multă iubire şi răbdare a răbdat şi nu i-a dispreţuit, ba, din con-
tra, le-a zis: «Voi fi cu voi până la sfârşitul timpului!». 

Iată păcatul îngâmfării, păcatul de la care se naşte ne -
mulţumirea în om, acest păcat îi hrăneşte omului mintea şi
inima şi pierde omul ceea ce are mai scump, pierde fraţii, cea
mai mare comoară, cea mai scumpă, şi mai întâi ajunge la
dispreţ şi la ură pentru ei şi apoi îi pierde, şi rămâne fără nimic
unul ca acela şi îşi duce viaţa pe căi grele şi prăpăstioase şi
pătate şi nu mai vede ce-a pierdut după ce el îşi pierde mintea
cea văzătoare. 

O, dacă omul alege calea mântuirii şi dacă vrea să înveţe
ce este ea, unul ca acela trebuie să se pregătească de război îm-
potriva lui însuşi şi împotriva diavolului ca să poată el fi biruitor
ori de câte ori ar slăbi înapoi spre păcat şi spre viaţă fără Dum-
nezeu, căci calea mântuirii înseamnă Dumnezeu, nu mai
înseamnă omul. O, îi trebuie multe ispite omului ca să ştie el
ce înseamnă Dumnezeu şi ca să ştie că Domnul Se dobân deşte

cu luptă împotriva ta însuţi. Când omul nu se poate birui pe
sine, e bine să lase loc celor din jurul lui să facă aceasta, şi cu
umilinţă mare să stea el în faţa a toate câte vin şi-l probează pe
el la umilinţă şi la răbdare, prin iubire lucrate acestea peste el. 

O, e bine să se lase mic omul şi e bine să stea cuminte
în faţa a toate câte vin să-i încerce viaţa, căci omul este mic de
tot, chiar dacă lui nu-i place să stea mic. Mare putere are
rugăciunea celui ce poate să se aplece vieţii, aşa cum eu am
povăţuit azi pentru taina vieţii şi a rugăciunii omului credin-
cios, care să-L ajute pe Dumnezeu cu rugăciunea lui pentru
cele ce trebuie să se aşeze pe pământ curând, curând, cel mai
mare regat, neamul Fiului meu Iisus Hristos, neamul creşti -
nesc, neam nou, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu din-
tre oameni, aşa cum Duhul grăieşte prin Scripturi despre noua
împărăţie, despre înnoirea lumii ce va să fie. Amin. 

Vă acopăr cu duhul iubirii, fiilor, duhul împărăţiei
cerurilor cu oamenii cei credincioşi şi sfinţi, şi pe care Domnul,
Fiul meu Iisus Hristos, îi alege pentru El dintre oameni aşa
cum i-a ales pe Avraam, pe Isaac şi pe Iacov ca să le fie El lor
Dumnezeu apoi pe pământ, căci Fiul meu este din veac şi până
în veac Îngerul sfatului cel mare, şi de la început Tatăl, Fiul şi
Duhul Sfânt S-a sfătuit şi a lucrat pe pământ în toate timpurile
prin toţi aleşii Lui. 

Vă cuprind în duhul păcii şi al rugăciunii mele cea pen-
tru voi înaintea Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh şi vă păs -
trez în Domnul şi pentru Domnul cu voi prin rugăciunea mea
cea pentru voi. O, păzeşte-i, Tată, păzeşte-i Fiule, păzeşte-i,
Duhule Sfinte, şi dă-le lor, Doamne, izbândă în lucrarea Ta cu
ei, căci ei sunt agoniseala Ta pentru zilele slavei, slava care
vine şi se pregăteşte venind! Amin. 

Eu sunt ocrotitoare mare a pământului român şi a nea-
mului cel credincios de pe el şi sunt în mijlocul lui vindecă -
toare a celor trufaşi ai acestui neam, pentru care eu mijlocesc.
Curăţă, Doamne, de trufie pe toţi cei trufaşi în neamul român
şi pune iubire şi milă în inimile fiilor acestui neam şi pune
duhul păcii şi al cuminţeniei, căci se tot scoală cei răzvrătiţi şi
lacomi de trufie şi de dreptate şi se tot întorc unul împotriva
altuia prin păcatul trufiei dintre ei! Umileşte-i pe cei trufaşi şi
apleacă-i spre umilinţă, şi ridică-i cu mână tare şi ţine-i pe pi-
cioare pe cei ce vor bine acestui neam şi păzeşte-i pe ei de ura
cea din jur asupra lor, căci Tu ai zis mereu peste fiii neamului
român: «Pace vouă!»! Risipeşte, o, risipeşte planurile cele rele
ale celor ce fac cu mintea lor planuri duşmănoase asupra celor
drepţi ai acestui neam, şi apoi pune pacea Ta între fiii români,
căci Tu vii şi Te slăveşti în cuvânt în mijlocul acestui neam şi
ai pe poporul cuvântului Tău cel de azi mijlocitor în mijlocul
lui pentru el înaintea Ta! O, slavă venirii Tale cuvânt pe vatra
neamului român, şi fă acest neam să Te cunoască în acest cu-
vânt şi, Doamne, să Te asculte apoi. Amin. 

— OO,cum să nu fac Eu, mamă, după dulce
rugăciunea ta şi a poporului cuvântului

Meu cel de azi când tu acoperi cu atâta milă şi iubire pământul
român şi neamul de pe el, credincios şi necredincios, rugân -
du-te pentru luminarea lui când tu aduci Mie rugăciune odată
cu poporul Meu mijlocitor cu rugăciunea, iar el te aduce pe
tine mijlocitoare la Mine rugăciunii lui spre Mine ca să ridic
spre slava Mea pământul român şi neamul cel credincios de pe
el? O, împuternicesc prin cuvânt ocrotirea ta pentru ţara Mea
de venire acum, la sfârşit de timp, şi te mângâi cu iubire pentru
iubirea ta de ea, o, mama Mea! Amin. 

O, cum să nu fac Eu după miloasa rugăciune a ta pentru
neamul român, popor al cuvântului Meu? Te-am aşezat să
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mijloceşti din partea Mea pentru el, tată. Roagă-te cu pocăinţă,
fiule, ca să ajungă şi pentru el pocăinţă înaintea Mea, şi-i voi
da lui de ştire rugăciunea care se urcă la Mine din mijlocul lui
pentru el, ca să lucrăm bine, tată, şi bisericeşte să strigăm şi să
ştim toţi strigarea. O, pace ţie! Încă îţi întăresc puterea cea pen-
tru lucrările Mele cu tine şi pentru sporul lor prin mânuţele
tale, dar şi tu să ai spor în lucrarea mărturisirii, fiule, şi să ai
rugăciune plină de pocăinţă, tată, ca să putem muta aceşti
munţi din locurile lor, aceşti oameni răi şi trufaşi în neamul ro -
mân, care nu vor binele Meu acestui neam, şi îl vor doar pe-al
lor, de parcă ar fi ei veşnici aşa cum sunt ei acum, potrivnicii
păcii Mele şi ai dreptăţii pe vatra neamului român. 

Îi voi ocroti sub acoperământul Meu şi al mamei Mele
Fecioara pe cei bravi pentru sufletul cel sfânt al acestui neam şi
pentru duhul dreptăţii a toate, şi voi muta din locurile lor pe cei
trufaşi în duhul lor, care se vor mari prin puterea lor faţă în faţă
cu cele ce vin şi sunt spre slava Mea peste neamul român. Amin. 

Pace vouă, fiilor! Am grăit cu voi şi Eu, şi mama Mea
Fecioara în ziua ei de serbare, zi aşezată de ea însăşi ca să fie
slăvită şi sărbătorită prin biserică pe pământ peste cei credin -
cioşi. Sunt Domnul Iisus Hristos, şi cu numele Meu pecetluiesc
tot cuvântul Meu cel grăit azi între Mine şi voi, şi între Mine
şi cei de pe pământ, acolo unde cuvântul Meu tri mite carte
scrisă, fiilor. Amin, amin, amin. 

1/14 octombrie 2010

Sărbătoarea sfintei cuvioase Parascheva

Boala este doctoria împotriva păcatului. Povaţă pentru lucrarea
duhului smereniei, care aduce în om duhul rugăciunii. Oamenii pier
din lipsă de înţelepciune. Rugăciunea din cer a sfintei Parascheva
pentru neamul român. Oamenii cer la sfinţi vindecare de boala 

trupului. 

ÎÎ n zorii dimineţii Eu, Domnul Iisus Hristos, intru în
cartea Mea cea de azi şi binecuvintez pentru zi

stăruitoare de rugăciune pe poporul cuvântului Meu, căci nea-
mul român are nevoie de mijlocitor înaintea Mea acum pentru
el în cer şi pe pământ şi se adună pe masa Mea rugăciuni de
cerere pentru el, iar Eu veghez cu sfinţii şi cu îngerii pentru ţara
Mea cea de azi, în care vin şi cuvintez cuvântul celei de-a doua
Mea venire pe pământ după om şi veghez pentru om aşa cum
viaţa şi strigarea lui Mă cheamă pentru el şi pentru mulţi. Amin. 

O, primesc strigarea ta, popor al cuvântului Meu, şi ne
aşezăm la veghe sfântă în cer şi pe pământ, tată, căci, toate prin
rugăciune se dobândesc. Sfinţii şi îngerii mijlocesc cu rugăciu -
nile lor, şi mijloceşte mama Mea Fecioara, veghetoare mare
pentru neamul român, şi mijloceşte în ziua aceasta cea din ceata
cuvioaselor în cer, Parascheva, care-şi odihneşte trupul pe vatra
acestui neam, primind ea spre Mine rugăciunile multora care
cer la Mine prin sfinţi pentru ei vindecări şi împliniri de dorinţe
pe pământ, căci toţi caută vindecare de boli şi de supărări, caută
la cei din cer când pe pământ nu mai găsesc, dar nu caută ei şi
vindecare de păcate, că nu sunt oameni pe pământ care să ştie
şi să creadă că boala este vindecătoare de păcat, şi nu sunt nici
între cei pravoslavnici care să primească cu iubire şi cu credinţă
binefacerile bolilor pentru sufletele lor, şi caută toţi vindecare
de boli, dar boala este doctoria cea împotriva păcatului, că mai
grea boală ca păcatul nu este peste om, şi de la ea intră trupul
şi duhul în suferinţă apoi, căci Dumnezeu este milos pentru
mântuirea de păcat a omului pe pământ. 

O, poporul Meu, binecuvintez mila ta, iubirea ta, stri-
garea ta, stăruinţa ta cu post şi cu rugăciune înaintea Mea pen-

tru neamul român, din mijlocul căruia se ridică valuri mereu
tulburi din pricina răutăţii inimilor celor ce le place aşa, căci
cel fără temere de Dumnezeu şi de răspuns la Dumnezeu pen-
tru faptele lui se înfoaie mereu, se pripeşte mereu, şi trebuie
veghe, tată, pentru liniştirea mereu a toate câte dau să strice
pacea cea binefăcătoare, pacea pe care o doresc Eu între toţi,
pacea cea sfântă, că mult Mi-e dor de ea pe pământ. Dar acum
să veghem, căci Tatăl este în noi şi veghează cu noi şi Se
apleacă spre rugăciunea care strigă acum din cer şi din mijlocul
tău pentru neamul român, pentru risipirea duhului răutăţii ini -
milor răzvrătite şi nemulţumite şi care nu vor pacea în mijlocul
acestui neam. 

O, poporul Meu, caută, tată, spre duh de smerenie me -
reu, mereu, şi să nu-ţi fie greu aşa, căci acest duh aduce în om
duhul rugăciunii, fiule. Cel ce nu simte dorul şi iubirea pentru
duh de rugăciune în el, între el şi Dumnezeu, acela din lipsa
smereniei de duh nu are în el acest mărgăritar ceresc, şi se cu -
nosc bine cei ce îl au şi cei ce nu-l au pe el în ei. Sfinţii au fost
şi ei oameni ca şi voi, tată, şi M-au iubit mult ca şi voi, şi au
stat pe pământ de partea Mea ca şi voi, şi oamenii de pe lân gă
ei nu-L vedeau pe Domnul în ei, fiindcă cel ce nu are smerenie,
ci are în el mândrie, răutate şi invidie, unul ca acela nu-L vede
pe Domnul în cei ce-L au pe El înăuntrul lor, şi vede anapoda
din pricina vederii duhului lui bolnav, şi iată, mereu, mereu, se
repetă pe pământ păcatul lui Cain, răutatea lui, pă ca tul de care
el s-a scuturat apoi prin necredinţă înaintea Mea şi a zis: «Nu
ştiu! Nu cumva sunt paznicul fratelui meu?», şi aceasta a zis
după ce el şi-a ucis fratele, păcat despre care doar el ştia, dar
iată, M-am ivit în faţa lui şi el a auzit şi a văzut că am ştiut ce-a
făcut el, şi a zis apoi: «Fărădelegea mea e prea mare şi trebuie
să mă ascund de Tine, rătăcind», şi n-a mai dat apoi să-şi
ascundă păcatul, ci l-a recunoscut şi s-a întristat, mai ales că el
ştia că Eu i-am ieşit din vreme înainte şi i-am dat de ştire că
bate păcatul la uşa lui, îndemnându-l pe el să biruiască păcatul. 

O, nu poate omul să-şi dosească păcatul urii, păcatul
răutăţii inimii, că acest păcat se vede pe faţa lui şi-i face faţa
urâtă, faţă care arată ura din om. O, cum de nu vede omul cât
este el de schimbător din pricina lipsei duhului smereniei din
inima lui? Iubirea dintre om şi om e fără de putere din pricina
lipsei smereniei din om, o, fiilor, şi poate să se schimbe în ură
această iubire şi poate să se piardă de tot după ce ea este, după
ce ea se naşte, şi ea e ca gârla care vine mare deodată şi ţine
până se usucă de vânturi şi de arşiţă apa care vine, dar iubirea
dintre om şi Dumnezeu este izvor nesecat când ea este, şi ea
nu piere ca iubirea dintre om şi om. Vai omului care nu ştie să
citească în cuvântul Meu cel de ieri şi cel de azi şi să înţeleagă
el cuvântul Meu şi iubirea lui cea nepieritoare! E vinovată
neînţelepciunea omului, şi din lipsă de înţelepciune pier oa-
menii când pier, şi pier de tot, bieţii de ei. 

O, fereşte-te de duhul rău, poporul Meu, căci vai de cei
ce cad din iubire, vai de cei ce cad din Dumnezeu, izvorul iu-
birii! Vai de urechea care aude vorbiri de rău duşmănoase şi
păcătoase, şi pe care diavolul le scrie ca păcat în dreptul acestei
urechi, care se îmbolnăveşte de păcat! Eu l-am povăţuit pe
creştin să nu-şi facă şi să nu-şi strângă acest urât păcat, dar cine
nu a ascultat aşa, a murit, şi iată, neascultarea aduce moarte,
aduce păcat. Vine diavolul şi îşi ia partea, vine mereu, aşa cum
a venit el faţă în faţă cu îngerul Mihail de s-a tocmit pentru
trupul lui Moise, şi a primit certare diavolul de la îngerul Meu.
O, aşa păţeşte el certare de la îngerul Meu Mihail când învi -
nuieşte pe slugile Mele pe care Eu Mă sprijin şi pe care Eu le
mărturisesc, Eu şi nu omul, Eu, aşa cum am rostit prin proo -
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rocul Isaia şi am zis: «Iată sluga Mea pe care o sprijin!», şi
aşa sprijin Eu pe cel ce Mă vesteşte pe Mine oamenilor. 

O, poporul Meu, de ce, tată, cade cel ce Mă iubeşte şi
cade apoi? Iată, aşa păţeşte cel ce aşteaptă pentru sine, cel ce
se iubeşte pe sine stând lângă Mine şi lângă lucrările Mele pe
pământ, îmbolnăvindu-se el de nemulţumire şi de cârtire apoi,
păcatul cel făcut de poporul Israel şi pentru care păcat a pribegit
el patruzeci de ani, învârtindu-se în loc ca orbul. O, aşa păţesc
toţi cei nemulţumiţi şi cârtitori, se învârt ca orbii în loc şi nu
ajung nicăieri, decât înaintea Mea ca să dea socoteală de viaţa
lor, aşa cum şi Cain a dat socoteală pentru viaţa lui, căci viaţa
o are de la Mine omul, şi trebuie să-Mi dea răspuns pentru ea. 

O, feriţi-vă, fiilor, de cei ce iubesc şi-şi lucrează păcatul
vorbirii de rău şi pocăiţi-vă şi curăţaţi-vă urechea, tată, şi spă -
laţi-vă cu credinţă, că multe rele vin pe pământ de la aşa păcat,
căci a fost un sufleţel sfânt pe pământ care a zis vorbă înţe -
leaptă: «Să nu asculţi pe unul şi să judeci pe altul, nici să ho -
tărăşti fapta cuiva înainte de Dumnezeu». Iată, omul aşa s-a
deprins şi aşa judecă, cum ia de la om despre alt om, şi uită că
duhul omului şi tot înăuntrul lui nu-l ştie decât omul însuşi şi
Dumnezeu. 

O, cu câtă veghe te ocrotesc, poporul Meu, şi câtă veghe
te învăţ să ai, fiule! În toată vremea faţa cea mincinoasă a lui
satana stă pe lângă om ca să-l înşele şi ca să-l doboare apoi de
partea lui, iar omului îi trebuie veghe din cer şi îi trebuie cre -
dinţă mare, prin care să primească de la Dumnezeu. Veghem
în ziua aceasta, căci duhul cel rău, încuibat în cei trufaşi, se
zvârcoleşte în ei şi face feţe-feţe în cei ce dau să sufle cu răuta -
te iarăşi sus, la locul de veghe a neamului român, iar Eu, Dom-
nul, întăresc acum veghea Mea şi a sfinţilor Mei pentru cei ce
veghează la cârma acestui neam. Sfinţii Mei şi îngerii Mei ne
sunt însoţitori peste tot şi păzesc toată lucrarea Mea şi duhul
cel bun al acestui neam, iar dintre sfinţii cei cuvioşi strigă la
Dumnezeu Parascheva cea cuvioasă, care s-a ales pentru Dom-
nul pe pământ şi care-şi odihneşte trupul pe vatra neamului
român, aşa cum voia Mea a voit pentru acest neam, şi am mij -
locitori tari înaintea Mea pentru el. Amin. 

— OO,primeşte, Doamne, înaintea Ta strigarea
mea pentru acest neam! Mântuieşte-l pe

el de cei trufaşi în mijlocul lui, dar mai întâi şterge păcatele
lui, că toţi străbunii lui cei sfinţi Te roagă pentru el! O, nu-L
vede omul pe Dumnezeu în cei credincioşi cu putere, căci
păcatul mândriei şi al urii şi al duşmăniei nu-l lasă pe el să-L
vadă pe Domnul în cei binecredincioşi, şi vede el ce vrea dia -
volul să vadă, şi sunt orbi cei mândri şi sunt bolnavi de ură şi
de duşmănie şi de întunericul din ei, care nu-i lasă să vadă.
Ceata sfinţilor Tăi sunt tot o rugăciune înaintea Ta pentru cei
de pe pământ, care nu ştiu şi nu văd decât aşa cum vrea dia -
volul să ştie şi să vadă ei, căci omul se ascunde ca să nu vadă
pe Dumnezeu, iar cei ce fac acest păcat sunt orbi de tot, sunt
orbi cei ce nu văd pe Domnul pe pământ cu ei, căci satana aşa
voieşte cu ei. O, câte împliniri, câte proorocii ale sfinţilor s-au
împlinit pe vatra neamului român aşa cum au fost ele aşezate
prin cuvânt proorocesc, dar cine are ochi ca să vadă şi minte
ca să înţeleagă? O, spune, Doamne, la oameni, spune-le Tu la
cei ce dau să ghicească sau să priceapă împlinirea proorociilor
celor ce au vestit vremea de slavă mare pe pământul român,
slava Ta cu el, că mulţi dau să potrivească înţelesurile cum sunt
şi se poticnesc ca orbii în plină zi, căci numai Tu cunoşti tainele
şi împlinirea lor cu acest neam pentru cele proorocite de sfinţi
pentru el. Eu stau cu toţi sfinţii Tăi ocrotitoare pentru pământul
şi neamul român, dar omul nu ştie ce să ceară la Tine când cere

prin noi. El cere vindecare de boala trupului lui, care este doc-
torie pentru suflet şi pentru păcatul lui, şi nu ştie să ceară omul
la Tine prin sfinţii Tăi, Doamne. Cel ce se iubeşte pe sine nu
ştie să ceară decât pentru el, şi chiar dacă primeşte cel care
cere, el primeşte vremelnic, Doamne, şi se foloseşte şi se
bucură că a primit, dar tot zdrobit rămâne de la păcatele lui
nevindecate, netămăduite, Doamne. O, de ar cere omul să vină
cerul pe pământ, să vină Domnul cu sfinţii Săi! O, de ar cere
omul să vii, Doamne, aşa cum este scris în Scripturi că vei
veni! Numai poporul cuvântului Tău cel de azi Te mai cere aşa
şi Te slujeşte el întru venirea Ta, şi nu-L văd oamenii pe Dum-
nezeu cu el, căci sunt orbi oamenii, şi răutatea le acoperă văzul
şi nu pot vedea. E slabă de tot credinţa în Tine a oamenilor, şi
nici cei pravoslavnici nu ştiu cum să folosească darul credinţei,
căci când ar fi să Te primească ei prin acest cuvânt sfânt, care
pregăteşte slava Ta, care vine, dau din colţ în colţ şi ei, bieţii
de ei, căci au păstori fără milă şi îi opresc pe ei şi le spun să nu
creadă că vii să-i pregăteşti, şi iată, credinţa omului în Tine e
păzită de cei ce ascund cheile împărăţiei cerurilor ca să nu vadă
omul lumina Ta cea de pe cale şi, Doamne, Te doare, şi ne
doare şi pe noi, căci omul nu înţelege lucrarea noastră cea tai -
nică pentru el, şi o vede numai în clipa când trebuie să se
înfăţişeze el înaintea Ta ca să dea răspuns pentru viaţa lui. 

Dar acum scoate, Doamne, din cleşte neamul român şi
dă-i lui mântuirea Ta! O, nu aştepta să poată el, că e vreme de
întuneric, Doamne, şi e vopsit antichrist, ca să fie crezut bun.
Fă Tu biruinţă, fă cu mâna Ta, că mare neputinţă s-a aşternut
peste acest neam! Duh rătăcitor de suflet bântuie peste el. O,
arată-Ţi slava Ta şi biruieşte întunericul şi lasă-Te Tu biruitor
cu cuvântul vieţii peste el, că are duşmani cu faţa ascunsă în
mijlocul lui, o, Doamne! O, mama Ta Fecioara plânge la căpă -
tâiul lui, dimpreună cu noi, sfinţii Tăi, şi veghea noastră e
mare. O, adu slava Ta peste acest neam, adu în mijlocul lui
strălucirea Ta, care să ia faţa popoarelor toate şi să-Ţi urmeze
Ţie apoi popoarele, dar stinge puterea celor răzvrătiţi şi
risipeşte-o pe ea ca să nu mai fie! Eu sunt în cer în ceata sfin -
ţilor români şi fericiţi sunt în cer sfinţii români şi toţi străbunii
lui. O, pentru rugăciunile noastre, miluieşte acum şi miluieşte
mereu neamul român şi, Doamne, dă-i lui învierea şi credinţă
dă-i lui. Amin. 

— OO,credinţa este învierea, sfinţi ai Mei ru -
gători pentru acest neam. Eu până la ca -

pătul biruinţei voi lucra şi voi tot lucra, şi vă am pe voi lucrători
din cer, iar de pe pământ am pe poporul cuvântului Meu, cu
care lucrez în zilele acestea, că nu pot să lucrez decât cu cei
credincioşi, şi numai prin credinţa lor pot să împlinesc. Amin. 

Acum, poporul Meu, Eu îţi mulţumesc, tată, că M-ai as-
cultat şi ai stat înaintea Mea cu zile de post şi de strigare pentru
neamul român, că Eu ţi-am spus că trebuie sprijinit acest neam,
şi iată, ai văzut cum se scoală răutate din mijlocul lui şi că Eu
văd şi dau de ştire pentru veghe, tată. Am cuvântat iarăşi cuvânt
cu înţelepciune şi cu învăţătură în el pentru duhul tău, pentru
viaţa ta cu Mine şi între frate şi frate pentru Mine, iar tu să
înveţi şi să împlineşti, tată, şi să ai grijă mare, că şi Eu am, ca
să fiţi voi toţi într-un gând, într-o simţire, într-o iubire, într-o
voire şi într-o putere când Eu cer de la voi unire cu cei din cer
în rugăciune şi în veghe pentru planul Meu cel ceresc cu acest
neam, şi prin el cu tot pământul, până când neamurile Mă vor
vedea bine cu taina Mea cea lucrătoare acum şi cu mersul spre
desăvârşirea şi spre descoperirea ei, ca să se umple pământul
de înţelepciunea lui Dumnezeu cu oamenii pe pământ, căci aşa
este scris şi aşa fi-va să fie, şi voi da de ştire curând, curând
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împlinirea proorociilor sfinţilor Mei care au vestit slava Mea
cea de azi peste neamul român, venirea Mea în mijlocul lui cu
naşterea cuvântului Meu pe vatra lui, şi cu care Eu curând,
curând neamurile toate le voi păstori şi le voi îmbia spre păşu -
nea Mea, spre cuvântul Meu, care luminează lumea. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu! Binecuvintez şi scriu în cer jertfa
ta de iubire şi de milă, căci postul şi rugăciunea alungă şi de-
monii cei mai aprigi, şi tot planul lor cel întunecat îl surpă, că
puternic este duhul credinţei înaintea Mea, şi prin acest duh
slăvit se cunosc fiii lui Dumnezeu între fiii oamenilor pe pă -
mânt, şi se cunosc lucrările Mele prin ei şi cu ei, o, poporul
Meu. Amin, amin, amin. 

14/27 octombrie 2010

Sărbătoarea sfântului mare mucenic Dimitrie, 
izvorâtorul de mir

Venirea Domnului cuvânt este împlinirea proorociilor sfinţilor. În-
demn la post şi rugăciune şi nădejde în Dumnezeu. Pilda Iuditei. Ne-
grija de Dumnezeu a omului împământit. Îmbărbătare pentru
biruinţa împotriva întunericului. Îndemn la rugăciune pentru 

curăţirea fărădelegii din biserici. 

OO,e zi de sărbătoare şi de venire a Mea cuvânt pe
pământ cu sfinţii Mei, şi lucrez cu milă, căci

găsesc neputinţă în porţi. E zi de dor, căci sfinţii sunt mistuiţi
de dor pentru venirea Mea cuvânt peste pământ, iar Eu, Dom-
nul, Îmi întăresc porţile ca să intru în cartea Mea cea de azi şi
să grăiesc cu tine, popor al cuvântului Meu, şi să spun, tată, la
cei nedumeriţi, care se întreabă despre împlinirile proorociilor
sfinţilor şi ale slavei Mele peste neamul român, să le spun Eu
lor că venirea Mea acum cuvânt la tine ca să păstoresc cu el,
este împlinirea proorociilor sfinţilor Mei, care au grăit în Duhul
Sfânt şi au aşezat pe pământ descoperirea lor, căci după şapte
mii cinci sute de ani de la facerea lumii Eu, Domnul Iisus Hris-
tos, Cuvântul lui Dumnezeu, am început să sun din trâmbiţa
Mea şi să cobor strigarea Mea aproape de urechea omului ca
să înţeleagă el că a venit vremea Fiului lui Dumnezeu, a glasu-
lui Lui auzit de om şi mai ales de cei din morminte, după cum
Eu am cuvântat că va veni această vreme peste vii şi peste
morţi ca să pregătesc prin cuvânt vremea învierii, că nu poate
să treacă şi să nu se împlinească tot cuvântul Meu aşa cum a
fost el grăit. 

O, e zi de iubire şi de dor, iar Eu, Domnul, binecuvintez
cu dor încă de pe acum ziua de serbare a îngerilor Mei, când
dorul după izvorul Meu îi va strânge pe cei ce aşteaptă această
zi să vină, şi când Eu îi voi îmbrăţişa în cuvânt şi voi sta cu ei
la masă, că masă de praznic sfânt am făcut Eu din pământul
grădinilor Mele cu tine, popor de la izvor. O, pregăteşte-ţi iu-
birea şi puterea ei ca să-Mi găteşti masă de prăznuire, tată, şi
să te găteşti tu frumos cu podoabele Duhului Sfânt şi să stăm
întru întâmpinarea celor plini de dor, şi apoi să stăm cu ei la
masă, iar Eu le fac chemare încă de pe acum lor, şi le fac che -
mare şi la cei ce aşteaptă învierea şi vor sta cu noi la masă plini
de dor şi ei, iar între sfinţii Mei, voi avea grăirea trâmbiţei Mele
Verginica şi a păstorului Daniel, prin care Mi-am păstorit multă
vreme poporul cel de azi, şi pe care l-am petrecut noi acum un
an spre ceata sfinţilor rugători, ceas în care neamul român era
în grea cumpănă şi avea nevoie de ajutor din cer şi de pe pă -
mânt, din mâna Mea ajutor, şi când i-am mai adăugat un mare
rugător între sfinţi la vremea potrivită cu încercarea lui. 

O, poporule tată, e mare de tot lucrarea Mea cu tine şi e
mare lucrul care-l lucrez cu tine, şi din rămurea în rămurea am

coborât ca să-ţi grăiesc şi ca să nu te părăsesc şi ca să te hrănesc
din cer, tată, pe mai departe, iar cei de pe pământ nu ştiu să
audă şi să vadă naşterea cuvântului Meu în mijlocul tău, şi se
petrece ca şi pe vremea când Eu am venit pe pământ născut
din mamă Fecioară acum două mii de ani şi n-au ştiut taina lui
Dumnezeu decât puţini în vremea aceea, iar dacă au mai şi
aflat-o, nu ştiau cum s-o stingă mai bine, cum s-o şteargă de
pe pământ, dar nu se poate omul să umble la tainele lui Dum-
nezeu şi să le strice, ci poate doar să-şi vatăme viaţa gândind
că el poate. O, câţi n-au dat să stingă de pe pământ şi lucrarea
Mea cu tine, dar toţi s-au vătămat şi se vor vătăma, chiar dacă
ei nu ştiu să socotească aşa, căci cine se iubeşte pe sine şi arată
aşa prin faptele lui, acela n-are de unde să aibă cunoştinţă de
Dumnezeu şi de tainele lui Dumnezeu aşa cum se cuvine, că
nici nu caută aceasta unul ca acela, ci ale sale dintru ale sale
îşi ia, şi tot aşa şi pricepe, iar învierea lui stă tot mai departe
de el, fiindcă mare taină este învierea omului acum, şi în veacul
ce va să fie, veacul celor înviaţi şi al celor ce înviază unul după
altul prin puterea Mea, prin iubirea Mea pentru omul care vine
pe lume pentru înviere, numai să ştie el să înveţe de la Dum-
nezeu şi nu de la el şi nu de la om taina învierii, taina lui Dum-
nezeu cu omul pe pământ, după ce Eu, Domnul, Eu şi cu Tatăl
şi cu Duhul Sfânt, Eu şi cu sfinţii Mei, noi le facem pe toate în
locul celor vechi, care trec trosnind, precum este scris să se
împlinească aşa. Amin. 

Acum binecuvintez călătoria şi duhul cel bun al celor ce
vor veni la izvor, la masa Mea de cuvânt şi de întâlnire cu în-
gerii şi cu sfinţii şi cu cei înviaţi şi în drum spre înviere, căci
Eu, Domnul, gătesc din cer această sărbătoare, iar tu, de pe
pământ, poporul Meu. Cale cu îngeri mângâietori şi veghetori
şi călători împreună le dau celor ce se vor strânge lângă Mine
şi lângă tine, fiule care-Mi slujeşti zilelor slavei Mele cea plină
de cuvânt, căci slava Mea este cuvântul şi este iubirea lui, măi
tată, că se împlinesc proorociile sfinţilor Mei, care au văzut de
departe lucrarea Mea în mijlocul neamului român acum, la
sfârşit de timp, şi au dat-o de ştire că va fi, dar ca şi pe vremea
naşterii Mele dorm toţi într-ale lor şi n-au credinţă şi n-au pri-
cepere pentru tainele lui Dumnezeu, care vin şi se lucrează pe
pământ sub vălul umilinţei, departe de vederea şi de înţelegerea
omului necredincios şi care ale sale dintru ale sale ia, şi tot aşa
şi rumegă apoi. 

O, e vreme de duh de rugăciune, poporul Meu. Vreau,
tată, să se ridice rugăciune pentru biruinţa slavei Mele pe pă -
mântul român acum, la sfârşit de timp, după cum sunt prooro -
ciile cele scrise pentru el, şi vreau, fiule, ca toţi cei adunaţi să
se facă un duh şi o rugăciune toţi înaintea Mea lângă tine în
ziua aceea, când sfinţii şi îngerii şi toţi cei înviaţi şi în drum
spre înviere vor fi aici şi vor sta alături cu rugăciunea care va
striga la Mine pentru împlinirile Mele acum, pentru biruinţa
Mea peste întunericul omului, căci sunt Mieluţul Tatălui, şi
este scris să fiu biruitor. Amin. 

Mi-am pregătit acum cuvântul tot pentru ziua aceasta şi
las din el jumătate spre sfârşitul zilei, că am neputinţă în porţi
şi Mă las cu milă, ca să pot să-Mi aşez cuvântul tot. 

O, trebuie multă şi mare credinţă pusă în lucru pentru
lucrarea Mea cea tainică în mijlocul acestui neam, căci e de
curăţat din el duhul şi trupul trufiei, că acest duh se zbate din
răsputeri să nu piardă câştigul său. Eu însă am de câştigat su-
flete pentru înviere şi pentru ca să am fii moştenitori slavei
care vine, cerul cel nou şi pământul cel nou, taină mare şi mult
lucrătoare acum, şi pe care trudă au părăsit-o cei ce n-au ştiut
să creadă şi să nădăjduiască prin răbdare în cuvântul Meu rostit
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din gura Mea pentru împlinirea lui. Eu, Domnul, Eu, şi nu alt -
cineva, Eu sunt Cel ce conduc acest ospăţ, aşa cum şi la Sfânta
Liturghie lucrez, aşa cum am lucrat şi la masa cinei cea de taină
cu ucenicii Mei, şi nu trebuie să se iasă afară de la această masă
mai înainte de binecuvântarea de sfârşit, căci Iuda după ce a
primit cina, a ieşit afară de la masă mai înainte de ridicarea
mesei, şi aşa pildă rea sunt toţi cei care ies afară de la masa
Mea de cuvânt, şi iată, n-a crezut poporul Meu când Eu spu -
neam că cine pleacă din popor, iese afară ca Iuda şi se face
vânzător prin ieşirea lui de la masa Mea. 

O, e mare încercarea cea de la satana în vremea aceasta,
şi trebuie în poporul Meu post şi rugăciune mai cu putere decât
până acum, căci s-a luat apa de pe pământ şi se lasă înşelaţi
oamenii pentru lepădarea de credinţă şi de nădejde, dar Eu,
Domnul, voiesc să îmbărbătez pe tot omul să nădăjduiască în
Dumnezeu cu post şi cu rugăciune şi să nu facă aşa cum a dat
poporul Israel să facă în vremea când duşmanul i-a închis
izvorul de apă ca să piară de sete Israel, dar cel ce în Israel a
avut bogăţie de post şi de rugăciune, a biruit laşitatea poporului
şi a adus izbăvire în Israel, căci a crezut în Dumnezeu ini -
mioara aceea mare din mijlocul poporului ales şi a înduplecat
spre pocăinţă pe căpeteniile poporului, mustrând ea cu blândeţe
pentru păcatul şovăirii şi al deznădejdii şi înduplecând pe
Domnul, prin credinţa ei, pentru salvarea poporului încercat
cu pieirea lui. 

O, e nevoie de ucenici, dar şi de biruinţă, căci odată cu
încercarea vine şi puterea de biruinţă, numai să aibă Domnul
fii credincioşi cu putere, căci puterea de biruinţă stă în mâna
Mea, nu în mâna omului duşman, şi vreau să pot prin fii
credincioşi, că vreau să Mă slăvesc cu putere de cuvânt peste
neamul român, că el trebuie să se trezească şi să audă glasul
Meu şi să creadă şi să împlinească el slava Mea cu el, după
cum sfinţii au proorocit că va fi. Amin. 

O, aş face minuni cu tine, poporul Meu, dar dacă aş face
aşa v-ar prigoni mai-marii de peste oameni, ca şi pe Mine, că
iată-i cum se zbat pentru bucăţica lor, pentru lăcomia lor de
bani şi de slavă şi de plăceri, care apun odată cu ei şi stau apoi
cu ei la judecată înaintea Mea, când se vor vedea neputincioşi
şi îşi vor vedea prostia şi deşertăciunea vieţii lor pe pământ,
căci precum a căzut Lucifer prin păcatul trufiei, aşa cad cei
trufaşi şi pierd lupta spre sfârşitul ei, căci Lucifer a tot dat
de-atunci să-i cadă pe oameni, să-i cadă de la Dumnezeu, iar
plata lui este pierderea luptei şi dispreţul tuturor. O, ce va face,
oare, cel ce a fost fiu al poporului Meu, şi din fiu s-a făcut lu-
cifer ca să tragă fii de pe calea Mea, lucrând cu mânie şi cu
prostie lucrarea lui Lucifer? O, n-au voit toţi care au fost, n-au
voit toţi să fie una cu toţi ai Mei cu care Mă port, n-au voit să
fie una aşa cum Eu sunt una cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt! O, ce
să le fac dacă n-au voit? Au venit, au intrat, au stat şi au mâncat
şi s-au dat mari, şi au ieşit mai înainte de la masa de praznic,
şi nu vor fi fericiţi cei ce au făcut aşa dacă duhul cel mare al
pocăinţei nu-i va birui pe ei mai înainte să nu mai poată ei
nimic pentru învierea lor, pentru punerea lor la loc, prin duhul
umilinţei lucrător în ei cu putere. 

Acum povăţuiesc pe tot poporul Meu spre duh de
pocăinţă, căci dacă fiecare ar avea grijă să-şi vadă păcatele sa -
le, n-ar mai căuta să-l prigonească pe fratele său şi să-i
împiedice mersul, şi M-ar lăsa pe Mine să stau judecător şi vin -
decător, iar el ar sta în pocăinţă spre iertarea păcatelor lui, că
nu este om care să ştie inima şi viaţa altui om, ci numai Eu sunt
Cel ce ştiu, şi socotesc ca Dumnezeu şi nu ca omul, căci omul
este mânios şi nu dă să se vindece de acest păcat, şi de aceea

umblă el să vâneze sufletul fratelui său şi să calce peste el. 
O, fiilor, ne întoarcem în carte ca să sfârşim tot cuvântul

Meu din ziua aceasta, iar ucenicul Meu Dimitrie va sta lângă
Mine în cuvânt, dar acum el spune aşa: 

— EE u sunt ucenicul Tău, iar Tu eşti Dum-
nezeul meu, o, Doamne, şi fericit a fost

duhul meu când mărturisitorul meu şi al Tău Te-a numit pe
Tine Dumnezeul meu şi, plecând la luptă asupra vrăjmaşului
creştinilor, a zis: Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mă în luptă! 

Şi voi grăi de lângă Tine poporului Tău în ziua mea de
serbare între sfinţi, căci Tu, Iisuse, eşti Domnul Dumnezeul
meu. Amin. 

— NN e întoarcem în carte şi vom grăi în mij -
locul poporului Meu, o, ucenicul Meu

măr tu risitor! Râvnă de ucenic înflăcărat doresc să aibă toţi fiii
poporului Meu, că e vremea să ştie fiii oamenilor că Eu sunt
Dumnezeul lor şi sunt cu ei şi sunt. Pace ţie, şi iarăşi cu pace
vom grăi în ziua ta de serbare între sfinţi. Amin. 

*

SS ă legăm firul cuvântului Meu şi să aşezăm în carte
tot cuvântul sărbătorii de azi, căci găsesc veghe în

porţi pentru intrarea Mea. Cobor cu mult dor când vin să cu-
vintez, şi vin pe calea cuvântului şi nu se poate nimeni ascunde
de Mine când cuvintez, şi toată firea tresare când glasul Meu
grăieşte şi se aude, iar în cer, sus, oştirile cereşti şi îngereşti
văd file de Scriptură împlinindu-se pe pământ, aşa cum au fost
scrise să se împlinească în zilele cele de apoi, şi se hrăneşte
oştirea Mea cu slava Mea şi a ei, slava cea nevăzută de pe
pământ, de cei pământeşti, dar descoperită de la Duhul Sfânt
celor ce-şi suie privirea la Dumnezeu ca să fie ei cu Domnul
pe pământ şi nu cu lumea aceasta, care nu are nimic din Dum-
nezeu în ea, precum Dumnezeu din ea nu are. 

E mare orbirea celor ce sunt pe pământ şi trăiesc fără cer
peste viaţa lor cea trecătoare! Dacă omul ar vedea cât de mult
cer îi trebuie lui pe pământ ca să se apropie de mântuirea lui şi
să nu piară, o, ar lăsa el pe toate cele lumeşti şi pe sine însuşi
s-ar lăsa cu totul şi s-ar face locaş al cerului şi ar avea Domnul
casă la el şi s-ar arăta lui cu slava Lui, aşa cum S-a arătat uceni-
cilor Lui pe muntele Tabor pe când ei erau în pregătire, în şcoală
cerească pentru viaţa lor cu Mine pe pă mânt, pentru cunoştinţa
lui Dumnezeu în ei. O, cu cine să mai lucrez Eu aşa lucrările
Mele pe pământ, file de Scriptură, ca să le împlinesc pe ele cu
omul, aşa cum Tatăl M-a trimis să lucrez? Face omul şcoală
multă ca să iasă din şcoală slujitor de Dumnezeu şi de cele sfinte
ale Lui, dar pe fereastră nu învaţă să se uite el, nu învaţă să se
uite în Scripturi şi să înţeleagă ce lucrări a lucrat din ele Dum-
nezeu şi ce mai are de lucrat azi şi mâine. 

O, unde să mai găsesc Eu credinţă pe pământ? S-a
împământit omul şi trăieşte fără Mine pe lume, iar spre sfârşitul
lui îşi pregăteşte loc în cimitir ca să aibă, şi nu se socoteşte
pentru trecerea lui, pentru această cale, la care nu-l ajută trupul
aşa cum l-a ajutat pe pământ, şi atunci duhul lui plânge, vede
şi plânge fără de strânsură, fără de merinde pe calea care i se
deschide, şi plânge atunci duhul omului şi plânge şi Dumnezeu
şi se împlineşte plânsul durerii, căci plânsul de fericire cu Mine
nu-l cunoaşte omul în viaţa lui pe pământ ca să crească flori
cereşti din el pentru calea omului spre locaşurile de sus. 

Vin cei plecaţi, că le-am făcut chemarea să vină la
praznicul cuvântului Meu, şi lacrima duhului lor va fi tot o bu-
curie în ziua când vor petrece ei cu Mine şi cu tine la masa de
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serbare pentru îngeri, poporul Meu, şi dacă ar şti cei de pe
pământ câtă alinare înseamnă o clipă de bucurie pentru cei
plecaţi, ar trăi oamenii numai pentru învierea morţilor lor, nu -
mai pentru viaţa cea fericită a celor ce nu şi-au agonisit-o de
pe pământ ca să aibă ei în vremea plecării lor. Viaţa cea cu
Dumnezeu trăită, aceea este cea care îl poate însoţi pe om pe
calea lui apoi spre palatul ceresc, când îngerii vin şi-l duc pe
el la locul cel veşnic. Desfătarea pe care o are omul între el şi
Domnul pe pământ, aceea este bucuria care-l poate însoţi pe
el, care-l poate mângâia pe el apoi ca agoniseală a lui. 

Iată, poporul Meu, se pregătesc de sărbătoare cei înviaţi
şi cei în drum spre înviere, şi mare bogăţie e pe ei un strop de
alin, şi mare nădejde se suie la ei de la voi! O, fiilor, Eu pentru
învierea morţilor am venit pe pământ cu lucrarea Mea de cu-
vânt acum la voi, şi-Mi aud glasul morţii din morminte, tată,
şi v-am pus să vestiţi neamurilor pământului cuvântul care iese
din gura Mea. Proorocie împlinită este cuvântul Meu cel de azi
cu voi şi toiag de păstor este el pentru cel ce iubeşte viaţa cea
veşnică a lui pe pământ şi în el. O, împarte-Mă, poporul Meu,
că te-am făcut semănător pe pământ şi nu ştiu oamenii taina
Mea cu tine, căci sunt pierduţi într-ale lor, iar ale Mele vin şi
se ţin după ei ca să le deschidă inima şi apoi mintea ca să pri -
ceapă că vin pe pământ împliniri de Scripturi peste ei şi-i iau
pe neaşteptate aceste împliniri, căci nu sunt pregătiţi ca să vină
Domnul la ei. Stă satana în calea omului cu toate ale lui, căci
omul slujitor lui satana a deschis larg fereastra şi a vopsit-o cu
toate vopselele şi l-a aşezat pe om în faţa ferestrei lui şi se uită
omul, se uită mereu şi uită de el şi uită de Dumnezeu şi de ru -
găciune şi de priveghere pentru venirea Mea cea tainică mai
întâi, şi apoi cu mare pompă cerească, pentru unii cu foc, iar
pentru unii cu adiere de Duh Sfânt, cu alin şi cu strălucirea
Mea cea dulce pentru cei mântuiţi, pentru cei credincioşi şi
care cu credincioşie Îmi slujesc, aşteptându-Mi arătarea. Amin. 

Îi voi spune omului cum se împlinesc Scripturile în vre-
mea aceasta şi vor înţelege cei înţelepţi, iar cei ce iubesc
fărădelegea nu vor pricepe cele scrise în cartea Mea cea de ieri,
şi în cea de azi, în care, iată, intru şi Mă aşez în ea cu tot cu-
vântul Meu cel de azi pentru om, şi pe care-l soarbe cu nesaţ
oastea cerească, cerul de sfinţi şi de îngeri, oştirea Mea, cu care
mereu vin şi biruiesc pe pământ pentru omul care stă de partea
Mea în lupta Mea cu vrăjmaşii cerului, cu vrăjmaşii lui Dum-
nezeu. Amin. 

— OO,Împărate, Doamne al oştirilor de sfinţi
şi de îngeri, slavă atotputerniciei Tale

miloase în cer şi pe pământ, că mereu ai aşteptat să se întoarcă
la Tine omul şi să ştergi din dreptul lui pedeapsa care şi-o
strânge pentru viaţa lui cea de veci! La începutul cuvântului
meu acum, rostesc rugăciune Ţie, să cobori aşa cum ai coborât
în mine iubire şi zel sfânt pentru mărturisirea Ta, Doamne, şi
peste mulţi să cobori aşa în zilele acestea, ca să se înmulţească
numărul mărturisitorilor Tăi, o, Doamne, că fără duhul mărturi -
sirii între oamenii care nu văd nimic, nu poţi să deschizi ochii
lor. O, nu aştepta să poată omul, să vadă omul, că e mare în-
tunericul pe pământ, căci omul care slujeşte minciunii are
multe unelte nimicitoare de duhul din om, are fereastră largă
în faţa tuturor şi se arată la toţi şi le ţine mintea şi ochii mari la
el, că e împărat mare pe pământ omul minciunii şi are rădăcini
adânci de tot încă de pe vremea lui Cain din om în om. Noi,
sfinţii Tăi, ne aplecăm cu rugăciune înaintea Ta, că fără ru -
găciune cu strigare din cer şi de pe pământ deodată nu se mai
teme satana, ci se obrăzniceşte şi mai mult înaintea Ta. 

Grăiesc poporului Tău, Doamne, şi pentru care Te rog

dintre sfinţi să-i dai lui ocrotire mare şi s-o vadă el şi să Te
slăvească el pe pământ ca să-Ţi ajungă, Doamne, că nu mai
este în oameni dragoste pentru Tine ca să-Ţi placă ea, ci este
ea numai aici, la poporul Tău, în care Tu Îţi găseşti plăcerea,
iar noi vedem aceasta şi ni se alină duhul pentru mila de Tine,
o, Doamne atât de părăsit pe pământ, căci oamenii iubesc pe
satana pe pământ şi în zadar Îţi spun ei Ţie Tată. 

O, popor mărturisitor, apleacă-te adânc în tine ca să vezi
dacă-I ajunge Domnului de la tine mângâierea pentru ranele
Lui, pentru durerea Lui, şi fă-te tu în toată vremea tot o mângâ -
iere pentru El, tot un sprijin pentru venirea Lui, şi vei fi mai
mare ca noi, căci Domnul e în grea durere în acest timp greu,
când satana dă să biruiască el cerul şi pământul, aşa cum şi-a
pus de gând de la început. O, fiţi ascuţiţi cu înţelepciunea ca
să pricepeţi cât însemnaţi voi pentru cer acum, pentru Domnul
în vremea aceasta de cumpănă, de luptă aprigă a oastei satanei
împotriva împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ! Faceţi să vă
strălucească armele cu care luptaţi pentru Domnul şi pentru
oameni, ca să se teamă satana de strălucirea lor, de lumina pe
care o dau ele pe calea luptei voastre pentru Domnul, căci noi
am luptat la mijlocul luptei cea pentru Hristos, dar voi aţi ajuns
sfârşitul luptei, şi trebuie lumină mare să fie, iar armele trebuie
să vă fie făclii de lumină în vremea luptei cu întunericul omului
cel despărţit de Dumnezeu şi slugă a satanei, care a cuprins tot
trupul şi se arată biruitor peste tot. 

O, nu te teme că eşti micuţă, oaste de ucenici micuţi şi
credincioşi! O, nu te teme tu! Eu am fost singur, singurel în
mijlocul slujitorilor întunericului, singur de partea Domnului,
şi am ieşit biruitor pentru Domnul peste ei şi sunt cu Domnul
şi cu oştirea cerească cu tot ajutorul pentru cei ce sunt ai Dom-
nului pe pământ mărturisitori. Postul şi rugăciunea cea fierbin -
te lângă post, aşa cum Domnul v-a rânduit vouă viaţa cu El,
acestea au putere pentru Domnul acum pe pământ în lupta cu
întunericul vremii, căci una este să vrea omul să facă acestea,
şi alta este să-i spună lui Fiul lui Dumnezeu, aşa cum v-a spus
vouă ce să lucraţi şi cu ce să vă hrăniţi pentru vremea aceasta. 

Nimeni din poporul cel pus la pregătit să nu se întristeze
pentru hrana cerută de Domnul s-o folosească cei credincioşi,
hrană fără de carne, fără de ouă sau lapte sau peşte, căci
Daniel proorocul şi oastea lui micuţă când au luptat împotriva
împă ratului păgân, aşa au biruit ei, aşa, ca voi, aşa cum vă
spune vouă Fiul lui Dumnezeu să trăiţi şi să biruiţi, iar voi aşa
să împliniţi şi aşa să biruiţi, ca Domnul, Care a biruit lumea,
şi tot aşa vă învaţă şi pe voi să biruiţi, întâi trupul, şi apoi
lumea toată pentru dragostea de Domnul, aşa cum şi pe mine
dra gostea de El m-a hrănit şi mi-a dat putere pentru El. O,
sunteţi cei mai scumpi între români. Copii de aur sunteţi în
mijlocul acestui neam, şi se mângâie în cer neamul român cel
între sfinţi sălăşluit, se bucură de aşa mlădiţe, şi nădejdea lor
e mare când văd ei acum pământul român ridicat de Fiul lui
Dumnezeu la nume de nou Ierusalim, ţara venirii Domnului
cu Ierusalimul cel de sus, cu a doua Lui venire cuvânt peste
pământ cu sfinţii şi cu îngerii, precum era şi la început în rai
cuvântul Său peste om. 

Îmbărbătare vă dau! Oastea sfinţilor se poartă cu voi
între pământ şi cer cu mare stăruinţă pentru biruinţa Domnului
acum, când El vine şi aşează cu cuvântul Său împliniri de
Scripturi pe pământ prin voi, şi nu mai e nici un om deştept
între oameni ca să vadă şi să vă vadă pe voi şi să mărturisească
împlinirea proorociilor venirii Domnului în ţara Lui cea de la
sfârşit de timp, şi pe care au văzut-o sfinţii şi au vestit-o aşa,
ba şi celor fără de viaţă sfântă le-a descoperit Dumnezeu taina
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pământului român la sfârşit de timp. O, fiţi mari cu credinţa şi
cu iubirea şi cu împlinirea iubirii! Iar Tu, Fiule al Tatălui, Dom-
nul meu şi Dumnezeul meu, împlineşte prin ei toată plata
credinţei noastre, căci noi am nădăjduit prin credinţă, şi dă-ne,
Doamne, plinătatea bucuriei Tale, căci pentru bucuria Ta noi
am mărturisit şi am luptat pe pământ. Amin. 

— AA cum Eu, Domnul, le spun tuturor că este
înviere, că iată-i pe sfinţi mărturisind de

lângă Mine din cer lucrarea Mea pe pământ cu oamenii, căci
sfinţii Mei au purtat trup pe pământ şi sunt acum în slava Mea
şi sunt nestricăcioşi precum Eu sunt, şi haina nestricăciunii au
pe ei, după cum este scrisă fila cea din Scripturi despre îm bră -
carea cea întru nestricăciune a trupurilor duhovniceşti în care
a locuit şi locuieşte Duhul Sfânt pe veci de veci. Amin. 

Se roagă Mie acum dintre sfinţi sfântul care-şi odihneşte
trupul pe pământul român şi care-şi are în calendar ziua lui de
serbare lângă ziua mucenicului mărturisitor Dimitrie, şi tot aşa
şi numele îl are acest sfânt veghetor pentru neamul român în
cetatea Bucureştiului, şi-Mi spune el aşa: 

— SS uferinţa duhului meu e mare, Doamne.
Stau în mijlocul Babilonului şi mi-e du -

hul şi trupul tot o durere şi nu înţelege omul de rând cum vine
aceasta, că vin oameni şi-şi lasă durerile deasupra trupului meu
cel în cetate aşezat şi mă doare duhul şi trupul meu cel ceresc.
Stau în mijlocul Babilonului şi plâng a jale, că jale mare se
suie la Tine de la toţi cei ce slujesc în biserici fără să-Ţi urmeze
cu viaţa, şi de la care mulţi, mulţi se îmbolnăvesc cu credinţa
şi cu fapta, că nu poate bolnavul să-l vindece pe cel bolnav, iar
cei ce suferă pe pământ de la despărţirea de Tine a lor, n-au
vindecători, n-au oameni de cărare spre Tine pentru ei. Mă
doare de pe pământ şi până în cer, şi fărădelegea e stăpână mare
şi pe străzi şi în biserici, şi eu plâng şi dau să-Ţi cer cu rugă,
curăţă fărădelegea din biserici şi din locaşurile numite aşa şi
dă-le oamenilor să ştie ce înseamnă biserică, şi opreşte-i apoi
pe cei mari şi tari prin numele lor, o, opreşte-i să mai zidească
biserici şi întoarce-i pe ei mai întâi pe cărările Tale sfinte, ca
să înveţe ei de la Tine că omul este biserica Ta, odihna Ta, nu
zidirile care nu Te pot cuprinde, Doamne! O, opreşte-i pe mai-
marii din biserici şi nu-i lăsa să mai facă zidiri în numele Tău
fără ca Tu să le spui să facă! Ia-le cârma din mână şi câr mu -
ieşte-i Tu şi pe ei, că ei nu duc pe oameni la lumină, nu-i duc
la Tine, şi sunt necăjiţi oamenii, Doamne, şi merg fără de Dom-
nul pe pământ! 

Ia rugăciunea mea şi împlineşte-o pe ea, o, Bunule
Doamne al rugătorilor cei sfinţi înaintea Ta şi dă-mi şi mie
izbăvirea de durere şi ridică-mă în văzduh, că pe pământ e
fărădelegea cu paşii ei peste tot şi nu mai e drum curat şi în-
florit, ci e numai pământ tare, în care nimic nu mai are viaţă şi
faţă! O, dă-le sfinţilor Tăi mângâiere în lacrimi şi ieşi deasupra,
o, ieşi biruitor pe pământul român cu lucrarea Ta cea de la
sfârşit de timp, cea de nou Ierusalim, aşa cum au proorocit-o
sfinţii pe România Ta, ca să crească via Ta apoi pe pământ şi
să faci vin nou, Doamne, că a venit această vreme şi mulţi sfinţi
au vestit-o că va fi şi că Tu vei fi Păstor, din mijlocul neamului
român păstorind cu toiagul cuvântului Tău cel de la sfârşit de
timp! O, mi-e tare jale, şi aşa mă rog Ţie, Păstorule milos şi
lipsit de oi şi de cioban de oi! Şi acum mă aplec şi-Ţi mulţu -
mesc că mi-ai făcut loc să-mi spun durerea şi să aduc rugă -
ciunea mea înaintea Ta. Amin. 

— OO,sfinţi ai Mei îndureraţi, din unii în alţii
aţi purtat voi faţa Mea şi viaţa Mea în voi

pe pământ. Plângem cu durere pentru neamul omenesc cel de

la sfârşit de timp, dar Eu am popor pus deoparte din neamul
român şi tainic Îmi pregătesc cu el împlinirile cele de pe urmă,
şi apoi Mă voi arăta. Grăiesc cuvântul Meu poporului Meu, şi
în mijlocul lui vin cu voi, ca să grăiţi şi voi peste pământ. Să se
înfricoşeze cei ce aud cum dau Eu de ştire taina Mea cu po porul
cuvântului Meu cel de azi pe pământul român! Să fie plini de
sfială cerească cei ce aud şi stau faţă în faţă cu Domnul şi cu
sfinţii prin cuvântul cel de azi al Meu şi al sfinţilor Mei! Amin. 

Tu, poporul Meu de la izvorul Meu de cuvânt, să stai,
tată, plin de nădejde în grădinile Mele cu tine şi să fii popor de
rugăciune tainică între tine şi Mine, căci toate prin credinţă şi
prin rugăciune se înfăptuiesc şi se sfinţesc, precum este scris.
Iată, acum ne pregătim de praznic sfânt şi de lucrare sfântă
peste cei ce se vor aduna lângă Mine şi lângă tine la izvorul
Meu de cuvânt. Fii, tată, cu nădejde, căci Eu sunt cu puterea. 

Le văd inimioarele zvâcnind în cei ce se gătesc cu pasul
şi cu duhul să vină la izvorul Meu de cuvânt, la masă de
praznic cerul şi pământul laolaltă în grădinile Mele cu tine,
fiule poporul Meu. O, te învăluiesc în cuvânt de binecuvântare,
tată. Ajutorul tău vine de la Mine, căci şi tu stai ajutor al Meu
şi-Mi ajuţi venirea. Sărutul Meu îţi pecetluieşte fruntea, copil
de la sfârşit de timp, căci începutul Meu cel nou este cu tine şi
cu Mine pe pământ. 

O, sfinţească-se numele Meu prin tine pe pământ pre-
cum în cer, căci tu, poporul Meu, eşti rodul cuvântului Meu
cel de azi, eşti via Mea, eşti fructul Meu pe masa Tatălui Meu
şi eşti pe pământ împărăţia Mea, iar Eu sunt Împăratul tău, o,
poporul Meu, popor cu Împărat din cer peste tine şi peste
cetatea ta pe pământ acum! Amin, amin, amin. 

26 octombrie/8 noiembrie 2010

Soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil

Domnul S-a născut prunc ca să dea pildă omului să fie mic. Omul
sfânt rămâne pe pământ după curăţirea pământului. Rugăciunea lui
Adam pentru învierea oamenilor. Păstorul Daniel îndeamnă din 

cer poporul la pocăinţă. 

PP e cale de îngeri Îmi cobor glasul şi pe tron de
heruvimi stau, şi slava Mea este cuvântul, iar

cetele îngereşti Îmi cântă ca în cer: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul
Atotţiitorul, Cel ce era şi Cel ce este şi Cel ce vine! Amin. 

Eu sunt Cel ce sunt! Sunt Domnul Iisus Hristos şi Mă
mărturisesc pe Mine Însumi cine sunt, căci Tatăl Meu Savaot
Mi-a dat toată puterea în cer şi pe pământ, fiindcă M-am coborât
din cer pentru om şi M-am întrupat în Fecioară ca să Mă nasc
Prunc mic şi să-i dau omului pildă să fie mic şi să crească tot
aşa, să nu crească mare, că el aşa a crescut şi aşa creşte şi nu
rămâne statornic omul, că nu are căpetenie peste el ca să înveţe
să fie mic, să fie statornic, să aibă viaţă în slavă, în ascultare ca
a îngerilor, care au căpetenie peste ei şi sunt în slavă, în mare
slavă, în mare aplecare, şi tot aşa şi lucrare. Amin. 

Cobor la izvor, cobor cu îngerii şi cu izvor de cuvânt.
Cu slavă de îngeri cobor şi întâmpin pe poporul adunat în jurul
slavei Mele în zi de sărbătoare pentru îngeri, care cu freamătul
lor mângâie tainic creştetul aplecat al celor ce au venit la
sărbătoare îngerească în grădinile Mele cu poporul Meu cel
jertfitor slavei venirii Mele cuvânt pe pământ, când Tatăl, iată,
Mă trimite să Mă fac cuvânt de foc şi să-l curăţ cu el pe om
pentru venirea Mea, şi stau în grădinile Mele cu tine cuvânt,
poporul Meu, şi hrănesc, fiule, inimioarele care Mă strâng în
ele ca să le dau putere să se facă sfinţii Domnului. 

Acum două mii de ani am venit şi am lucrat ca atunci,
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iar acum vin şi lucrez cu mult cuvânt spre facerea omului şi îi
cer lui să treacă prin apă şi să nu piară, să treacă prin foc şi să
nu ardă, că la potopul cu apă a pierit tot omul, şi la foc tot aşa,
dar acum vreau sfânt să se facă cel ce vine la Mine, că vreau
să rămân cu el după ce mânia va trece, căci Noe a scăpat
dimpreună cu cei ce au ascultat de Mine şi de el, iar ceilalţi au
pierit, iar tinerii în cuptorul de foc în văpaie aruncaţi au scăpat,
pentru că au ascultat de Mine şi de căpetenia lor. Adam însă
nu şi-a pregătit salvarea nici măcar în rai fiind, ci şi-a pregătit
neascultarea, şi iată ce înseamnă trupul, carnea şi sângele, care
sunt trup! 

O, pe pământ e numai foc şi toţi oamenii ard în el, şi e
numai ape şi toţi pier în valuri, ca la potop, şi e numai sânge,
numai fire pe pământ. 

Mă fac cuvânt de slavă pentru îngeri, căci cetele în -
gereşti au ziua lor de serbare prin biserică, şi îngerii au căpe -
tenie peste ei şi sunt ei slava Mea prin ascultare de căpeteniile
de peste ei. Mihail, căpetenia oştirii Domnului, îngerul Meu,
strigă acum peste cei ce iubesc cuvântul Meu: Să staţi bine şi
cu frică şi cu mare luare-aminte să staţi şi să ascultaţi, că e
vreme cu căderi şi cu încăpăţânare pentru necredinţă şi pentru
trădări şi pentru căderi, iar Domnul vă învaţă salvarea! Amin. 

O, popor adunat lângă poporul Meu cel de la izvor, am
pus acum două mii de ani o întrebare ucenicilor Mei cei de
atunci şi le-am zis lor: «Cine zic oamenii că sunt Eu?». Vă pun
şi vouă această întrebare acum, iar voi daţi răspuns şi spu -
neţi-Mi cine ziceţi voi că sunt Eu, Cel ce grăiesc? O, Eu sunt
Cel ce am fost hărăzit de Tatăl Meu prin cuvântul cel prooro-
cesc al Duhului Sfânt că voi fi spre ridicarea şi spre căderea
multora, şi iată, aşa sunt. Cei cu inimă de evreu Mă dispreţu -
iesc şi zic că de la ei putere se dau Mesia cei care Mă aşează
în carte cuvânt în zilele acestea. Alţii spun că nu pot cuprinde
ei adevărul despre acest cuvânt, iar alţii Mă aud şi Mă
mărturisesc că Eu sunt Hristosul, Mântuitorul celor credincioşi.
Dar voi cine ziceţi că sunt Eu, Cel ce grăiesc vouă? O, ce să
fac cu cei ce nu Mă primesc Mântuitor peste ei prin acest cu-
vânt ieşit din gura Mea şi care se face carte pe pământ? 

O, pace vouă, şi fiţi credincioşi! Oştirea îngerilor e tot
un freamăt aici, în văzduhul colinei slavei Mele cu poporul
Meu slujitor venirii Mele acum cuvânt pe pământ. Pace vouă,
şi fiţi ca îngerii, căci îngerii au căpetenii, şi aşa se fac ei slava
Mea, iar văzduhul tresaltă de lucrarea slavei! O, nu numai în-
gerii trebuie să aibă căpetenii, ci mai mult oamenii trebuie să
aibă, ca să se facă ei slava Mea. Arhangheli trebuie să fie şi
între oameni, ca şi între îngeri, dar trebuie să fie bine învăţată
şi înţeleasă căderea îngerilor şi să fie veghe pentru înţelepciu -
ne, ca nu cumva vreo căpetenie de peste oamenii cei credin -
cioşi să se înalţe ca să cadă şi să atragă spre cădere ceata lui
toată, că e de dat răspuns la Dumnezeu pentru umilinţă sau
pentru semeţie, şi apoi e de primit plată pentru faptă, pentru
credinţă sau pentru necredinţă, căci cel semeţ îşi pierde când
nu se gândeşte, îşi pierde credinţa şi îşi pierde puterea, şi-şi
pierde plata apoi. 

O, pace vouă, şi fiţi credincioşi, căci sunt la sărbătoare
îngerească veniţi sfinţii şi părinţii, şi sunt cei adormiţi veniţi
la masa Mea cu îngerii şi sunt ca frunza şi ca iarba de mulţi,
căci Eu, Domnul, le-am făcut din vreme chemarea, iar ei aşa
au ascultat. Mihail, căpetenia oştirii Domnului, îngerul Meu
şi al poporului Meu, dă glas îngeresc sărbătorii de azi şi strigă
cu tărie: 

— SS lavă Ţie, Doamne, că ai început să împă -
răţeşti şi să-Ţi faci popor sfânt pe pământ

pentru venirea Ta! O, slavă Ţie, Stăpâne al oştirilor Tale, că
mare este darul poporului Tău de azi în români, căci pentru în-
vierea morţilor Tu l-ai ales pe el şi l-ai aşezat la împlinirea
Scripturilor Tale cele pentru răscumpărarea trupurilor, că mare
este aşteptarea celor ce aşteaptă! O, să înveţe cei ce vin să se
facă popor al Tău pentru venirea Ta, să înveţe de la îngeri, căci
îngerii au căpetenii şi sunt ei slava Ta! O, iată câtă sărbătoare
de cuvânt, iar eu cârmuiesc în numele Tău masa de cuvânt din
ziua aceasta a îngerilor şi văd pe trâmbiţa Ta Verginica venită
la popor, cu scump popor la masa Ta de cuvânt în mijlocul
poporului Tău cel de pe pământ acum. Ea a venit, iar eu am
privit şi am aşezat în ordine tot lucrul cuvântului de azi. 

O, sună tu, trâmbiţă a Domnului, şi dă acum rând cetei
tale! Amin. 

— OO,binecuvântat eşti, Doamne, că ai ales
dintre oameni rugători Ţie pe pământ şi

în cer pentru împlinirile Tale, prin cuvânt proorocesc rostite şi
pregătite ca să fie, iar eu am cu mine de mânuţă la masa de azi
a îngerilor, am pe păstorul Daniel, că multă vreme a păstorit el
spre Tine turma care s-a ridicat din cuvântul Tău cel de azi!
Acum un an eu, trâmbiţa Ta, am venit cu îngerul Tău şi l-am
adus înaintea Ta, ca să-l aşezi pe el între sfinţii Tăi rugători, că
era vreme de grea cumpănă pentru neamul român, şi mult a
dorit acest păstor de suflete slava Ta lucrând şi împlinindu-se
în mijlocul acestui neam, după cum a crezut el de mult în cu-
vântul Tău, care a vestit-o pe ţara română aleasă Ţie de venire
a Ta acum, la sfârşit de timp, Doamne. 

O, hai, păstorule Daniel, ia-ţi glasul cel păstrat în cer
când Domnul ţi l-a luat mai din vreme şi hai să cuvintezi po -
porului de ieri şi de azi, căci cine păstoreşte cu credinţă şi cu
nădejde pentru Domnul turma lui, acela nu moare niciodată,
şi moare numai cel ce vrea să moară. S-a scurs un an de când
ne-am întâlnit între cei din cer, şi vreau acum să împlinim
grăire mare peste poporul acestui cuvânt. Ţi-a fost dor să
grăieşti, o, ţi-a fost dor! Mângâiere aş vrea să capeţi acum de
la grăirea pe care o aşezi azi în cartea Domnului. 

O, frumoasă este grăirea între cei din cer, şi mare să fie
credinţa şi înţelepciunea celor ce ascultă acum pe păstorul
Daniel, pe martorul cel credincios al lui Dumnezeu-Cuvântul
pe pământ, Domnul, Care vine şi grăieşte acum în mijlocul
unui popor credincios pe vatra neamului român. Amin. 

— OO,mi-e duhul cuprins de aşteptare şi de
bucurie pentru poporul cel ascultător,

după cum este şi între îngeri această slavă, şi mi-e duhul
cuprins de durere pentru poporul care n-a avut răbdare, răb -
dare până la sfârşit, aşa cum eu am avut şi am. M-a chemat
Domnul din lume pe când eram cuprins de ea şi m-a luat şi
m-a curăţat frumos şi m-a făcut slugă a Sa ca să-L înţeleg şi
ca să-L urmez apoi cu toată fiinţa şi vremea şi ascultarea mea
înaintea Sa pe pământ. M-am dat cu totul ascultării de acest
cuvânt, iar râvna aceasta am dorit-o mereu în toţi cei care au
aflat izvorul lui Dumnezeu-Cuvântul, şi din pricina acestei
suferinţe pline de aşteptare şi de răbdare am stăruit şi cu
blândeţe, şi cu dojană peste cei greoi la mers şi la putere pen-
tru cele cereşti, cerute de Domnul de la acest popor. Am pier-
dut mult şi mereu, căci când Domnul pierdea, eu pierdeam ca
şi El, şi suferinţa aceasta m-a apăsat ziua şi noaptea şi mă
scotea din casă şi strigam ca să mă audă cei ce făceau sufe -
rinţă. O, ce mare este suferinţa unui păstor de la cei ce nu
păşesc frumos şi curat după Domnul, şi am suferit în casa mea
această durere, şi am suferit în fiecare casă de creştin depăr -
tarea de Domnul a fiecăruia din cei ce au fost alăptaţi la acest
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sân, la izvorul de cuvânt al Fiului lui Dumnezeu. 
N-au stat frumos la crescut cei ce se năşteau în credinţă

prin acest cuvânt. N-au stat mici, ci s-au mâniat pentru orice
trezire, pe care dădeam mereu să le-o fac. Văd acum în cer, şi
din cer văd cât de mult pierd cei ce nu caută dojana peste viaţa
lor, şi mă doare în cer pentru tot ce n-am putut pentru viaţa fi-
ilor acestui popor. Cei ce se nasc şi se vor mai naşte pentru
Domnul prin acest cuvânt, să primească sfatul cel bun de a nu
căuta bunătate pentru ei, ci altceva să caute ei, căci bunătatea
nu-l poate pregăti pe om pentru cer, de vreme ce el, atât de
semeţ cum este, dă să aştepte pentru el daruri, pe care nu le
merită şi pe care nu e bine să şi le dorească, ci e bine să stea în
oştire cu căpetenie peste ea şi în umilinţă fără margini să stea,
iar pocăinţa cea de zi cu zi să-i fie cale de odihnă sufletului lui,
că mare lucrare îi trebuie peste el celui ce vine să-L cunoască
pe Domnul prin acest cuvânt şi să se arate Lui, desfăcându-şi
învelişul său ca să fie văzut şi vindecat pe dinăuntru, căci pe
dinăuntru stau carii care rod în om mântuirea lui cea de la
Domnul. Nu sunt pe pământ păstori care să-l lucreze pe
dinăuntru pe cel ce vine să se dea Domnului, şi omul este în-
chis în sine şi nu dă să dea drumul la uşă ca să intre vindecă -
torul şi să-i cerceteze viaţa, şi apoi faţa. 

O, aş sta de vorbă cu mulţi fraţi, că mult am voit aceasta
peste mulţi când am putut să voiesc. Le-aş spune multora din
poporul acestui cuvânt înţelesuri tainice, pe care ei n-au voit
să le pătrundă cu Domnul, ci singuri au voit, şi au greşit şi
greşesc, şi prea mult greşesc. Le spun însă celor ce stau şi se
uită din lături la mersul Domnului şi al cuvântului Său pe mai
departe, şi le spun să nu uite că în lucrarea mea de apostol
înaintea Domnului eu am lăsat scris poporului epistole adeve -
ritoare cu amănuntul pentru înţelesul cel de sus al tainelor care
se împlinesc acum prin cuvântul Domnului şi prin faptă, căci
lucrarea de nou Ierusalim, pe care tot o aşteaptă cei ce s-au
îndărătnicit prin păcatul îngâmfării, iat-o pe ea împlinindu-se
şi tot depănând pe acest caier împliniri, pe care numai cei ce
vor să se păstreze orbi nu dau să vadă şi să înţeleagă, căci ne -
statornicia cea de la nemulţumire i-a făcut pe ei să piardă şi să
tot piardă câştigul, pe care n-au ştiut să şi-l agonisească, şi pen-
tru care le trebuia credinţă sfântă până la sfârşit, căci tainele
lui Dumnezeu sunt taine, nu sunt din pământ sau din piatră sau
din lemn sau din fier, ci sunt din duh şi din Dumnezeu luate şi
înţelese şi văzute, numai să fi voit să desluşească acest popor
simbolurile toate, care ascund sub ele pe Domnul împlinitor
pe pământ în acest cuvânt şi prin acest popor credincios al bi -
sericii de nou Ierusalim, căci prin credinţa celor credincioşi
Lui lucrează Domnul faptă împlinită. Mi-a dat Domnul să
înţeleg şi să văd şi să mărturisesc, după ce prin grele încercări
am trecut din partea celor necredincioşi şi răzvrătiţi şi nesta-
tornici în iubire în vremea acestei lucrări. 

Mi-e dor să grăiesc poporului pe cele neînţelese de el,
de necredinţa lui, o, şi-mi face Domnul semn că iarăşi intră în
carte la capătul sărbătorii şi-mi va face punte spre popor cu
adâncime de grăire, şi acum aştept lângă trâmbiţa Lui, căpe -
tenie în cer pentru cei între noi trecuţi sus, şi doresc să grăiesc
copiilor mei după trup despre cuminţenia pe care le-o cer faţă
de lucrarea cuvântului şi de toate aşezările Domnului, şi, iarăşi,
doresc să aduc rugăciune Sfintei Treimi pentru patria română
şi pentru scump poporul de nou Ierusalim în mijlocul neamului
român, că mult am mijlocit în cer când am plecat şi când nea-
mul român era în cumpănă mare pentru viaţa lui, pentru sal-
varea lui de sub capcana deschisă atunci ca să-i îngreuieze lui
şi mai greu suferinţa prin care trece de o lungă bucată de timp. 

Vă ating cu duh părintesc pe toţi cei strânşi la glasul cu-
vântului de sus şi vă cer să învăţaţi mersul cu căpetenie, că fără
aşa mers nu este biruinţă în Domnul, nu este, şi este numai
mers rătăcitor şi ameninţat în fel şi chip pentru căderi şi pentru
trădări, şi apoi pentru dureri. 

O, mi-e dor să grăiesc, Doamne, mi-e dor. Amin. 

— OO,ţi-e tare, tare dor, iar Eu, Domnul, voi
face cale dorului tău cel sfânt spre po por.

Alinul Meu îţi şterge fruntea ostenită de aşteptare, că voiesc să
grăieşti acestui popor despre taina învierii, taina celor înviaţi şi
în drum spre înviere, ca să ştie cei ce dau să moară şi să nu se
joace de-a moartea, ci să înţeleagă ei taina învierii. Amin. 

— OO,Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne, în cer
şi pe pământ cârmuind cu slavă, că taina

slavei Tale o văd atât de frumos sfinţii şi îngerii Tăi! Eu,
căpetenia oştirii Tale, văd pe omul cel întâi zidit de mâna Ta
din pământ, îl văd acum cum îl plânge pe om. Suspină el şi-l
plânge pe omul care se desparte de Tine pentru păcat, după ce
el a adus în trup păcatul când nu Te-a ascultat în rai, şi iată-l
cum Te roagă pentru învierea celor ce au greşit şi au murit ca
şi el prin greşeală, de la el şi până azi, şi strigă el la Tine cu
rugă arzândă şi zice: 

— AA propie, Doamne, slava învierii pentru
toţi cei care au greşit prin păcatul meu

cel din rai! M-am despărţit de Tine pentru femeie şi am iu -
bit-o pe ea cu inima mea, şi pe Tine Te-am părăsit, şi nu mi-a
fost de folos că am făcut aşa, ci îmi este durere pentru fiecare
om care cade prin păcatul meu, căci omul nu-şi iubeşte femeia
decât pentru păcat, iar Tu acum două mii de ani ai spus să-şi
iubească omul femeia aşa cum Tu ai iubit biserica, căci taina
căsătoriei s-a făcut păgânie şi închinare la idolul plăcerilor şi
Te îndurerează omul şi moare mereu prin păcat şi cu păcat. O,
iartă-i pe păcătoşi şi le dă lor darul vederii, că noi vedem acum
lucrarea tainei învierii în mijlocul poporului Tău rugător pentru
noi, cei care am murit prin păcat. O, miluieşte gloata care
aşteaptă învierea şi iertarea, Doamne, că Tu numai din mila
pentru om pe toate le lucrezi. Plâng şi-Ţi cer învierea tuturor,
că ei porunca Ta aşteaptă, şi nădăjduiesc aşteptând. Amin. 

— OO,vin curând, vin curând şi le deschid ca
să iasă! Vin curând. Amin. 

Auzi, poporul Meu, auzi, tată, glasul celor din mormin -
te! E zi de sărbătoare, fiule, şi stau la masă îngerii şi sfinţii şi
cei ce aşteaptă de dincolo cu dor. 

Şi acum mângâierea Mea se face dulce pentru cei ce au
venit cu pasul până la izvor, la masă de îngeri. O, iubiţi, iubiţi
viaţa cea trăită pentru venirea Mea, că Eu vă aştept pe deplin
să-Mi ajutaţi venirea! Aplecaţi-vă pentru iubire şi luaţi în auz
tot ce doresc Eu în voi! Vă ies mereu în prag la sărbători cu
slavă de nou Ierusalim şi vă cuprind în cuvânt mângâios şi Mă
umplu de mângâiere de la voi de câte ori veniţi la izvor şi stau
cu voi la masă! Iubiţi această bucurie. Îngerul Meu Mihail,
căpetenia oştirii Mele, vă deschide vouă spre Mine, că-Mi este
slujitor. Oştirea îngerilor s-a făcut una în ziua aceasta pentru ei,
căci îngerii au căpetenii. Aşa să păşească spre Mine cei ce se
fac popor al venirii Mele, stegari ai slavei cuvântului Meu, care
vine pe pământ. Mă voi ţine după voi cu tot cuvântul Meu cel
de azi şi voi privi la voi dacă-i veţi pregăti casă la voi. Amin. 

Se binecuvintează de toată oştirea cerească masa de
sărbătoare a îngerilor, alături de poporul Meu cel credincios!
Slava Mea cu voi se face cuvânt şi vă aşează cu Mine la masă
cu sărbătoare îngerească. Pace vouă! Fiţi credincioşi! E mare
frumuseţe sărbătoarea Mea şi a îngerilor Mei cu voi. Îngerul
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Meu Mihail slujeşte între Mine şi voi, între cei din cer şi voi.
Credinţa voastră să fie iubire, ca să aibă putere şi viaţă cuvântul
Meu peste voi. 

Eu sunt Cel ce sunt şi stau în mijlocul neamului român
ca pe vârf de munte înalt şi-i strig pe toţi spre slava Mea şi stau
pe tron de heruvimi şi-Mi cântă acum cu slavă cetele îngereşti:
Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Atotţiitorul, Cel ce era şi Cel
ce este şi Cel ce vine, şi plin e cerul şi pământul de mărirea
Lui. Amin, amin, amin. 

* 

ÎÎ ngerul Meu Mihail cârmuieşte în numele Meu masa
de cuvânt din ziua aceasta până la ridicarea ei. S-au

strâns bucatele de pe masă, iar cei adunaţi au primit binecu-
vântare tainică pentru calea lor spre casă. O, sunt de neîn -
chipuit de frumoase şi greu de pătruns tainele Duhului Sfânt
şi lucrarea lor, căci omul este prea mărginit cu lucrarea duhului
şi cu înţelegerea. Eu însă Îmi desfac tainele pentru cei ce
înţeleg şi, mai mult, pentru cei ce cred prin darul Duhului
Sfânt, pe Care nu-L pot avea cei ce sunt bogaţi în duhul lor, în
vederea lor, bogaţi în duh de om, şi tot aşa şi în trup, căci scris
este în Scripturi: «Numai cei înţelepţi vor pricepe, iar cei neîn -
ţelepţi nu», cei fără de umilinţă de duh nu vor înţelege nimic,
pentru că nu au pe Domnul cârmuitor peste mintea lor, iar omul
de la minte se îmbolnăveşte, mintea i se strică mai întâi, şi apoi
ochii şi apoi fapta, şi aşa i se strică omului iubirea pe care ar
mai putea s-o aibă. Când Eu îl văd aşa pe om, Îmi ridic din el
tot ce mai e de la Dumnezeu în el şi rămâne el cu plata minţii
lui şi atât, cu tot ce adună mintea lui de la ea putere şi voire,
iar îngerul cel bun nu-l mai poate ajuta pe el, din pricina lu -
crării minţii lui zbuciumate, căci Domnul şi slugile Lui cereşti
stau în loc cu pace, în loc cu credinţă şi cu duh de umilinţă şi
de pocăinţă, nu stau în omul zbuciumat, nu stau în cel ce se
smulge din Dumnezeu. 

O, fiilor din porţi, nu citesc, tată, nu citesc cuvântul Meu
cei ce vă defaimă pe voi şi pe cei ce stau de partea Mea, iar cei
ce între ei mai citesc, se răvăşesc, se îndoiesc, judecă pe Dum-
nezeu şi pe voi, căci mintea lor s-a îmbolnăvit. Cine are iubirea
bolnavă, tot aşa şi mintea o are, iar roadele iubirii nu mai pot
odrăsli în el, căci duhul cel rău îi stăpâneşte mintea şi este
duşmănie şi este loc fără de pace inima lui. 

Mă doare de cei atât de bolnavi, dar n-am cum să-i vin-
dec, aşa cum nici pe Iuda nu l-am putut vindeca după ce duhul
rău a venit la el cu arătare nălucitoare şi i-a spus lui că Iisus
Hristos nu-l iubeşte pe el şi că numai pe ceilalţi ucenici îi
iubeşte Domnul, şi n-am putut să Mă mai apropii de inima lui
apoi, căci sămânţa urii şi-a făcut în el lucrarea şi l-a întunecat
de tot, şi M-a urât el apoi, din pricina întunericului din el, căci
scris este: «cel ce urăşte pe fratele său, este în întuneric», şi
iată ce face lipsa iubirii din inima omului! Când iubirea nu-şi
arată roadele ei în om şi din om, zadarnic ar mai spune omul
că are iubire, şi mai ales când roadele urii şi ale răutăţii inimii
sunt lucrate de om şi se învederează la lumină. 

O, cum să mai aibă loc lucrarea duhului umilinţei în cei
ce vă defaimă pe voi şi pe cei ce stau de partea Mea şi a duhului
mărturisirii, fiilor copii? O, să nu fiţi trişti, tată! Să fiţi liniştiţi,
fiilor! Pe Moise îl urau fraţii lui din pricina invidiei din ei şi îl
invidiau din pricina darului Meu din el şi îl vorbeau de rău,
găsindu-i vină ca să-l dispreţuiască, dar Eu lucram în el şi cu
el, că mare eram Eu în inimioara lui duioasă, în locaşul cre -
dinţei lui, şi îl însoţea pe el îngerul Meu, şi pentru Moise, nu

pentru popor făcea aceasta îngerul Meu, mergând el în faţa
oştirii lui Israel în stâlp de foc şi de nor, şi nu-l iubea Israel pe
Moise, ci îl judeca şi îl lovea pe el Israel, până ce Eu, Domnul,
l-am ascuns pe el de la faţa lor, căci păcatul nerecunoştinţei
era mare între Israel şi Moise, o, şi câte minuni şi semne mari
au stat faţă în faţă cu ochii lui Israel, lucrări cereşti, despre care
nu s-a mai auzit până atunci, dar tot împietrită a rămas inima
lui Israel, până ce de tot s-a pietrificat! O, fiţi liniştiţi, tată, căci
acum este acum, că lucrarea Mea de cuvânt se slăveşte peste
voi şi peste pământ şi naşte fii pentru Dumnezeu şi pentru viaţă
sfântă înaintea Sa, şi acestea sunt minuni mai mari decât ori-
care altele, tată, şi vreau să-Mi fac din români un popor mare
de sfinţi cu viaţa, sfinţi cu iubirea, sfinţi cu credinţa şi cu fapta,
şi prin care Eu să pot. Uitaţi-vă în timp, uitaţi-vă înapoi, că Eu,
Domnul, numai prin aşa slujitori am putut şi am lucrat. Cre -
dinţa în cuvântul Meu cel rostit, aceasta trebuie să am în omul
slujitor, şi lucrez Eu apoi prin el ca şi prin Moise şi-Mi fac cale
cu mărire peste pământ pentru duhul mărturisirii, duh care
cheamă omul de la păcat la sfinţenie şi-i dă putere să se nască
din nou prin cuvântul Meu cel de sus, şi care vine până la ure-
chea omului şi o curăţă pe ea şi sfinţeşte tot trupul apoi, şi aşa
poate Domnul prin sămânţa Sa semănată peste pământ cu
duhul iubirii, Duhul lui Dumnezeu. 

O, copii credincioşi, voi aţi rămas cu Mine, tată, aşa cum
a rămas Iosua pentru Moise cu toată fiinţa lui şi a putut el apoi
totul pentru Dumnezeu, iar ceilalţi din Israel s-au răzvrătit toţi.
Îi învăţ acum pe fiii poporului Meu, îi învăţ să ceară şi să aibă
înţelepciune şi să stea lângă Mine şi lângă voi, ca să poarte ei
biruinţa Mea aşa cum a purtat-o Iosua, ucenicul cel credincios
al proorocului Moise, şi aşa cum a purtat-o Elisei, ucenicul cel
credincios al lui Ilie proorocul, că mare putere de minuni
cereşti are duhul credincioşiei prin cei ce-l poartă pe el înaintea
călăuzitorilor lor! 

Îmi alunecă cu dulce cuvântul pe buze şi vi-l grăiesc spre
alinarea Mea şi a voastră. Îi aud pe cei ce vă dispreţuiesc şi vă
hulesc, şi şi-au făcut ei din aceasta o haină a sufletului lor
răvăşit. O, întăriţi spre statornicie pe poporul cuvântului Meu,
fiilor, căci Eu îi spun lui că e mare pagubă vorbirea de rău, vor-
birea în deşert, şi îl învăţ să se ferească de cei ce defai mă şi îm-
part necredinţă cu limba lor, că aceia şi-au pierdut iubirea şi
şi-au pierdut mintea, iar limba lor împarte batjocuri. O, cine din
ei ar mai putea stinge focul care l-au aprins ca să nu-i ardă, ca
să nu se întoarcă asupra lor, o, cine? Duhul adevă rului, El este
duhul umilinţei şi al pocăinţei şi este Mângâie torul, şi M-aş
sălăşlui cu El în cei ce vă urăsc pe voi şi vă vor besc de rău unii
altora, şi i-aş curăţi pe ei de toată tulburarea şi întinăciunea, care
vin de la răutate, şi i-aş mântui pe ei de în tunericul care-i
chinuie şi le dă neastâmpăr, dar cum să fac Eu aceasta când ei
se dau atât de drepţi, atât de mari şi, unde mai pui, se dau apără -
torii lui Dumnezeu când zic ei că voi sun teţi rătăciţi şi că sunteţi
păcătoşi! O, păi cum să nu zică aşa când ei au nevoie să-şi
acopere nestatura lor, necredinţa lor şi neîmplinirea cuvântului
Meu, care le-a cerut lor despărţirea de lume, sfinţenie şi iubire,
credinţă şi pace şi multă multă umilinţă? 

Am spus prin Scripturi să nu se facă judecători fiii
credinţei, căci numai Eu sunt Judecătorul, şi am spus, iarăşi,
să fie ei învăţători prin viaţă cerească în ei mai mult decât orice
cuvânt rostit de ei ca învăţătură peste om. 

O, fiilor care vă răzvrătiţi asupra mersului Meu cu
poporul cel credincios! O, nu Mă conduceţi, tată, spre mânie!
Îmi aţâţaţi mânia dacă mergeţi mai departe cu păcatul lui
Datan, Aviran şi Core. Mă supăr pe voi cu mânie dacă vă jucaţi
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de-a păcatul lui Cain. Am spus cândva prin cuvântul Meu cel
cu durere în el, am spus că nu e bună joaca, şi am spus că joaca
se face duh rău şi umblă apoi prin poporul Meu şi-Mi însă -
getează până la os pe cei cu care Eu Îmi port venirea. Am spus,
şi n-am fost mincinos, şi n-am fost ascultat când am spus că
nu e bună joaca cu răutatea şi cu duşmănia, cu mânia şi cu
clevetirea, cu defăimarea şi cu minciuna pentru ea. O, ce v-am
luat, cu ce v-am păgubit, tată, de-Mi puneţi spini groşi în carne
pe calea mersului Meu cu poporul cel mai mic şi cel mai cre -
dincios al vremii lucrării Mele cea de cincizeci de ani în zilele
acestea? O, de ce, tată, hrăniţi voi mânia în inima Mea? Credeţi
voi, oare, că vă luptaţi doar împotriva celor credincioşi Mie
acum, şi prin care Eu, Domnul, Care v-am păstorit odinioară
şi pe voi, iată-Mă cum merg mai departe cu ei, cu cei ce cred
cu putere în cuvântul Meu, care este acelaşi, precum Eu
Acelaşi sunt? Iată, grăieşte acum cu voi îngerul Meu Mihail şi
va da el rând în cartea Mea de azi cuvântului rostit în ziua
aceasta, faţă în faţă cu Mine şi cu cei din cer şi cu voi. Îngerul
Meu nu strânge masa cuvântului şi nici oştirea cerească nu
merge la locul ei până ce tot cuvântul şi grăirea celor din cer
nu va pune în carte pe cele ce vor rămâne în ziua aceasta scrise
în ea. Amin.

— EE  u sunt îngerul Domnului. Căpetenia oş -
tirii Sale sunt, şi sunt îngerul poporului

Său cel din zilele acestea, noul Israel, poporul noului Ierusalim.
Mi-a dat Domnul misiunea s-o însoţesc pe trâmbiţa Sa Vergi -
nica şi am însoţit-o pe ea încă din pruncia ei, şi apoi în toată
vremea trâmbiţării Domnului prin ea, şi apoi în cerul sfânt, şi
sunt îngerul celor bravi şi sfinţi ai acestui popor şi care s-au
alăturat numărului celor din cer, şi sunt îngerul celor ce sunt
aici, pe pământ lucrători mari ai tainelor Lui şi ai venirii Lui,
taine scrise în Scripturi să se împlinească pe pământ în zilele
acestea. Amin. 

Eu sunt îngerul Domnului, îngerul iubirii Lui pentru cei
credincioşi Lui, şi sunt îngerul mâniei Lui pentru cei ce-I
hrănesc mânia şi-I sting duhul milei şi al răbdării în lupta lor
împotriva Lui şi a celor credincioşi Lui. Am stat cu oastea
cerească în ziua aceasta martori ai cuvântului ceresc şi a toată
sărbătoarea îngerilor, sus, în cer, şi jos, pe pământ, şi am ve -
gheat sus şi jos duhul celor strânşi la ziua de serbare a îngerilor
lui Dumnezeu şi a toate căpeteniile lor, în faţa cărora eu am stat
şi am cârmuit masa Domnului, masa de praznic şi tot cuvântul
de pe masă. Ascult de Domnul, căci sunt îngerul Lui şi merg
cu El pentru ocrotirea poporului Lui de azi, în faţă şi în spate
merg ziua şi noaptea şi merg şi slujesc şi ocrotesc pe fiii cei
credincioşi şi mă arăt aşa, slujind şi împlinind, văzut şi nevăzut
pentru împlinirile care se aşează la vedere, după hartă. Amin. 

Dau acum rând trâmbiţei Domnului, Verginica, şi oştirii
cu care ea este venită la masa îngerilor lui Dumnezeu cu po -
porul Său de pe pământ. Ea are azi lucrare de cuvânt alături cu
păstorul Daniel şi cu poporul cel din cer al acestei lucrări. Ea
este însoţitoarea mea, iar eu, însoţitorul ei, şi mare a fost pe
pământ lucrarea ei cu Domnul, şi tot aşa de mare este şi din
cer acum, şi mereu cu ea eu sunt, şi tot aşa sunt şi cu poporul
ei pe pământ, mereu mereu. 

Îţi dau intrare, o, trâmbiţă a Domnului pentru zilele cele
de apoi! Masa cuvântului se strânge după ce tot cuvântul zilei
va fi aşezat în cartea sa spre mărturie şi spre lucrare, şi apoi
oştirea cerească merge la locul ei şi la lucrarea ei pe mai de-
parte, în cer şi pe pământ. Amin.

— BB inecuvintează, Doamne, intrarea mea în
carte şi oastea mea din cer cu care am

venit la masa Ta de cuvânt cu poporul adunat la izvor şi cu toţi
îngerii din cer! Voiesc să-Ţi cer să aduci Tu tot aşa de mare or-
dine, tot ca a celor din cer să aşezi mereu la toate întâlnirile
cerului cu pământul pe pământul Tău ales acum, aici, unde-Ţi
paşti Tu poporul cu toiagul Tău de cuvânt. Îngerii au căpetenii
şi se cunosc că au, după ordinea ascultării şi a lucrării lor. O,
tot aşa să fie şi pe pământ, tot ca în cer, Doamne, să fie în toate
zilele, şi mai ales în toate sărbătorile întâlnirii celor din cer cu
cei de pe pământ slujitori Ţie pentru toate lucrările pe care le
ai de aşezat şi de purtat. În vremea mea de pe pământ cu
poporul cel care a crezut cuvântului trâmbiţării Tale prin mine,
eu n-am avut putere să aduc poporul la aşa ordine, aşa cum văd
eu acum în mijlocul poporului nou-născut din cuvântul Tău cel
de azi. Erau toţi răsfiraţi pe la casele lor, pe la treburile lor, în
iubirile pământeşti, că nu Te-a iubit poporul cel de la început
al acestei lucrări aşa cum Te iubeşte cel mai mic azi, aşa cum
Îţi slujeşte venirii Tale de acum poporul Tău cel mai mic,
Doamne. Iată, cei mici pot. De ce pot cei mici? De mici ce
sunt, de aceea pot ei să asculte şi să aibă căpetenie peste ei,
precum îngerii din cer, precum în cer, aşa şi pe pământ, o,
Doamne. E bine cei ce stau sub ocrotire să asculte de la căpe -
teniile lor, nu de la duşmanii oştirii, căci celor ce nu le sunt
cunoscute lucrările, chiar dacă au fost ei ascultători cândva şi
fraţi, aceia împart nedumerire şi duşmănie peste oştire şi sunt
însemnaţi ca duşmani, trăgându-se la răspântii şi la întuneric
ca să atace oştirea. O, cine se putea gândi? 

Se uită cu tânjire oştirea cea din cer acum a acestei
lucrări, se uită cu duioşie şi cu dorire se uită să vadă cum sunt
acum împlinirile pe care ei de departe le-au văzut cu credinţa,
şi care acum se împlinesc. Ai trâmbiţat prin mine cuvântul Tău
douăzeci şi cinci de ani în mijlocul poporului care venea şi as-
culta glasul Tău, şi se uită cu tânjire cei ce sunt plecaţi sus, iar
eu îi am ca rod înaintea Ta în cer, şi am acum alături, sus, pe
păstorul Daniel şi mă mângâi, Doamne, şi am ridicat mai mare,
mai cu putere duhul rugăciunii în cer pentru cele ce trebuie să
le aşezi Tu pe pământ în zilele acestea prin credinţa poporului
Tău cel mai mic. O, s-au rărit la număr cei ce erau cândva la
masa cuvântului Tău cel de azi, şi s-a împlinit cu ei Scriptura
care spune: «Unul va fi luat, şi altul va fi lăsat, şi din cinci
dintr-o casă doi sunt împotriva a trei, sau trei împotriva a doi»,
unii împotriva altora pentru calea Ta, Doamne, căci unii din ei
au rămas cu Tine şi cu poporul până azi, iar alţii s-au nemulţu -
mit şi s-au semeţit şi împart duşmănie şi hulă împart până azi. 

Îi este dor păstorului Daniel de grăire cu poporul, şi-l
las acum să intre, o, Doamne, că dorul celor din cer arde ca
focul cel ceresc şi mână cerul pe pământ spre lucrare, şi aşa
este dorul păstorului Daniel acum, şi ne scoală el la lucrul cu-
vântului cel de foc, o, Doamne. Amin. 

— DD a! Focul Duhului Sfânt arde în duhul
meu şi în cuvântul meu, pe care acum

cu foc îl cobor la poporul rămas pe pământ, şi care a venit şi
m-a condus în ziua când m-am alăturat celor din cer, acum un
an. Pentru cei din cer a fost măreaţă zi ziua mea acum un an,
dar pentru poporul de pe pământ al acestui cuvânt a fost slab
înţeleasă taina acelei zile de biruinţă a Domnului, căci m-a luat
Domnul lângă El în cer pe când neamul român intrase în cleşte
mai mult, şi din cer am vegheat, de lângă Domnul, cu putere
pentru ca să nu biruie vrăjmaşul cel roşu cu toate ispitele lui
fruntea acestui neam în zi de încercare. Stau lângă Domnul
acum la veghe pentru binele lui prin această lucrare de cuvânt,
că neamul român a avut parte de alegere aleasă ca să vină
Domnul pe vatra aceasta acum cuvânt la sfârşit de timp, şi
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glasul Lui să se facă pe pământ carte şi slavă a lui Dumnezeu
între pământ şi cer, taină după care atât de mult am tânjit eu pe
pământ să se împlinească. 

O, mi-e duhul cuprins de jale grea pentru poporul aces-
tui cuvânt care n-a avut credinţă şi răbdare până la sfârşit ca
să nu se fi întors întru ale sale cel ce a stat la masa acestui cu-
vânt, iar Domnul a pierdut şi L-a durut. Când eram pe pământ
cu trâmbiţa Domnului grăia cu mine Domnul şi mă striga pe
nume ca să se vadă grăirea Lui cu mine, aşa cum a lucrat El în
toate vremile grăire cu servii Săi. Acum grăiesc şi eu cu servii
Domnului ca să grăiesc cu cineva şi ca să se înţeleagă şi să fie
înţeles cu credinţă, şi grăiesc vouă, celor ce purtaţi în zilele
acestea pe Domnul spre popor şi spre pământ. O, cine n-a în-
durat dispreţ între cei ce au iubit pe Domnul, cu milă şi cu
credinţă stând în slujba Sa? Fiţi plini de răbdare! A spus Dom-
nul să se dea deoparte cel ce nu-i place cum cere El poporului
de la capătul lucrării Lui de cuvânt, şi să stea cuminte ca să
nu-i fie rău, nu să hulească, nu să duşmănească, nu să dispre -
ţuiască. Cei neîmplinitori nu m-au primit nici pe mine ca să-i
călăuzesc, că nu le-a plăcut să aibă peste ei căpetenie ca îngerii
din cer, ci le-a plăcut să fie liberi şi să-i iubească Domnul aşa
cum sunt ei. Voi însă aţi primit călăuză peste voi, şi se bizuie
Domnul pe voi acum şi Îşi ridică, sprijinindu-Se cu voi, popor
prin cuvântul Său cel de naştere din nou a lumii, şi toate Scrip-
turile se împlinesc prin cei credincioşi, şi sunteţi nădejdea
Domnului. Le spun celor ce vă dispreţuiesc pe voi şi îi întreb:
cine le-a spus lor să facă aceasta? Cine-i călăuzeşte spre a fi
judecători şi defăimători? Pe cine au ei căpetenie şi de ce
lucrează ei aşa? O, între cei ce au stat statornici lângă Domnul
n-a fost nici o vreme să nu se aleagă dintre ei trădători şi dis -
pre ţuitori! Cine umblă pe cale fără lucrarea Domnului cu el,
fără lucrul cel pentru Domnul cu paşii lui, acela nu este om
purtător de Dumnezeu şi ascultător, şi cu aceştia nu vă opriţi
de vorbă, că au cuvinte cu venin şi cu moarte în ele, căci eu
am fost păţit, şi apoi am suferit. O, vai de cei ce duc în rătăcire
pe cei ce iubesc şi împlinesc acest cuvânt sfânt de naştere din
nou a lumii! 

Grăiesc vouă, celor ce acum v-aţi desprins de lângă
Domnul şi faceţi lucrare lăturalnică, dând să dărâmaţi pe ici,
pe colo, pe cei credincioşi ai acestei lucrări. O, cine v-a trimis?
Aveţi trimitere? V-a împuternicit cineva din cer sau de pe pă -
mânt să faceţi lucrarea pe care o faceţi voi? Vă grăiesc de milă,
şi de lângă Domnul grăiesc vouă, câţi sunteţi răzvrătiţi, aşa
cum aţi făcut voi, câţiva, în urma luării la cer a trâmbiţei Vergi -
nica, şi tot pe aceşti copii v-aţi răzvrătit şi atunci, şi aţi tulburat
şi duhul meu atunci, şi eu am greşit, şi apoi am suferit, şi iată
şi voi cât suferiţi şi nu vă prinde teama! O, să vă fi născut voi
pe pământ pentru această lucrare de răzvrătire asupra celor
credincioşi? Dar cum va fi capătul răzvrătirii voastre, vă gân -
diţi? O, înspăimântaţi-vă! Uitaţi-vă la lucrarea Domnului că
merge şi nu stă din lucru, şi în mare taină împlineşte Domnul
cuvântul Său cel tainic şi mult cuvânt la vedere este împlinit,
iar voi loviţi din lături mersul Domnului şi nu vă vedeţi slăbi -
ciunea, căci slăbiciune mare este răutatea şi cădere mare este
duşmănia, şi tot aşa invidia şi îngâmfarea şi mânia, arme cu
ca re voi vă jucaţi, doar-doar aţi mai găsi inimi slabe care să ia
de la voi şi să moară din credinţă ca şi voi! O, nu! V-au făcut
urâţi la suflet şi la trup aceste unelte diavoleşti, iar ceata voastră
cade tot mai jos! Vai celui ce râde şi batjocoreşte mersul Dom-
nului şi al credincioşilor Lui şi al cuvântului Lui! Nu vă spun
pe nume, căci sunt îmbrăcat în duhul umilinţei în cer, dar va
trimite Domnul carte în popor şi vă va arăta răzvrătiţi şi cu lu-

crare răzvrătitoare pe unde găsiţi inimi slabe. Curând, curând
vă face Domnul oprirea, căci voi n-aţi ascultat să fiţi cuminţi,
iar celui ce nu ascultă îi trebuie nuia. 

Îi rog din cer pe copiii mei cei după trup, să fie cuminţi
îi rog. Eu sunt în cer martor mare venit de pe pământ acum şi
mă aşează Domnul mărturisitor în cer şi pe pământ, martor al
lucrării şi al bisericii de nou Ierusalim, despre care am măr tu -
risit poporului încă de pe pământ, şi i-am mărturisit pe purtă -
torii ei dimpreună cu taina locurilor binecuvântate de Domnul
să fie acum grădinile Sale cu poporul Său cel de acum, la
sfârşit de timp. O, aveţi grijă cu frică să nu vă frigeţi voi inimile
şi minţile şi credinţa în focul cel aprins de cei răzvrătiţi în acest
popor, şi care stau în lături şi fac foc şi fac fum, aşa cum au fă -
cut ei şi în urma trâmbiţei Verginica, de au defăimat pe cei care,
iată, şi azi Îşi are Domnul mersul cu ei. Staţi cuminţi şi fiţi cu
credinţă, chiar dacă nu mai voiţi să propăşiţi mai mult în cele
cerute de Domnul acum pentru noul Lui popor. Păstraţi cu ma -
re ascultare tot ce Domnul a aşezat şi nu daţi să întindeţi mâna
spre cele lăsate în urma mea mărturie Domnului şi puse deo -
parte. Fiţi cuminţi! Căutaţi să vă întoarceţi mai mult cu faţa şi
cu inima spre cuvântul Domnului, ca să ştiţi tot ce grăieşte El
în zilele acestea, şi nu aplecaţi urechea la răzvrătirea celor duş -
mănoşi şi neastâmpăraţi cu limba lor! Îi veţi cunoaşte după
roadele lor pe cei ce iubesc pe Domnul după adevăr, şi pe cei
ce hulesc şi dispreţuiesc mersul Lui cu poporul cel nou, şi des -
pre care Domnul a vestit din timp că se va ridica şi se va sfinţi
pentru El. 

Mă doare, ca şi pe pământ mă doare necredinţa şi rău -
tatea şi lucrarea cea răzvrătitoare a finului meu de la Târgo -
vişte, o, şi mă doare necredinţa celor de la Gheboieni, hrănită
ea de cei ce se cred drepţi, drepţii cei de la început. Mă doare
de goliciunea lor şi a fiilor lor, mă doare de statura cea atât de
mică, atât de puţină în Domnul a celor ce au rămas în casa
trâmbiţei Domnului, şi care nu iau aminte la strigătul cerului
pe urma lor, dându-se ei voinici cu mintea lor, şi care aduc
ruşine în cer pe faţa poporului credincios trecut sus în vremea
acestei lucrări. Mă aplec Domnului cu rugă de foc pentru
răceala mare în care stau ei şi cei ce cred ca ei, semănând cu ei
la mers, şi-mi spune Domnul: curând, curând le voi face
oprirea. Dar voi, copii după trup ai mei, fugiţi de păcatele celor
răzvrătiţi şi fiţi cuminţi şi încrezători, că mersul Domnului
sporeşte şi se împlinesc cele vestite de El în vremea acestui cu-
vânt. Am pus la adăpost prin cuvânt sfânt tot ce-am lăsat
mărturie pentru Domnul. Lăsaţi-le la locul lor cel lucrător şi
nu căutaţi nici unul din voi să stricaţi ceva, să călcaţi ceva, iar
Domnul va vedea şi va scrie plată la El pentru voi, pentru păs -
trarea lucrurilor Domnului, că toate sunt ale Domnului, toate
câte au fost cu mine şi le-am pus să fie şi să mărturi sească. Fiţi
apărătorii Domnului şi ai mei, ca să aibă Domnul milă de voi
pe pământ şi în cer, iar ceata celor răzvrătiţi din popor ţineţi-o
departe de voi, şi veţi fi înţelepţi. O, dacă voiţi, ascultaţi sfatul
meu ceresc şi lăsaţi, fiilor, mâncatul de carne şi de cele ieşite
din carne, că e vremea Domnului acum, şi lăsaţi păcatul şi voia
lui cea slobodă în voi şi îndeletniciţi-vă cu sfinţenia, că e grea
pedeapsa pentru păcat şi pentru cei ce au ştiut de la Domnul şi
n-au adus spre ascultare peste ei cuvântul Său. Fiţi curaţi cât
mai mult cu trupul, cu sufletul şi cu duhul şi fiţi cu mâinile cu-
rate înaintea Domnului şi înaintea oamenilor. Curăţiţi-vă în
râul de cuvânt al Domnului, cercetaţi-vă prin servii Săi în toate
câte nu v-aţi curăţat, că e vreme de cumpănă pe pământ şi vrea
Domnul să-i însemneze cu ocrotire pe ai Săi. Vă mulţumesc
acum că aţi luat în urechi grăirea mea. O, cât m-aş alina între
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cei din cer dacă şi inima o veţi face sălaş al grăirii mele cu voi
în ziua mea de pomenire de un an sosit între cei din cer. Amin. 

O, mă uit de lângă Domnul la băiatul lui Toma şi la
lacrima cu usturime a tatălui său, între cei trecuţi sus din popor.
O, ce viteaz în răutate se dă acest fiu neascultător de cele ce
trebuia să facă el pe pământ înaintea Domnului! N-a ascultat
de sfaturile care i s-au dat la vreme. A fost îndărătnic şi a stat
în duhul lui mereu, iar satana l-a făcut acum locaş al său şi al
hulirii drumului Domnului. O, ce păcat! O, cum să vină el,
oare, spre pocăinţă? Plata pe care şi-o adună el acum este grea.
Ce va face el dacă va pieri hulind şi răzvrătind? 

Rog de lângă Domnul pe tot poporul să vegheze pentru
mers curat şi credincios şi statornic în iubire, că e vremea cu
căderi, şi strigă aceasta Mihail arhanghelul: «Să staţi bine şi
cu frică şi cu mare luare-aminte, căci Domnul este spre ridi-
carea şi spre căderea multora, aşa cum în prooroci este scris
despre El!». Amin. 

O, căutaţi cu viaţă sfântă şi cu zile de post şi cu multă şi
vie rugăciune, că altfel nu mai are omul pe Domnul putere, şi
se face potrivnicul lui Dumnezeu cel ce nu stăruieşte cu arme
cereşti pentru veghea cea împotriva ispitelor vieţii. Eu aşa vă
învăţ acum din cer. Amin. 

O, voi cei ce acum împrăştiaţi răzvrătiri peste cei ce
merg frumos pe calea cuvântului lui Dumnezeu ca să-i cădeţi
de la sânul Lui, o, dacă voi nu v-aţi întări unii altora răutatea
şi necredinţa care vine de la răutate, aţi scăpa de aceste păcate
şi v-ar lumina pe voi cumva Duhul Sfânt ca să vi se deschidă
ochii, pe care-i ţineţi atât de strâns închişi. Cum de nu obosiţi?
Vă îndemn dintre sfinţi, fiţi cuminţi! Aruncaţi armele răutăţii,
care vă aspresc inima şi graiul şi vă duc spre batjocorire de
fraţi! O, fiu răzvrătit, eşti prea mic ca să te mai şi mânii, şi
zadarnic te mânii, că mânia e duh rău şi-ţi face faţa urâtă şi te
îngâmfă, şi apoi te mânii când îţi vine să faci aceasta, şi omul
se face urât semenilor lui şi nu-şi dă seama de această răutate. 

Să se îndrepteze rugăciunea mea spre Tine, Doamne, că
eu Te rog acum din cer să ocroteşti cu putere lucrarea cuvân-
tului Tău pe pământ, iar pe purtătorii Tăi să-i ajuţi s-o poarte,
Doamne, ca să ai sprijinitori, că mult Îţi trebuie acum slujitori
credincioşi şi statornici pentru lucrul învierii peste oameni. O,
întăreşte pe piatră veşnică pe poporul Tău de nou Ierusalim, ca
să se teamă cei necredincioşi de puterea credinţei lui şi de roa -
dele ei şi, Doamne, să ai grijă de el cu toţi sfinţii Tăi! Amin. 

O, din cer şi până pe pământ strig cu rugă Ţie pentru
slava cea de la Tine pregătită neamului român, o, Doamne.
Păzeşte-i pe cei curaţi la inimă pentru acest neam şi nu lăsa să
fie doborâţi de la cârmă cei ce veghează cât pot ei de mult
soarta lui de azi şi de mâine, căci toate stau în puterea Ta şi nu
în mâna celor ce caută numai ale lor. Cu foc în suflet Ţi-am
cerut pe pământ, mereu cu lacrimi Ţi-am cerut să nimiceşti pu -
terea antichristă, şi tot aşa şi din cer Te rog: fă din pământul
român cetatea sfinţilor de la sfârşit de timp şi curăţă de ne -
credinţă şi de păcat acest pământ şi neam! Tot cuvântul rostit
de gura Ta în vremea celor peste cincizeci de ani prin acest
izvor de cuvânt, Tu fă-l faptă, Doamne şi, la rugăciunea sluji-
torilor Tăi credincioşi pe pământ şi în cer, fă cer nou şi pământ
nou pe pământul român, şi patria cerească fă să strălucească
pe el spre mângâierea Ta, că eşti fără mângâiere până ce vei
aduce toată biruinţa Ta faţă în faţă cu toată împotrivirea satanei,
că este scris ca Tu să biruieşti. Fierbinte Îţi aduc ruga mea, aşa
cum mi-a fost ea şi pe pământ, şi-Ţi mulţumesc acum pentru
acest dar şi alin, cu care azi m-ai mângâiat. Privesc poporul
adunat şi plâng şi mă mângâi, şi Te rog păstrează-l cu mână

tare şi înmulţeşte-l, Doamne. O, dă-i lui cununiţa pentru cei de
la sfârşit copii ai Tăi, iar îngerul Tău Mihail să-l aibă ziua şi
noaptea în paza sa şi în slava Ta, slava cea de acum a Ta, Cu-
vinte Doamne. Amin. 

— ÎÎ ngerul Meu Mihail slujeşte împlinirea ru -
găciunilor tale, păstorule Daniel, şi feri ciţi

sunt cei ce cred cu putere în lucrarea cuvântului Meu, slujită
de îngeri, din cer şi până pe pământ. Amin. 

O, l-am făcut pe om după chipul şi asemănarea Mea, ne-
muritor, aşa l-am făcut să fie atunci când l-am zidit, dar el n-a
stat aşa cum l-am făcut Eu. Chiar dacă i-am spus lui să nu caute
să moară, el n-a vrut să creadă că adevărat i-am spus, şi s-a luat
după cel ce i-a slujit lui şi semeţiei lui, îngerul cel dintâi cu ceata
lui toată, şi a căzut ca omul această ceată atunci, şi aşa a căzut
şi Israel după ce Eu, Domnul, am dat să-i dau lui biruinţa, iar el
n-a ascultat şi s-a supărat şi s-a răzvrătit şi a murit. 

O, copii care-Mi purtaţi venirea, aduceţi-vă aminte, tată,
că Eu am spus că tot ceea ce dă acest popor să nu ştiţi voi de
la mijloc, ajunge la Mine cu păcat, şi iată, a fost adevărat ce-am
spus, şi tot cuvântul Meu se adevereşte aşa cum a fost rostit, şi
este adevărată lucrarea cuvântului Meu cea purtată cu voi pe
masa poporului sfinţit. Cei ce se ascund de voi ca să nu ştiţi
voi lucrarea lor, aduc aceia încercări şi dureri pe calea Mea cu
voi, dar Eu sunt Cel ce trec cu voi prin toate şi singuri nu vă
las. O, fiţi credincioşi, fiilor! Ce poate face omul? Cel necăjit
slujitor al Meu, David proorocul, plângea în plâns şi zicea:
«Toate gândurile lor sunt împotriva mea şi vor locui lângă
mine şi se vor ascunde şi vor păzi călcâiul meu ca şi cum ar
căuta sufletul meu, dar ce-mi poate face omul, Doamne?». Eu,
Domnul, sunt în duhul vostru şi vi-l ştiu cu suspinul lui şi nu
vă las, şi sunt mereu biruitor pentru voi. Fiţi credincioşi, tată,
şi întăriţi cu Mine pe poporul credincios, iar de duhul lumii din
om să nu se teamă el, şi să ocolească pe cel răzvrătit şi plin de
venin şi să asculte aşa şi pacea s-o păzească pentru statul Meu
în el şi cu el, căci poporul cel credincios este truda Mea şi a
voastră pentru el, fiilor. Amin. 

Toţi sfinţii şi toţi îngerii cu toate suitele lor merg acum
la locul lor, iar îngerul Meu Mihail trâmbiţează cu putere: «Să
staţi bine şi cu frică şi cu multă luare-aminte la Domnul şi la
tot cuvântul Său cel de viaţă dătător şi să strigăm cu duh de
slavă: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Atotţiitorul, Cel ce era şi
Cel ce este şi Cel ce vine, căci plin e cerul şi pământul de
mărirea Sa!». Amin. 

Eu, Domnul Iisus Hristos, Cuvântul Tatălui Savaot, pe -
cetluiesc cu numele Meu masa de sărbătoare a îngerilor şi tot
cuvântul zilei de serbare. Pace ţie, popor de la izvor! Am ajuns
cu pace şi cu dulce strângerea mesei de prăznuire a îngerilor. 

Pace vouă, şi vegheaţi! Vegheaţi să-Mi fiţi slujitori, căci
Eu, Domnul, Mă sprijin cu voi în zilele acestea, zile de îm-
pliniri ale Scripturilor cele de apoi pe pământ, o, fiilor. Amin,
amin, amin. 

8/21 noiembrie 2010

Praznicul Intrării Maicii Domnului în biserică 

Dragostea se probează prin credinţă şi prin mărturisire. Iubirea este
îngerească, nu omenească. Trupul este de şapte mii de ani duşmanul
omului. Suferinţa este doctorie. Îndemn la veghe şi la ascultare, că 

e vreme de cumpănă pentru duhul credinţei. 

OO,să vă întărească Tatăl Meu Savaot pe voi, cei
ce-Mi staţi porţi pentru venirea cuvântului Meu

pe pământ şi a aşezării lui în cartea sa cea de azi, căci Eu, Dom-
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nul Iisus Hristos, împlinesc acum glasul Meu peste pământ,
glasul Fiului lui Dumnezeu, precum acum două mii de ani am
spus prin Evanghelia Mea că va fi să împlinesc şi să Mă audă
cei din morminte, iar în ziua Mea de slavă să mărturisească ei
această împlinire a Mea peste ei, căci cei ce sunt pe pământ nu
vor să-L creadă pe Dumnezeu, n-au vreme de înviere, dar cei
din morminte aşteaptă această vreme, şi apoi, după ea, viaţa
veacului care va fi veşnic, veacul ce va să fie, şi mare este lu-
crarea de înviere pe care Eu o lucrez azi cu mare putere şi taină,
iar cei înviaţi şi în drum spre înviere se roagă Mie pentru
poporul Meu de azi să-i dau Eu întărire mare pentru această
taină a Mea din zilele acestea, şi văzută de departe de cei care
au plecat de pe pământ, văzută cu credinţa şi nădăjduită apoi,
iar voi să aveţi grijă de poporul cuvântului Meu, de mersul lui,
de simţirea lui, de cele văzute şi nevăzute ale lui, că e poporul
Meu, măi fiilor copii, şi v-am spus să Mi-l adunaţi şi să Mi-l
vegheaţi şi să fie el, iar el să stea cu întregul sub mâna voastră
miloasă şi ca pe Mine să vă aibă şi să vă primească, şi aşa Mă
va primi el pentru statul Meu cu el, pentru viaţa Mea cu el,
pentru biruinţa Mea prin el. Acest cuvânt al Meu, pentru care
Mă sprijin cu voi ca să vină şi ca să fie el pe pământ cu poporul
Meu şi pentru el şi pentru mulţi prin lucrarea Mea cu voi, o,
acesta este cel ce lucrează şi poate şi adună rod Mie, şi prin
care Eu fac să răsară împlinirea lui apoi, şi trebuie mare umi -
linţă în toate inimile, şi să stea ele uimite pentru puterea cea
împlinitoare, că iată, lumea n-are parte, dar au cei credincioşi,
dacă pot ei să-şi păstreze până la capăt credincioşia, adică as-
cultarea şi bunul înţeles pentru ea. 

O, Mă uit în timp ca să privesc pe cei plini de credincio -
şie pentru Mine şi de dragoste pentru cele de sus în ei. Cei
cuprinşi de credinţă şi apoi de dragoste căutau cele mai tari
izvoare de duhovnicească viaţă şi purcedeau cu paşii lor pe la
locuri sau pe la învăţători cu multă nevoinţă şi jertfire cu trupul,
cu mai mare lepădare de trup şi mai aprins duhul şi trăirea pen-
tru cele cereşti, în timp ce mulţi alţii căutau după bine cu Mine
lor, după trepte înalte, după locuri cu multă îngăduinţă, aşa cum
dragostea lor mică se dăruia lui Dumnezeu cu picătura pe calea
lor înspre Dumnezeu pentru iertarea păcatelor lor şi pentru mân-
tuirea lor, şi aşa se alegeau cei ce voiau mântuirea, unii mai
mult, iar alţii mai puţin lucrând pentru această cale, iar dra -
gostea, mai multă sau mai puţină pentru Domnul, Care atât de
mult îndură de la om lipsa dragostei de Dumnezeu. 

O, e slab în dragoste şi în credinţă omul care nu ştie cum
să creadă şi de ce să creadă. El crede în om, iar omul se iubeşte
pe sine când e vorba să aleagă între el şi cel pe care-l iubeşte.
Nu este omul statornic în iubire, nu este decât cel care-L iubeşte
pe Domnul cu credinţa sa, căutând să-I semene Lui, ca aşa să-I
arate iubirea. Dragostea nu se probează decât prin credinţă şi
prin mărturisire, iar altfel nu. Ea a fost dovedită în cei ce M-au
mărturisit pe Mine fără să Mă fi văzut, iar mai mare dragoste
ca aceasta, ca să cazi spre jertfă pentru Cel ce este, nu poate
dovedi cel credincios, şi sunt în ziua aceasta cu mama Mea
Fecioară în cuvânt şi dă ea acum să grăiască despre credinţa de
la care vine dragoste, şi dă ea să Mă sprijinească pentru
învăţătura Mea de azi, pentru cei ce iubesc să înveţe şi să poată
cu iubirea lor şi să pot Eu prin ea, şi să poată omul cu Domnul,
iar Domnul să poată cu omul prin puterea credinţei, şi apoi prin
puterea iubirii, căci iubirea de la credinţă vine, fiilor. Amin. 

— OO,popor al Fiului meu Cuvântul, eu L-am
iubit pe Fiul meu fără să-L fi văzut, dar

locuia El în inimioara mea, şi apoi El mi-a fost dat de Tatăl, şi
L-am iubit ca şi atunci când nu-L vedeam, dar mai mult L-am

iubit apoi, căci El m-a iubit şi m-a ales să-I fiu venire a Sa, şi
apoi El mi-a fost luat, şi L-am iubit apoi fără să-L văd, şi L-am
iubit. Iubirea este îngerească, nu este omenească, şi aceea este
iubirea, şi poate ea în mintea cea îngerească şi în cea care se
face înger pentru ea. Amin. 

O, Fiule scump al meu, eram copil când am fost dăruită
Ţie de Tatăl şi de cei ce m-au născut ca să-Ţi ies apoi în cale
şi să mă fac cale a venirii Tale la oameni. Sărbătorim în cer şi
pe pământ, cu cerul şi cu pământul, aici, în mijlocul poporului
Tău, sărbătorim ziua mea în care Ţi-am fost dăruită ca să cresc
sub veghe şi sub ascultare şi sub supunere şi să mă fac apoi
punte pentru Tine între cer şi pământ, iubind numai pe Dum-
nezeu cu viaţa mea în mijlocul oamenilor cei fără de iubire
pentru Tine, o, Doamne, căci numai cei ce nu-L iubesc pe
Dum nezeu, numai aceia se dau la plăceri şi la viaţă cu des -
fătări, iar Domnul îi părăseşte şi îi ia diavolul în stăpânirea sa
şi vin peste ei suferinţe apoi, că milă mare are Dumnezeu de
omul cel pierdut spre satana. 

Îl învăţ pe cel slab cu iubirea, pe cel slab de înger şi îi
spun lui aşa: 

O, fiule slab cu iubirea cea pentru Domnul, prea mult
vorbeşti cu trupul tău, prea mult îl asculţi, prea mult îi dai, prea
mult te uiţi la el, prea mult, iar aceasta te vatămă cu semeţie
apoi. O, nu aşa îţi poţi tu răscumpăra pentru vecie sufletul şi
trupul. Îţi cere prea mult trupul, şi tu îl asculţi, iar el îţi cere în
tine împotriva Duhului, fiule. O, mai fă şi altfel. Lasă să mai
vorbească trupul şi singur. El să zică, el să audă, iar tu îngri -
jeşte-ţi scumpul dar, pe care Fiul meu Iisus Hristos ţi l-a dat,
căci ţi-a dat sufletul şi plânge sufletul tău gol de putere şi
înăbuşit de slăbiciunile trupului tău. O, schimbă-ţi lucrarea şi
îndeletniceşte-te cu credinţa, şi de la ea cu iubirea pentru hrana
cea de sus, că toate cele de jos sunt pentru trup, iar trupului tău
nu-i este milă de mântuirea ta cea de la Dumnezeu, că e duş -
manul cel de şapte mii de ani trupul împotriva omului. 

Pun înaintea fiilor oamenilor cuvântul meu de mamă a
lui Iisus Hristos, şi în mijlocul poporului cuvântului Său cel de
azi mă las cu învăţătură de mântuire pentru el şi pentru cei ce
vor să ia de pe masa Domnului învăţătura credinţei şi a iubirii,
căci iubirea este îngerească, nu este omenească, nu este din
om, ci din Dumnezeu este ea şi de la Dumnezeu se hrăneşte,
şi tot aşa îl hrăneşte şi pe om acolo unde ea poate. 

Voi, cei slabi cu credinţa şi cu iubirea, ascultaţi iubirea
mea de mamă cerească pentru voi! Îndeletniciţi-vă, fiilor, să
vorbiţi cu folos şi numai cu folos, căci vorbirea despre semeni
şi despre faptele lor bune sau rele vă cade în păcatul deşertă -
ciunii de vorbire sau, mai greu, în păcatul judecăţii faptelor se-
menilor voştri. Vorbiţi numai şi numai despre cei ce au iubit pe
Domnul şi s-au sfinţit aşa şi au fost slăviţi de Domnul pentru
faptele lor cereşti pe pământ, adeverindu-se ele prin semne şi
minuni doveditoare apoi. Vai celor ce fac păcatul judecăţii
faptelor celor de pe pământ semeni ai lor şi ale celor trecuţi cu
trupul! Numai pentru mărturisirea păcatelor trebuie să vor -
bească omul faptele cele rele ale lui, şi aceasta prin taina măr -
turisirii înaintea slujitorilor tari cu credinţa şi cu sfinţenia, ca
nu cumva să facă şi preotul păcatul cel mărturisit de păcătos,
că iată, numai aşa este pe pământ, fiindcă cel ce judecă fapta a -
proapelui său, acela cade apoi în grele păcate, în urâte fapte, ca
plată a vorbirii de rău şi a deşertăciunii de vorbire. O, n-a fost
lăsat omul să fie judecător, ci să fie iertător şi milos şi să se
pocăiască pentru el însuşi şi să îndemne spre mântuire pe om. 

O, omule necăjit şi pribeag pe pământ, nu mai găseşti
tu pe pământ epitrafir curat de om şi de duh de om, care să te

601Anul 2010



mai ajute pe tine spre iertare, căci cel ce poartă epitrafirul este
mai păcătos ca păcătosul care se apropie spre vindecare, şi nu
poate bolnavul să-l vindece pe cel bolnav, iar cel ce este ispitit
de păcatul desfrânării, este acela care judecă pe cel păcătos, şi
greu se mai ridică unul ca acela să vină ca Manase la pocăinţă
şi la iertare înaintea Domnului şi înaintea oamenilor, după ce
el cade în fărădelegi, căci trupul şi-l îngrijeşte omul, dar sufle-
tul ba. Se duce omul la doctor şi-i dă doctorii doctorul, dar nici
un doctor nu gândeşte şi nu ştie să spună de unde vine boala la
om, şi nu-i dă omului doctorii după boala lui, ca să se vindece
de boala de la care vine suferinţa. O, nu ştie omul că trupul
plin de durere e doctorie pentru el. Altfel de doctor este Dum-
nezeu, Care trimite omului suferinţă pentru vindecare dacă
omul nu ia ca doctorie umilinţa cea pentru păcate şi pocăinţa
apoi şi iubirea apoi pentru Domnul vindecătorul. 

O, e muced omul, pentru că stă acoperit şi nu ştie să se
descopere ca să fie curăţat de mucegaiul din el, căci cele
acoperite se strică necercetate, necurăţate de cei cu milă pentru
boala din om. O, Fiule Doamne, ce fericiţi erau cei cărora Tu
le vesteai cu gura Ta iertarea păcatelor lor, dar ce inimă aveau
în ei aceia mai înainte să ajungă să audă de la Tine vestea mân-
tuirii lor! Te îngenunchea credinţa lor şi puterea ei şi a iubirii
lor în ei. Te umplea de dragoste pentru ei focul pe care-l
aprindeau în ei pentru Tine. O, ce vremuri măreţe, ce inimi
măreţe pentru umilinţa lor înaintea Ta! Nimeni nu-i putea pe
ei despărţi de dragostea Ta, şi făceau ei dovada aceasta, căci
iubirea era tot ce mai rămânea în ei, după ce Te aflau ei Mân-
tuitor lor. O, mare eşti Tu în cei ce Te iubesc, şi aceia sunt cei
ce Te află în acest izvor, dar ce puţini, Doamne! Pe aceştia tre-
buie să-i învăţăm, mereu, mereu să-i învăţăm viaţa îngerească,
iubirea îngerească şi multă, multă lucrarea cu duhul, la care
toate celelalte se adaugă după trebuinţa Ta şi a lor, Fiule
Doamne. Cei ce n-au lucrat cu duhul, n-au stat, n-au aşteptat
slava Ta, căci au făcut altceva şi s-au lovit şi s-au temut şi au
fugit, aşa cum a fugit Adam de la faţa Ta în rai când Tu îl strigai
să-l luminezi, să-l cureţi de sine pe el după ce a greşit, după ce
a călcat el cuvântul Tău, şi tot aşa a făcut pe pământ şi fiul său
cel ascuns în sine pentru neiubirea de frate, Doamne. 

O, popor al cuvântului lui Dumnezeu, tu te-ai născut în
această vreme prin acest cuvânt al Lui, şi apoi El te-a învăţat
mereu din el, ca să fii ca El, ca să asculţi şi ca să lucrezi apoi
de la începutul tău şi până la Domnul, când El Se va slăvi
înaintea noroadelor toate. Eu de micuţă m-am dat Lui şi mult
L-am iubit, şi L-am purtat şi L-am ascultat în tot ce El îmi arăta
să fiu şi să lucrez, prin cei puşi peste mine pe calea Lui cu
mine. O, ia aminte la cei ce ştiu înţelepciunea lui Dumnezeu
pentru viaţa ta şi luptă-te să nu întristezi Duhul lui Dumnezeu
în mijlocul tău! Fereşte-te de neascultare şi de greşeală! Îngerii
au căpetenii, şi aşa să se vadă şi cu tine lucrul cerului pe pă -
mânt, căci diavolul ştie altfel, şi îşi încearcă lucrarea lui peste
cei fără de cârmă şi care cred că pot ei, că pot şi ei, că ştiu şi
ei, că duc şi ei, aşa cum ştie satana să facă pentru ca să aducă
neorânduială acolo unde Domnul poposeşte cu ai Săi. O, multe
se mai iveau şi în vremea când Fiul meu cu ucenicii Săi lucra
cu ei şi peste ei aşezare ca în cer, înţelepciune ca în cer, căci
dădeau şi ei din duhul lor să pună, dar Domnul, Fiul meu, le
dădea lor cuvânt şi pildă de cuvânt pentru slujire cu umilinţă
şi cu aplecare şi cu ascultare, căci duhul rău aşteaptă treaz me -
reu să găsească şi el cumva prilej în mintea omului, în dorirea
omului, în vederea omului pentru lucrarea cea dintre fraţi. 

Am dat să vă povăţuiesc, şi cu sfială am făcut lucrarea
mea peste voi, căci cei din cer sunt plini de umilinţă şi ştiu că

omul cade în nemulţumire, cade în duh de sine, şi trebuie
veghe mare în cel ce învaţă duhul din om pentru cele de sus
cu el. Fiţi cu rugăciune înaintea Domnului, ca să pună El în
voi voia Sa, înţelegerea Sa şi înţelepciunea Sa în toate câte voi
voiţi şi lucraţi. Fiţi primitori de învăţătură, iar pentru aceasta
trebuie duh umilit, aşa cum a fost duhul meu, şi trebuie mereu,
mereu pocăinţă, mereu această lumină în voi. Pace vouă!
Învăţaţi lucrarea aceasta în voi şi între voi ori de câte ori Dom-
nul vă spune vouă aşa. De dor vă spune Domnul aşa. Cu dor
să învăţaţi şi voi aşa. Amin. 

Mă odihnesc acum, Fiule Doamne. M-am dăruit învăţă -
toare în ziua mea de sărbătoare între cei din cer. Am stat mereu
mică înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor pe pământ,
şi aşa m-am dat eu pildă şi învăţătură pentru cei ce, văzân -
du-mă şi auzindu-mă, Te urmau apoi cu arsură în suflet şi cu
lucrare multă de iubire şi de mărturisire a Ta. Îi rog pe oameni
să ceară de la Tatăl în ei iubire pentru Tine şi cunoştinţă, Fiule
Doamne. O, aruncă focul Tău peste oameni şi aprinde-l în ei,
ca să Te caute ei şi să Te poată iubi şi să poată învăţa iubirea,
iar Tu să le descoperi lor tot cei ai Tu să le dai, şi să poată ei
apoi şi să poată ei cu Tine, o, Fiule al pântecelui meu cel fecio -
resc şi al iubirii mele ascultătoare înaintea Ta. Amin. 

— OO,mamă, aşa cum prin harul Meu şi prin
mâna slujitorului Meu cel credincios

Mă fac trupul şi sângele Meu pentru hrana celor ce-Mi slujesc
venirea, tot aşa, aici, în mijlocul poporului Meu, o, tot aşa, prin
harul Meu şi prin glasul slujitorului Meu, care rosteşte înaintea
Mea cuvânt pentru facerea cuvântului Meu, Mă fac cuvânt,
mamă, şi Mă aşez în carte şi Mă dau poporului, şi Mă dau oa-
menilor, mamă, prin cuvântul cel lucrător pentru facerea cu-
vântului şi prin mânuţe lucrătoare pentru înfiinţarea în carte a
Mea cuvânt, mamă. Am dat povaţă pentru cuvânt lucrător de
cuvânt al Meu şi am aşezat bine lucrarea de facere a cuvântului
Meu, ca să uşurez greul de peste ei a venirii Mele cuvânt, că e
greu purtată coborârea Mea, mamă, şi nu ştiu aceasta cei ce
dau cu voie sau fără de voie să doboare puterea Mea în cei
ce-Mi poartă venirea cuvânt pe pământ. Toată asprimea care
vine peste ei în fel şi chip din părţi ca să-i încerce, ca să-i
slăbească, îi învaţă pe ei şi mai mult umilinţa de duh, dar Eu
voiesc acum să spun la toţi cei ce sprijină lucrarea venirii Mele
că trebuie să fie bunăvoinţă pentru ascultare, pentru veghe în
lucru, pentru lumină întru toate, mici sau mari, pentru umilinţă
mare în toată lucrarea cea cu duhul şi cea cu mâna, că vremea
de azi e primejdioasă, iar cine se uită în ea învaţă de la ea, şi
nu e bine să înveţe de la cele ale vremii cei ce-Mi urmează Mie
după hartă, ci e bine să ia cu bucurie aşa cum îi învăţ Eu din
cer şi de pe pământ şi aşa cum Eu, Domnul, am aşezat, căci
cei ce nu au lucrat şi nu au ascultat aşa, n-au câştigat nici putere
de credinţă, nici ascultare, nici răbdare, şi apoi satana a pândit
mersul lor şi a găsit vreme de le-a zdrobit credincioşia şi le-a
zdrobit iubirea, căci cine nu învaţă bine lecţia iubirii şi lucrarea
ei apoi între fraţi, aceia se clatină şi cad din iubire şi cad, şi se
fac prilej de cădere pentru cei slabi cu mersul, slabi cu dăruirea
cea pentru împlinirea lui Dumnezeu în ei, mamă. 

O, e vreme de cumpănă pentru duhul credinţei, poporul
Meu. O, intră, tată, la mare veghe şi la mare ascultare, şi să nu
fii neîndemânatic pentru aşa slujire, pentru duhul ascultării,
fiule. Nimic nu e prea mic în cele ce ai da tu să nu asculţi, şi
nimic nu e prea mare în cele ce îţi cer ascultare să ai, căci dia -
volul umblă pe jos, nu umblă pe sus, iar ţie îţi trebuie călăuză,
poporul Meu. Iată, îţi cer să fii treaz şi să lucrezi ca în plină zi
ziua şi noaptea lucrarea ta cu Mine. Ia pildă de la Mine şi vezi
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cum a fost lucrul Meu între ucenicii cei de atunci şi lucrul lor
cu Mine. Ia şi citeşte cu multă lumină cuvântul Meu cel de ieri
şi cel de azi şi citeşte-l mult şi mereu şi învaţă din el lucrarea
ta cu Mine, fiule, şi împarte-l între fraţi. O, învaţă, poporul
Meu, căci numai cei învăţaţi vor înţelege, numai ei, iar cei
neînţelepţi nu vor putea, şi se vor purta ca cei neînţelepţi, aşa
cum este scris, dar tu învaţă de la Mine, şi învaţă să fii
ascultător, o, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

21 noiembrie/4 decembrie 2010

Sărbătoarea sfintei muceniţe Ecaterina

Cuvântul Domnului vine pe pământ ca să zidească biserica. Nu bis-
erica a dat pe sfinţi, ci sfinţii au însemnat biserica. Cetatea Sfântă
Noul Ierusalim: împlinirea proorociei din Scripturi. Sfântul Mercurie
strigă din cer oamenii la pocăinţă, ca să înceteze ei viaţa păcătoasă. 

ÎÎ n prag de zi de sărbătoare de sfinţi mucenici mărtu -
risitori Se bucură Duhul Meu, căci găsesc veghe

pentru venirea Mea cuvânt în cartea Mea cea de azi, pe care
Eu Însumi o înfiinţez prin grăirea Mea cea de azi, că Eu vin pe
pământ cuvânt pe vatra neamului român, şi de peste cincizeci
de ani grăiesc peste un popor, care a ascultat din gura Mea
grăirea Mea din zilele acestea, şi iată, am mlădiţe binecuvân-
tate de Dumnezeu ca să audă glasul Meu şi să-l facă pe pământ
carte, aşa cum în toate vremile a lucrat Dumnezeu prin slugile
Sale şi S-a făcut carte pe pământ şi S-a dat oamenilor cuvânt. 

Dar ce face cuvântul Meu şi de ce se varsă el din gura
Mea pe pământ? El zideşte biserica Mea, căci scris este: «Ve -
nind în lume, în lume era, şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea
nu L-a cunoscut, şi întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au
pri mit, iar câţi L-au primit, le-a dat puterea ca să fie fii ai lui
Dum nezeu, adică celor ce cred în numele Lui», şi aceasta măr -
turiseşte Ioan, ucenicul Meu, care a văzut mărirea Mea, mărire
ca a Unuia născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr. Amin. 

Dar ce face cuvântul Meu şi de ce vine el pe pământ?
El zideşte omul dacă omul primeşte să fie zidit, să fie născut
din Duhul, căci Duhul lui Dumnezeu este cuvântul Meu. 

O, ce puţin, ce puţin se citeşte astăzi cuvântul Scripturii,
o, ce puţin, o, şi ce măreţ este el şi ce viu grăitor ca să-l poată
pătrunde pe cel ce se lasă născut din cer! Este scris în Scripturi
că la venirea Mea iarăşi pentru vii şi pentru morţi cu judecata,
numele Meu va fi Cuvântul lui Dumnezeu, iar sfinţii şi îngerii
vor fi soţii Mei întru venirea Mea. O, tot aşa de smerit, tot ca
acum două mii de ani lucrez şi azi, şi lucrez prin cuvânt, Eu şi
sfinţii Mei, Eu şi îngerii Mei. Zadarnic Mă aşteaptă altfel cei
ce măcar nici nu se pregătesc pentru ziua slavei Mele, că Eu
vin aşa cum am spus că voi veni, căci am spus prin Scripturi:
«Cel ce crede în Mine voi veni la el şi-Mi voi face casă la el şi
voi cina cu el şi Mă voi arăta lui», şi aceasta face cuvântul
Meu când el vine pe pământ, şi am fii credincioşi, şi iată-i,
Mi-am făcut casă la ei şi cinez cu ei şi Mă las cuvânt pe masa
lor şi Mă arăt lor, iar ei Mă arată oamenilor cuvânt, iar cei ce
cred în Mine prin ei, se fac şi ei asemenea lor, a celor ce Mă
împart cuvânt de facere a omului, ca să creadă omul şi ca să se
facă biserică a Mea cel ce Mă primeşte să-l fac al Meu, locaş
al Meu pe pământ. 

O, omule care zici că ştii şi crezi în Dumnezeu, cum
crezi în El şi ce faci dacă crezi? Este scris că trebuie să am casă
la tine şi să cinez cu tine şi să stau cu tine şi să te fac după
chipul şi asemănarea Mea, nemuritor. Tu însă te întorci mereu
la moartea ta, la păcatul pe care-l iubeşti, dar credinţa ta este

moartă, tată, şi tu tăgăduieşti puterea ei, că nu poţi să te faci
fiu al lui Dumnezeu dacă tu mori mereu. 

O, popor al cuvântului Meu cel de azi, grăiesc cu omul
ca să-i spun lui că, dând el să aibă înfăţişarea adevăratei
credinţe, tăgăduieşte puterea ei, că mereu este tras spre păcat,
bietul de el, şi nu poate adunarea oamenilor care n-au faptele
credinţei, o, nu poate să dea sfinţi lui Dumnezeu, şi pot sfinţii
să dea lor pildă de biserică a Mea şi de locaş al Meu în ei şi cu
ei, căci am spus într-o zi de jale când auzeam cuvinte în răspăr
cum că biserica a dat pe sfinţi, iar Eu am spus nu, şi am spus
că sfinţii au zidit biserica şi că ei au însemnat biserica, şi vai
lumii dacă n-ar fi în ea cei ce se sfinţesc pentru Dumnezeu şi
pentru ea înaintea Mea ca să aibă ea cine să strige la Mine pen-
tru învierea ei, pentru trezirea ei din nepăsare de Dumnezeu! 

O, poporul Meu, sunt pe masa ta cuvânt de facere a
omului şi sunt cu sfinţii Mei în cuvânt de facere pe pământ.
Muceniţa Ecaterina şi mucenicul Mercurie, mari mărturisitori
ai dragostei Mele în ei în mijlocul popoarelor pline de păgânie
pe vremea trupului lor cel mărturisitor prin jertfă sângeroasă
pentru numele Meu, cel scump lor. Iată, în numărul mare al
gloatei necredincioase ei erau biserica Mea, iar Eu am venit la
ei şi Mi-am făcut locaş în ei şi am cinat cu ei şi M-am arătat
lor biruitor cu ei înaintea celor păgâni cu viaţa şi cu fapta, şi
apoi i-am ridicat pe ei între sfinţii Mei şi sunt ei cu Mirele lor
în sala nunţii, şi prin jertfa lor cea plină de iubire şi de mărtu -
risire i-au adus şi pe alţii la credinţă şi s-au dat Mie, biserică a
Mea s-au dat şi ei, şi iată, sfinţii au dat biserica şi ei au zidit-o
în oameni pentru Mine, şi nu altfel se petrece cu zidirea bi -
sericii Mele, care nu este zidită din păcătoşii care se dau ei
după înfăţişarea adevăratei credinţe. 

Iată, când pot să le spun, le spun, numai că se fac ei că
nu aud, dar Eu sunt Cel ce vin acum şi judec viii şi morţii prin
acest cuvânt şi le spun lor că ei spun mereu în biserica lor că
aşteaptă învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie, iar Eu
vin cu ceea ce zic ei că aşteaptă, şi vin cuvânt pe pământ pentru
vii şi pentru morţi, căci Tatăl Mă trimite să împlinesc tot ce
este scris în Scripturi să împlinesc, şi se pregătesc cei adormiţi
de înviere la glasul Meu, pe care ei îl aud, şi mai vârtos se
pregătesc mereu sfinţii ca să vină cu Mine în cuvânt când Mă
aud că vin la voi, pe masă la voi cu hrană de sus, hrană înge -
rească, hrana celor ce se hrănesc cu tot cuvântul care iese din
gura lui Dumnezeu. Amin. 

— OO,pentru iubirea noastră de Tine şi pentru
iubirea Ta de noi cobori cu noi pe calea

cuvântului Tău pe pământ, o, Doamne, şi mare este această iu-
bire şi îngerească este ea şi nu ştiu oamenii necredincioşi ce
este iubirea şi ce face ea, căci ea face sfinţi din oameni şi
descoperă ea pe Dumnezeu în toate şi în ei, aşa cum şi în mine
Te-ai născut Tu pe când eu aveam de ales între viaţă şi moarte,
între veşnicie şi vremelnicie, iar eu Te-am ales pe Tine de Mire
şi m-am dat Ţie mireasă, şi i-am învăţat aşa pe cei ce ziceau că
au înţelepciune şi i-am învăţat pe ei că pe pământ este vremel-
nicia şi că în cer este un Mire veşnic, Care-i dă omului veşnicia
dacă poate să creadă şi să o lucreze cu cele de sus pe pământ
cât stă, iar Duhul Tău, aprins în mine ca jarul, a ars în ei toată
semeţia lor şi şi-au văzut nimicnicia şi s-au dat şi ei Ţie fii
credincioşi şi s-au mărturisit ei aşa oamenilor de atunci, iar eu
am intrat cu ei cu tot în sala nunţii Tale cu sfinţii şi cu îngerii şi
mi-ai dat haină de mireasă, curăţată cu dragostea mea pentru
Tine şi cu sângele meu curs pe pământ înaintea oamenilor pen-
tru alegerea mea, căci pe Tine Te-am ales, şi nimic altceva
n-am mai ales, şi a rămas pe pământ cu oamenii mărtu risirea
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mea pentru Tine şi rod Ţi-am adus cu ea, iar acum, la sfârşit de
timp, m-ai aşezat lucrătoare prin duhul înţelepciunii mele pentru
Tine şi stau cu sfinţii cei mari şi mult lucrători în mijlocul
poporului Tău şi peste el cu darurile lor, ca să ajute ei lucrarea
Ta de azi şi pe poporul Tău cel mic, care Te primeşte cuvânt şi
Te împarte, Doamne, sămânţă de facere a omului, cuvânt care
zideşte biserica, o, Doamne. Sunt slujitoare mare pen tru cei
ce-Ţi lucrează Ţie aici, pe pământul cel sfinţit de Tine în mij -
locul neamului român, şi revărs har şi înţelepciune şi lucrez Ţie
pentru împlinirea Ta de azi cu oamenii, şi îmbăr bătez pe cei
ce-Ţi stau cale a venirii Tale cuvânt de facere a bisericii şi le
spun lor: fiţi curajoşi, voi, cei mai mici între cei ce au lucrat
până acum rând pe rând Domnului pe pământ, şi fiţi credincioşi
cu putere, că nu mai e pe nicăieri între oameni biserică cu
mădularele toate în ea, aşa cum a făcut Domnul să fie cu voi,
cei credincioşi Lui! Fiţi tari cu credinţa, de la care vine iubirea
şi mărturisirea ei! Iată, înţelepţii lumii nu sunt nimic faţă în faţă
cu cuvântul lui Dumnezeu, care este cu voi mereu, şi care în
taină zideşte şi împlineşte, împotriva celor ce nu ştiu să creadă
în Dumnezeu aşa cum se cuvine pentru toată lucrarea Lui între
oameni. O, cei ce se cred înţelepţi şi buni, aceia nu ştiu să se
facă fii ai lui Dumnezeu, din pricina semeţiei lor, dar cei
păcătoşi şi smeriţi cad spre pocăinţă şi spre înţelepciune apoi,
şi mulţi din ei sunt atinşi de harul cel de sus şi-şi sfinţesc mintea
şi inima şi credinţa şi iubirea şi viaţa apoi, căci Domnul Îşi face
casă cu ei şi cinează cu ei şi Se dă lor, iar ei Domnului se dau,
aşa cum în vremea mărturisirii mele s-au dat lui Hristos
înţelepţii care şi-au văzut deşertăciunea şi păcatele şi s-au făcut
locaş al credinţei cea de sus şi al iubirii lor pentru Hristos, Cel
mărturisit de mine adevăratul şi singurul Dumnezeu. 

O, mare este pe pământ cel ce mărturiseşte pe Domnul!
Aşa mărire a aşezat El peste voi, şi sunteţi cei mai mici, dar şi
cei mai mari, căci aţi ştiut şi ştiţi să staţi mici, ca să poată Dom-
nul cu voi, o, fii ai cuvântului Său de azi, căci cei mari, care
nu ştiu să se facă mici şi să rămână aşa înaintea Domnului, nu
rămân aceia, şi nu ştiu să-L mărturisească pe Domnul cei mari,
căci nu ştiu ei înţelepciunea cea de la Domnul pentru cei mici,
a cărora este împărăţia lui Dumnezeu, precum este scris. 

O, înconjoară-i Tu, Mire Doamne, cu toată oştirea ce -
rească mereu, cu toată venirea Ta cu sfinţii, iar puterea Ta cea
de nebiruit să-i ocrotească pe ei de duşmanii Tăi, căci ei nu-i
pot avea duşmani decât pe duşmanii Tăi. O, mergi, mergi cu
mersul biruinţei Tale cu ei şi bucură-i pe sfinţi, şi bucură-i pe
cei credincioşi cuvântului Tău cel de ieri şi cel de azi, căci cele
de la început le-au vestit pe cele de la sfârşit, pe cele de azi, o,
Doamne, iar Scriptura grăieşte la sfârşit scrierea ei des pre ce -
tatea cea sfântă, Noul Ierusalim, la care Tu, Doamne, atât de
tainic lucrezi acum, căci pietrele ei sunt vii şi strălucesc pe
pământ cu lumina Ta, şi neamurile aud glasul Tău cel de pe
muntele Tău de cuvânt, cetate înaltă, Doamne, zidită din cu-
vânt şi din fii credincioşi, care ştiu să se facă prunci şi să creas -
că mici şi să fie ai Tăi între fiii oamenilor, şi să le faci bine cu
ei fiilor oamenilor, care, auzind, se vor trezi pic cu pic, căci
puterea Ta va birui şi va lucra. 

Şi iată pe cel sărbătorit azi lângă mine între sfinţi, muce -
nicul Mercurie, tot atât de râvnitor cu dragostea lui, ca şi
dragostea din inima mea pentru Tine în vremea trupului lui
înaintea împăraţilor pământului! Sfinţii Tăi din cer mărturisesc
cuvântul Tău de azi adevărat şi ziditor de biserică şi de om nou
pe pământ, o, Doamne. O, fie voia Ta împlinită pe pământ, aşa
precum în cer este ea. Amin. 

— OO,şi eu, acum, mucenicul Mercurie, măr -
turisitorul Tău, Te mărturisesc Dum-

nezeu al meu, căci mi-ai fost Dumnezeu pe pământ, Doamne,
ca să Te am pe veşnicii Stăpân al meu şi să ai Tu parte de mine
pe vecii, căci ai suflat peste mine în vremea încercării mele şi
m-ai învăţat să mă trag de partea Ta şi să mă despart de cei ce
nu Te aveau de Dumnezeu al lor, o, şi câtă putere de mărturisire
pentru Tine a avut atunci credinţa mea în Tine şi sufletul şi
duhul şi trupul meu, toate Doamne! O, cât de îndârjiţi în necre -
dinţă se fac cei tirani cu inima împotriva Ta când văd ei că
mărturisitorii Tăi se întăresc pentru Tine înaintea lor! O, câtă
orbire şi câtă ură aduce necredinţa şi lupta cea pentru ea în om
faţă în faţă cu cei ce Te mărturisesc pe Tine şi nasc în jur pe
Dumnezeu în cei ce au în faţă priveliştea luptei pentru Tine a
mărturisitorilor Tăi cei credincioşi! O, slavă Ţie pentru că
m-ai ajutat să rămân al Tău şi să dau putere şi altora să se facă
fii ai lui Dumnezeu dintre cei necredincioşi! 

Şi acum Te rog şi eu, varsă mânia Ta peste muntele de
necredinţă a oamenilor şi dă-le lor prilejul să Te primească prin
acest cuvânt de facere a omului la sfârşit de timp! Fă cale cu
mărire mersului Tău cu poporul cuvântului Tău şi arată-le oa-
menilor şi slujitorilor de peste ei că Tu zideşti o cetate din
pietre vii, un popor de fii credincioşi, prin care voieşti să în-
viezi lumea şi să faci cer nou şi pământ nou, ca să rămână aces-
tea după ce mânia va trece! O, câţi sfinţi s-au făcut pentru Tine
dintre cei mult păcătoşi! Aşa să faci şi acum prin harul Tău cel
lucrător al cuvântului Tău de azi şi să-i chemi pe mulţi la viaţă,
Doamne, că arde pământul, şi lumea nu vede şi nu ştie să se
uite şi să vadă suferinţa pământului şi suspinul lui şi al celor
ce strigă din pântecele acesta aşteptând salvarea lor. 

O, fii ai necredinţei, voi staţi pe pieptul celor ce aşteaptă
învierea şi viaţa veacului ce va să fie, şi staţi plini de păcate
deasupra lor, şi arde duhul lor pentru răscumpărarea lor şi arde
ca focul pârjolitor duhul şi suspinul lor spre Domnul. O, înfri -
coşaţi-vă, ca să faceţi roade vrednice de pocăinţă şi de credinţă,
că altfel veţi plânge lung şi nu veţi afla capăt plânsului vostru!
Vă cheamă sfinţii din cer spre credinţă şi spre fapte de credinţă.
Are Domnul izvor de cuvânt aici, unde-Şi are masa Sa de cu-
vânt cu poporul Său credincios azi. O, căutaţi, ca să aflaţi, şi
apoi luaţi şi spălaţi-vă ochii, ca să vedeţi! Spălaţi-vă de necre -
dinţă şi aplecaţi-vă cu umilinţă, ca să aveţi parte de milă şi de
bucurie apoi! Vine Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi pe
pământul român şi grăieşte cuvântul Său oamenilor şi zideşte
biserica Sa şi sfărâmă cu ea iadul, ca să iasă la lumină cei ce
strigă după lumină, şi iată lumina, şi vine Domnul cu ea pe
pământ ca să vă dea lumina Sa vouă. 

O, auzi-mă, Doamne, pentru cei necredincioşi şi dă-le
putere să creadă şi să Te cunoască în acest cuvânt şi în venirea
Ta cu sfinţii Tăi acum! Fă împăraţii să se plece şi să se facă
săraci de slava lor, iar pe cei săraci fă-i să se îmbogăţească de
slava Ta de azi, şi aşează-Te Tu cu taina Ta pe pământ, taină
la care lucrezi atât de tainic acum: cerul cel nou şi pământul
cel nou, o, Doamne, dar fă să fie multă credinţă pe pământ
pentru această cerească taină, care aşteaptă de şapte mii de ani
la hotar ca să se aşeze pe pământ, şi după care toţi sfinţii Tăi
aşteaptă tânjind şi trudind şi aşteaptă arzând de dor, arzând,
o, Doamne. Amin. 

— OO,aceasta lucrez Eu, şi taină mare este po -
porul cuvântului Meu cel de azi în mij -

locul neamului român. Fiţi liniştiţi, o, sfinţi iubiţi ai cămării Mele
de nuntă! Curând, curând ne aşezăm pe pământ cu taina cerului
cel nou şi a pământului cel nou, căci Eu, Domnul, la a ceastă îm-
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plinire lucrez cu voi din cer, şi cu poporul Meu de pe pă mânt, şi
Mă aşteaptă şi Tatăl să sfârşesc şi să împlinesc. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu, în zi de sărbătoare de sfinţi măr -
turisitori! O, îmbracă-te, tată, întru nestricăciune din zi în zi
mai mult, că tot şi toate aşteaptă capătul cel bun al mersului
Meu cu tine spre ziua slavei Mele, când toate se sfârşesc, ca
să înceapă veşnicia şi tainele ei toate! Eu sunt gata să îm-
plinesc, de şapte mii de ani sunt gata să răscumpăr tot ce omul
a stricat din cele zidite de Mine, dar am aşteptat atât de mult
pe cât a stricat omul, şi tot atât de mult timp am lucrat şi Eu şi
le-am pus înapoi, dar tainic am lucrat, şi încă lucrez, şi nu se
suie la mintea omului tainica Mea lucrare, scrisă în Scripturi
pentru împlinirea ei acum, la sfârşit de timp. 

Fii credincios, poporul Meu! Credinţa ta în cuvântul
Meu cel de azi, ascuns atât de tainic în Scripturi că va veni pe
pământ şi va zidi iarăşi lumea, o, credinţa ta este salvarea, căci
Eu aşa am putut şi aşa pot pe pământ, pot prin cei credincioşi,
pot prin credinţa ta, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

25 noiembrie/8 decembrie 2010

Sărbătoarea sfântului apostol Andrei

Nu este iubire după adevăr între om şi om din pricina iubirii de sine
din oameni. Mai adevărată este durerea decât bucuria. Cuvântul
Domnului este mila Lui pentru oameni. Cuvânt de trezire peste 

slujitorii bisericii. 

LL a mijlocul celor trei zile de sărbătoare nouă pentru
poporul cuvântului Meu cel de azi, Eu, Domnul

Iisus Hristos, Mă aşez în carte cuvânt şi însemnez în ea zi de
biruinţă, amintirea zilei când am pecetluit în mijlocul poporului
Meu şi al lucrării Mele de cuvânt aşezare neamestecată cu
lumea, biserică cu mădulare, iar Eu, Domnul, în mijlocul ei
cuvânt, aşa cum de două mii de ani aştept să pot să am pe
pământ, dar duhul de om nu M-a lăsat să pot Eu, că a voit şi
omul şi n-am putut să pot Eu ca Dumnezeu în lucrare de
biserică, dar pot acum, şi Se mângâie Duhul Tatălui şi al Fiului
şi al tuturor sfinţilor că este pe pământ loc pentru Dumnezeu
şi masă curată, cină de Emaus, neamestecată, cum nicăieri nu
este pe pământ, căci Eu sunt trup şi cuvânt pe masa aceasta şi
nu mai e pe nicăieri atâta mângâiere pentru Dumnezeu. Mereu,
mereu cuvântul Meu de pe masă călăuzeşte pe poporul Meu
de azi şi Mi-l ţine de mânuţă, şi apoi se îndreaptă el spre fiii
oamenilor şi le grăieşte lor, şi grăieşte cuvântul Meu poporului
român şi îl aşează pe el la masă de cuvânt din cer pe pământ,
ca să pot Eu, Domnul, împlini cuvântul Meu cel rostit, căci
prin cuvânt lucrez, şi apoi împlinesc. Amin. 

Sărbătorim întreită sărbătoare şi-Mi las cuvântul Meu
pe masă la mijlocul zilelor de serbare, căci în ziua care a trecut
am însemnat în cer, şi însemnez în cartea Mea acum ziua
pecetluirii grădiniţei cuvântului Meu, grădiniţă pentru Mine pe
pământ, căci se naşte cuvântul Meu în ea când el vine la po -
porul Meu, iar în ziua aceasta, a doua a sărbătorii, avem acum
sărbătorit pe apostolul Andrei, pe care l-am luat lângă Mine în
ziua când am sfinţit cetatea şi biserica Mea de nou Ierusalim
acum nouăsprezece ani, şi am avut, şi am pe trâmbiţa Mea
Verginica la masă de cuvânt, căci mâine are între sfinţi sărbă -
toarea ei de intrare în cer, ziua când şi-a odihnit de dureri
trupul, care a durut-o mereu, mereu cât a stat în el pe pământ,
iar duhul ei a fost mereu tot o umilinţă, tot un plâns plin de
milă pentru om, căci am pus în ea duh iubitor de oameni, iar
această înţelepciune nu poate s-o aibă decât cei sfinţi, cei plini
de Dumnezeu pe pământ, cei în care Eu pun ca să fie, şi nu

poate omul să-şi ia singur pe cele împărţite de Mine după
planul Meu cel din veac întocmit şi pe care-l aşez lucrător prin
cei credincioşi Mie şi plini de iubire ca a Mea şi de lucrare ca
a Mea între oameni. 

Stau la masă de cuvânt în mijlocul tău, o, poporul Meu,
şi am pe apostolul Andrei şi pe trâmbiţa Mea Verginica, amân-
doi lucrători prin cuvântul sărbătorii de trei zile între sfinţii
Mei, cu care Mă port între cer şi pământ, căci Eu cu sfinţii vin,
fiindcă aşa este scris, şi nu singur vin. Se vor păcăli amar cei
ce vor să arate oamenilor de pe pământ că Eu vin pe norii ceru-
lui, căci Eu nu vin aşa cum dau ei să arate cu minciuna lor oa-
menilor, ci vin cu oştiri de sfinţi şi de îngeri şi n-au ei ochi de
văzut pe Dumnezeu întru a Sa venire, şi văd ei ceea ce fac ei
ca să vadă, nu ceea ce face Dumnezeu pentru cei ce văd de la
Dumnezeu, iar pentru cei ce văd ca omul, vor vedea aceştia
ziua mâniei Mele, a dezlănţuirii durerii Mele, strânsă de toţi
oamenii în inima Mea de la depărtarea lor de Mine, de la viaţa
lor cea fără voia Mea cu ei pe pământ. 

O, tot omul este mincinos, şi nu este adevăr între om şi
om, şi nu este iubire după adevăr între om şi om, din pricina
iubirii de sine, care sălăşluieşte în oameni. Se cheltuiesc cu-
vinte de iubire între om şi om ca vinul cel îmbătător şi se
îmbată omul ca de vin, iar când se trezeşte din beţie vede rodul
minciunii, şi omul piere din lipsă de Dumnezeu şi piere îndu -
rerat şi gol, şi ar da atunci să se deştepte dacă timpul i-ar da
răgaz. O, mai adevărată este durerea decât bucuria, căci bucu-
ria este minciună şi se face durere după ce trece, iar între fiii
oamenilor puţini se aleg de partea adevărului vieţii pe pământ.
Durerea şi sărăcia de toate şi duhul umilit mereu, aceasta
iubesc oamenii cei adevăraţi, care nu se pot mângâia cu min-
ciuna pentru viaţa lor pe pământ, şi aşa îşi zidesc ei întru vecii
viaţa lor, acolo unde este cu adevărat viaţă, şi pentru care se
trudeşte mult pe pământ, de unde nimic nu poate lua omul pen-
tru calea sa apoi. O, ce milă am coborât Eu pentru om pe
pământ prin cuvântul Meu cel de azi! Cine este cel ce are parte
de aşa milă, de aşa mângâiere de la Dumnezeu? Cei ce cred în
Mine şi în puterea Mea pentru om, aceia sunt cei ce primesc
în ei mângâierea cuvântului Meu cel de azi, care vine cu norii
ca să-i adune pe cei iubiţi de Dumnezeu şi pe cei ce-L iubesc
pe El, aşteptându-L să vină să-i culeagă pentru El. O, ce faci
tu, omule care-ţi iroseşti viaţa în plăceri şi în tot o trudă pentru
plăceri şi pentru bucurii, care se ofilesc ca floarea fără apă? O,
nu aşa se trăieşte pe pământ înaintea feţei Mele. Vin Eu şi te
învăţ acum, căci am venit mereu şi vin iar Învăţător peste
pământ, şi ţie îţi trebuie credinţă ca să Mă auzi şi ca să Mă
primeşti. Tu eşti cel ce-Mi deschizi sau nu. Eu doar bat la uşă. 

O, Mă aşez acum pe masă cuvânt cu sfinţii Mei şi ne
hrănim cu el în zile de serbare, Eu şi cu ei şi cu tine, popor al
venirii Mele cuvânt pe pământ, iar tu să Mă împarţi, tată. Îmi
desfac privirea Mea şi a sfinţilor Mei ca să te privim înapoi,
când am pecetluit cu legea sfinţeniei grădiniţa Mea de cuvânt
şi toată aşezarea ei. Îl ating pe creştet, acolo unde este el, pe
arhiereul Meu, pe cel numit de Mine martor de pe pământ al
aşezării pe piatră a bisericii Mele de nou Ierusalim, de nou în-
ceput, căci noi le facem pe toate şi trec trosnind cele ce au fost,
şi aşa va fi, căci aşa este scris, iar Eu vin cu cele noi, căci aşa
este scris. 

O, departe, departe eşti de Mine acum tu, cel ce ai
mărturisit şi ai luptat lângă Mine în taină mare pentru noul Meu
început, şi erai mare în credinţă, tată, şi erai adevărat, şi aşa ai
fost până în ziua când ai fost smuls de lângă poporul Meu, de
lângă lucrarea Mea cea pentru noul Meu început, prin care pe
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toate voiesc să le înnoiesc şi să fac frumos ca în cer pe pământ.
O, te-ai temut de oameni şi n-ai mai ascultat de la Dumnezeu,
dar duhul tău şi numele tău au rămas scrise pe cer şi pe pământ
în vremea aceea şi în ziua aceea de pecetluire cu sfinţenie a
grădiniţei cuvântului Meu cel de azi, în care Eu Mă nasc cuvânt
peste pământ. Duhul Meu, atât de îndurerat, grăieşte azi cu
tine, şi Mă aud toţi sfinţii şi toţi îngerii, căci ei Îmi ştiu şi-Mi
văd durerea de la lipsa ta apoi de lângă Mine. Cei în mijlocul
cărora tu stai acum n-au voit nici unul să-şi desfacă inima şi
ochii ca să simtă şi ca să vadă slava Mea cea de azi, cuvântul
venirii Mele şi şoapta lui duioasă după om, căci n-am venit să
dezbin, ci să aduc iubire şi credinţă şi mântuire şi iertare şi în-
viere, o, de aceea am venit. Ce mare biruinţă cerească s-ar fi
arătat de pe vatra neamului român peste popoarele toate dacă
slujitorii de biserică ar fi avut credinţă şi primire pentru Mine!
Ce slăviţi ar fi fost ei, şi din zi în zi tot mai sfinţi ar fi fost dacă
iubeau ei pe Dumnezeu pe pământ. Te-am luat dintre ei ca să
le dau lor patria cerească apoi şi s-o zidiţi cu toţii laolaltă şi să
fie ea pe pământ cu strălucirea ei, căci am venit cu ea în braţe
ca s-o pun pic cu pic în mijlocul oamenilor şi să lucrez prin
lucrători plini de credinţă, căci tainele cereşti sunt mari pe
pământ, mari, şi nu se pot arăta din pricina necredinţei. 

O, fiule cu inimioara zdruncinată de durere acum, aş da
să-i trezesc pe toţi cei în mijlocul cărora tu stai, căci Eu te ale-
sesem în mare taină din mijlocul lor, şi am voit să le fac bine
la toţi prin credinţa ta, care te-a făcut mare atunci înaintea Mea,
că nimic nu-l poate face mare pe om între oameni decât lu-
crarea credinţei lui. L-am umplut de voia Mea pe patriarhul
care a fost şi căruia i-am spus prin cuvântul de pe masa poporu-
lui Meu să se ridice el şi să te aşeze arhiereu înaintea Mea, ca
să pot Eu să-Mi aşez cu tine noul Meu început, biserică după
voia Mea, cu mădularele toate în ea şi cu masa cuvântului Meu
pe masa ei, trup şi cuvânt pe masa bisericii Mele, aşa cum la
începutul cel de acum două mii de ani am avut şi am lucrat
prin cei credincioşi, în toată strâmtorarea vremii de atunci, şi
când îl aveam în mare taină patriarh peste Ierusalim pe apos-
tolul Iacov, fratele şi ucenicul Meu cel credincios, tainic lu-
crând el lucrarea şi cârma bisericii Mele, aşa cum şi cu tine am
lucrat până ce, aflându-te mulţi dintre slujitori, s-au adunat în -
tr-un gând şi te-au smuls de lângă izvorul Meu şi te-au pus sub
pază, tată. O, departe, departe eşti de Mine acum tu, cel ce
M-ai mărturisit şi ai lucrat cu Mine cu credinţă până acum
nouăsprezece ani. Voi ridica sabia Mea de cuvânt şi Mă voi
răzbuna pe cei ce te-au umilit, căci voi împlini peste ei cuvân-
tul Meu dacă vor rămâne ei necredincioşi. Eu nu le-am cerut
nimic, nici rangurile lor, nici tronurile lor, nici avutul lor, ci iu-
birea le-am cerut, căci cei ce nu Mă iubesc, calcă apoi toate
poruncile Mele, răsturnând-o pe cea din vârful lor şi purtân -
du-se ei cu Mine atât de neprimitori, atât de necredincioşi, ca
şi cei de acum două mii de ani, care nu M-au primit. 

O, arhierei şi preoţi, cum Mă arătaţi voi oamenilor că
sunt cu voi? Ce împărăţie daţi voi să vă faceţi pe pământ? Dar
în cer? O, v-aţi făcut împăraţi pe pământ şi împărăţiţi peste oa-
meni prin sate şi oraşe şi nu-Mi sunteţi slugi ale Mele aşa cum
au fost ucenicii Mei cu turma creştină după ce Eu M-am întors
în Tatăl ca să pot fi cu ai Mei până la sfârşit, nemaistând Eu în
faţa mai-marilor pământului ca să-i tulbur, ci stând numai cu
ai Mei. O, când, oare, când va fi să văd la voi credinţă pentru
venirea Mea cea de azi cuvânt la voi pe pământ, aici, pe vatra
neamului român, ţara Mea de venire azi iarăşi la oameni, ţara
strălucirii, căci se mângâie duhul sfinţilor Mei de strălucirea
Mea de acum şi de ţara Mea de venire, al cărei nume voi îl

purtaţi şi vă numiţi români? Eu, Domnul, aduc vouă rugăminte
cu foc. Ridicaţi-vă mari cu sfinţenia şi fiţi adevăraţi slujitori ai
Mei, că e păcat faţă fără de viaţă, o, fiilor! Ridicaţi apoi toată
turma română la credinţă cu fapte mari înaintea Mea, că nu e
frumos să puneţi sub legătura cu recoltă pe cele putrede ale
recoltei ca să le vindem aşa. Cercetaţi şi vedeţi. Cei ce-şi vând
recoltele iau faţa cumpărătorilor cu ce e mai frumos din recoltă
şi pun în legătură deasupra recoltă frumoasă, iar dedesubt as-
cund tot ce e mai urât şi mai atins de stricăciune şi de putrezi-
ciune, şi omul vede numai când ajunge acasă, când desface
legătura vede că faţa recoltei a ascuns sub ea partea cea putredă
a ei, şi vede omul numai când ajunge înaintea Mea viaţa lui
cea irosită şi fără călăuzitori adevăraţi peste ea şi care să aibă
putere să dea viaţă din cer la cei fără de viaţă, căci Eu, Domnul,
am bogăţie de har, numai să am cui să-l împart ca să-l poarte
şi ca să se împartă la cei săraci, la cei fără de viaţă din cer peste
ei. O, aşa e omul. Dă să se arate viu şi bun şi adevărat, dar
numai pe deasupra, căci în inimă şi în trup ascunde toate slă -
bi ciunile lui, toate câte nu vrea el să se vadă şi care l-ar face
fără de preţ înaintea semenilor lui. Eu însă nu Mă las înşelat şi
nici batjocorit, şi grăiesc şi-Mi spun durerea de la nedreptatea
care s-a aşezat să stea pe scaunul dreptăţii şi strig la voi: o,
ridicaţi-vă şi vestiţi peste turmă că cere Domnul iubire înge -
rească la voi şi la toată turma, fiindcă timp nu mai este, şi a
venit vremea să vin să cercetez şi să triez, şi nu voiesc să aibă
careva parte de plânsul şi de scrâşnirea dinţilor ca plată pentru
necredinţă. Vi se va cere greu socoteală că ştiţi şi că nu este
as cultare de Dumnezeu de la voi, şi iată, Duhul Meu suflă peste
voi şi vă strigă să-L auziţi şi să nu-L tăgăduiţi. Voiesc bine să
vă dăruiesc şi în slava Mea să vă aşez, căci sunt cu slava Mea
cuvânt peste pământ, şi nu este înţelepciune pentru această mi-
nune de taină coborâtă cu Mine la oameni. Acum vă rog, dar
mâine ce va fi dacă nu vă veţi trezi? 

Apostolul Meu Andrei grăieşte cu voi acum. De lângă
Mine grăieşte el vouă, căci vii sunt pe veci de veci cei ce au
avut viaţă în ei pe pământ. Amin. 

— DD e lângă Domnul Iisus Hristos, Arhiereul
Cel mare, grăiesc vouă, slujitori de bi -

serici, de la cel aşezat în fruntea voastră până la cel mai mic
între voi. Le vine greu tuturor, o, le vine greu să trăiască înain-
tea venirii Domnului aşa, ca poporul cuvântului Lui cel de azi,
aşa cum cere Domnul pentru acest început nou, precum la în-
ceput i-a cerut Domnul în rai omului pe când încă nu-L
părăsise el pe Domnul pentru femeie. Omul nu-şi iubeşte fe-
meia decât pentru păcat. O, nu aşa a iubit Domnul biserica Sa,
şi nu găseşte Domnul nici un om, nici măcar slujitor de biserică
să poată să iubească aşa cum Domnul a iubit şi a îngrijit bise -
rica Sa şi a învăţat-o iubirea pentru cei ce iubesc. Va merge
păcatul până la ziua judecăţii lui, căci omul aşa merge şi aşa
vrea până la capăt, dar dacă omul ar avea povăţuitori sfinţi,
arhierei şi preoţi sfinţi, aşa cum am fost noi, ucenicii Lui, ca
să ne trimită Domnul în numele Lui să învăţăm oamenii, o, ar
mai fi, oare, tot atâta păcat pe pământ? N-ar mai fi, ci s-ar
înmulţi numărul sfinţilor, numărul fraţilor noştri, căci noi eram
puţini pe atunci, dar voi, care staţi sub nume de slujitori pe
vatra acestui neam, sunteţi mulţi, numai dacă aţi lucra la fel
învierea şi viaţa peste oameni, mântuirea de păcat peste om.
O, cum de nu vă bucuraţi voi de comoara din ţarina voastră
cea din părinţi? Cum de nu credeţi, cum de nu iubiţi pe Dum-
nezeu? Are Domnul glasul Său peste vii şi peste morţi pe vatra
neamului român şi vă va fi grea judecata dacă veţi rămâne reci
faţă în faţă cu Duhul Cel dătător de viaţă al lui Hristos, Învăţă -
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torul bisericii. Nimic nu se clatină din ale voastre, ci se înnoi-
esc dacă vă aplecaţi cu credinţă glasului Fiului lui Dumnezeu
ca să-l cunoaşteţi şi să-l mărturisiţi adevărat, căci nu este rătă -
cire în acest cuvânt, ci este Dumnezeu-Cuvântul acest glas
chemător şi duios. O, vă supuneţi unii pe alţii ca să nu credeţi,
ca să nu vă arătaţi credincioşi, aşa cum au făcut şi duhovnicii
acestui timp, şi sunt neîmpăcaţi în cer faţă în faţă cu Domnul
acum, că nu s-au aplecat să-şi arate credinţa şi s-o mărturi -
sească ei faţă de acest cuvânt mai înainte de plecarea lor, căci
vestit le-a fost lor pe Dumnezeu-Cuvântul, Care-Şi are masa
de cuvânt pe vatra neamului român. 

Vă doresc vouă credinţă! Vă doresc iubire îngerească!
Vă doresc pe voi lângă Domnul lucrători cu adevărat, roditori
de sfinţi în mijlocul oamenilor, căci biserica lui Hristos este
cea care naşte sfinţi şi este vie, şi din pietre vii se zideşte la
zidirea ei. 

Sunt cel ce am pus paşii mei pe plaiurile pământului
român acum două mii de ani şi am lăsat de la Domnul semnul
mântuirii pe acest pământ şi duhul fecioriei peste biserica aces-
tui neam, căci am iubit îngereşte pe Domnul şi pe oameni şi
am fost arhiereu cu putere de înviere şi am lăsat această măr -
turie pe acest pământ. Fiţi credincioşi, căci necredinţa Îl alungă
pe Domnul. O, fiţi credincioşi şi apropiaţi-L pe El! Amin. 

— OO,apostolul Meu cel întâi chemat şi ales
şi credincios Mie, rodească-se pe el

însuşi în ei şi între ei cuvântul tău şi să facă el din ei adevăraţi
ucenici ai Mei, căci Eu le dau putere să creadă, dacă ei vor
voi aşa! Amin. 

Mă pregătesc cu mare lucrare de cuvânt, căci sunt cu
trâmbiţa Mea Verginica la hotar şi cu păstorul Daniel ca să
grăim cu tot poporul acestui cuvânt, de la începutul lui şi până
azi, şi Mă voi da lui şi voi lucra peste el cuvânt. 

O, fiilor din porţi, prin dureri şi prin sărăcie şi prin mare
umilinţă de duh îşi poate omul lucra mântuirea. Vă dau ceea
ce ştiu că foloseşte, şi aşa să împărţiţi, şi să înveţe poporul cel
ascultător şi cel neascultător cuvântul Meu cel de mântuire, iar
dacă-l va împlini pe el, bine-i va fi lui. Eu, Domnul Iisus Hris-
tos, lucrez cu voi peste duhul poporului Meu, şi duhul fiecăruia
se alege la dreapta sau la stânga Mea, precum lucrarea fiecăruia
îi dovedeşte pe ei. Fiţi făcători de mântuire peste poporul Meu,
de la începutul lui şi până azi, fiilor, şi fiecare va primi aşa
după cum el va voi să fie. Amin, amin, amin. 
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Sărbătoarea Sfintei Virginia, trâmbiţa lui Dumnezeu

Sfânta Virginia: organ al Duhului Sfânt pe pământ. Desluşirea în
sfat ceresc a tainei învierii. Rugăciunea sfântului apostol Andrei

cere în cer paza cetăţii Domnului. 

II ntru în carte cuvânt şi Mă scriu în ea cu ziua de
sărbătoare în sobor de sfinţi a trâmbiţei Mele Vergi -

nica, şi se împlinesc azi treizeci de ani de când ceata sfinţilor
a primit-o pe ea între cei din cer. Eu, Domnul Iisus Hristos, în
a treia zi de sărbătoare, zi lucrătoare pentru Mine şi pentru
sfinţi în mijlocul tău, Mă las în carte cuvânt lucrător, poporul
Meu, că am de aşezat în ea cuvânt de durere şi cu trezire în el
pentru cei ce n-au stat frumos şi cu răbdare în trupul acestui
popor, şi sunt la masă de cuvânt cu cei din cer, pe care i-am
avut acum nouăsprezece ani în cuvânt şi în grădiniţa Mea de
cuvânt în ziua pecetluirii ei cu sfinţenia Mea ca să fie ea ieslea
Mea de coborâre cuvânt pe pământ, acum, la sfârşit de timp,
şi să pot de aici să strig în lung şi în lat, şi cort ceresc să fac

pentru Mine aici şi să strig de sub el şi să chem la masă de cu-
vânt pe cei iubitori de credinţă, că le trebuie darul credinţei la
cei ce iubesc cuvântul Meu şi minunea lui din zilele acestea. 

Cobor cu greu în ziua aceasta, căci găsesc neputinţă la
porţi, şi le întăresc în răbdare ca să putem lucra şi învăţa, căci
învăţătura cea de pe pământ, pe care o învaţă omul unul de la
altul cum este între cei ce învaţă carte ca să iasă oameni cu
mărire pentru oameni, această învăţătură nu are nimic legat cu
Duhul Meu Cel învăţător, cu smerenia Mea, care coboară pe
Duhul Sfânt în mijlocul oamenilor ca să grăiască El lor. Apos-
tolul Meu Andrei l-a avut întâi învăţător pe Ioan Botezătorul,
cel fără de carte învăţată de la oameni, dar I-a adus Domnului
rod ucenici şi Mi i-a pregătit Mie pe cei povăţuiţi de el pe calea
cea plină de cer pe pământ între oameni, căci numai cei săraci
şi smeriţi sunt plăcuţii Mei şi doriţii inimii Mele. Era pescar
apostolul Andrei şi era sărac, iar Eu l-am făcut gura Mea pe
pă mânt şi locaş al credinţei, aşa cum am lucrat şi în vremea
aceasta de Mi-am ales vase de trâmbiţare Mie pentru lucrul
Meu cel ceresc pe pământ acum, căci din cei ce învaţă carte
de pe pământ nu pot să-Mi aleg, nu sunt săraci cu duhul şi nu
pot să fac din ei locaş al credinţei, că nu scapă de îngâmfare
cei ce-şi caută mărire pe pământ, iar îngâmfarea este diavol.
Cei ce-Mi sunt Mie de folos trebuie să fie temători de Dum-
nezeu şi iubitori de sfinţenie, nu de carte, ci de credinţă iubitori
şi de smerenie purtători, şi aşa am ales Eu pe trâmbiţa Mea
Verginica de am sunat Eu apoi prin gura ei cu sunet de trâm -
biţă, aşa cum i-am arătat apostolului Ioan că voi lucra în zilele
cele de apoi, şi Mi-am făcut din ea organ al Duhului Sfânt pe
pământ şi Mi-am cules un popor ca să audă el cuvântul lui
Dumnezeu şi să mărturisească din unii în alţii această minune
de taină şi să crească în credinţă cei ce află izvorul Meu de cu-
vânt, aici, pe vatra acestui sătuţ, şi Mi-e duhul tot o jale, că
puţini îşi lasă ale lor ca să urmeze Mie, şi Mi-e inima tot o
durere că nu poate omul să facă voia Mea, din pricina voii lui. 

O, numai umilit trebuie să stau şi să grăiesc înaintea
omului! Nu pot să lucrez aşa cum este de lucrat peste viaţa
omului şi peste păcatele lui ca să-l curăţ pe el pentru Mine, o,
nu pot, căci omul nu poate. Plâng ca un neputincios, Eu, Cel
Atotputernic, şi aştept să poată omul şi să-Mi arate că poate cu
Mine, că poate pentru Mine. Mă mângâi cu sfinţii şi împărţim
durerea, căci sfinţii sunt purtători de Dumnezeu, iar Eu sunt
îndurerat. O, aceasta este de dus şi de purtat pe pământ până
când totul se va uşura deodată, căci truda Mea îşi va aduce
rodul ei. Amin. 

Sunteţi în aşteptare ca să intraţi în carte, o, Verginico, tu
şi păstorul Daniel. Avem neputinţă în porţi, tată. Lucrăm cu
bucăţica. Lucrăm uşor şi lucrăm, că e zi de lucru, e zi de învă -
ţătură, zi de cuvânt cu răspuns în el pentru cele ce vin cu duh
de răzvrătire faţă în faţă cu mersul Meu înainte prin cei credin -
cioşi. Tu eşti plină de răbdare, dar şi plină de cuvânt. Avem de
dat răspuns la multe săgeţi cu răutate în ele, cu venin şi cu ură
în ele şi care ies din tolba celor ce se poartă după mintea lor,
după îngâmfarea lor faţă în faţă cu mersul cuvântului Meu cel
de azi, căci mergem tot înainte şi nu stăm din mers, tată, că
aşteaptă Tatăl şi tot cerul biruinţa Mea şi împlinirea a tot cu-
vântul Meu cel rostit pentru ea. Treacă cerul, treacă şi pă mân -
tul, treacă tot şi toate, dar nu împlinirea cuvântului Meu, ci să
se arate ea, că Eu aşa am spus că va fi. Mă uit la tine câtă milă
ai de Mine, tată. O, cât eşti de miloasă! Când erai pe pământ
numai într-o suferinţă ai stat, şi M-ai purtat aşa cum sunt Eu,
îndurerat şi lovit de săgeţi fel de fel. O, cum să te fi plăcut pe
tine satana când vedea el că tu porţi de la Mine lucrarea cu-
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vântului Meu cel de la sfârşit de timp? N-au ştiut să Ne
preţuiască cei pe care i-am miluit şi i-am călăuzit. Aşa e soarta
lui Dumnezeu între ai Săi. 

Dar acum să vedem cum Ne aşezăm în carte în ziua
aceasta de cuvânt, o, Verginico. Amin. 

— NN e aşezăm, Doamne, la lucrul cuvântului
de azi, că mă uit la sfinţi că-s plini de

dor. Când omului îi este foame, caută cu nerăbdare să mănânce
şi să se liniştească apoi. Aşa sunt şi sfinţii, plini de dor, şi caută
să-şi liniştească dorul. Toate cele ce nu se văd aşteaptă, Doam -
ne, iar freamătul lor sfânt şi ceresc e ca un vânt alinător pentru
noi, pentru Tine şi pentru sfinţi, Doamne. O, ce frumos este în
cele nevăzute de om! Nu tânjeşte omul după ele nici măcar cu
credinţa. M-a durut după ele pe pământ după ce le-am gustat
cu Tine de mânuţă, dar mi-a fost milă de popor şi am voit să
stau cu el ca să-l conduc spre tot frumosul cel nevăzut de ochiul
trupului, de ochiul cel măcinat de păcat, şi care ar fi să se lase
vindecat pentru ca să vadă. Aşa lucrare de cuvânt voiesc în ziua
aceasta să aşezăm în carte şi cu dor doresc să rodească ea acolo
unde Duhul Tău o trimite. Mă îngrijesc cu mare milă să meargă
cu pas întreg lucrarea Ta de cuvânt, că nu mai e pentru noi altă
nădejde pentru cele ce sunt de aşezat pe pământ acum, înaintea
venirii Tale, după cum au fost ele vestite prin Scripturi că va
să vină şi va să fie. Multe taine neînţelese trebuie desfăcute şi
trebuie sădite în fiii cei credincioşi, pe care noi i-am învăţat
să-şi lucreze mereu, mereu curăţirea greşalelor şi dorul de
Dumnezeu, lucrarea sfinţilor, o, Doamne, că numai sfinţii au
iubit să lucreze aşa înaintea Ta pe pământ, iar plata lor a fost
mare în cer. 

O, avem durere şi jale de la cei ce se împotrivesc cu
mintea lor şi cu cuvântul lor cel necredincios şi duşmănos, şi
care au fost cândva mărturisitori şi au spus „Da, Doamne,
cred, Doamne“. O, nedragostea cea pentru Tine a cuvântului
Tău şi a sfinţeniei peste ei, aceasta le-a măcinat pic cu pic calea
şi credinţa şi sunt acum răzvrătiţi şi lucrează răzvrătire şi vor
război cu Tine. I-am făcut rude cu noi, i-am făcut vecini, i-am
făcut fini ca să-i avem de sprijin şi de credincioşie, dar dorul
de ei înşişi i-a făcut nepăsători pentru mersul cel tot mai măreţ
al Tău cu poporul cel credincios. O, să-i strigăm, să le arătăm
nedumerirea şi greşalele pentru ea, şi să le spunem din cer şi
să le arătăm adevărul, pe care ei între ei îl pitesc ca să poată să
lucreze ei altfel, o, şi numai din duh de prostie au căzut ei în
aşa ruşinoasă lucrare a lor. Aş voi să-i povăţuiesc pe toţi cei
care mai sunt pe pământ şi care au avut parte de această masă
de cuvânt, scumpă şi dorită mult de toţi sfinţii din cer. Cu
păstorul Daniel mă voi sprijini în ziua mea de sărbătoare şi
împreună vom pune masă de cuvânt pe masa poporului Tău
cel de azi credincios, ca să luăm apoi şi să ducem peste tot pe
unde sunt cei ce au fost şi mai sunt. 

O, ce milă mi-a fost de tine, popor cu numele acestui
cuvânt pe tine! Mă purtam prin toate cetăţile tale ca să ţi-L
aduc pe Domnul în casă şi ca să prinzi putere pentru El, în
vreme ce eram atât de neputincioasă cu trupul meu, zdrobit de
arşiţa Domnului, Care locuia în mine, pentru ca să ţi Se dea ţie
cuvânt. Ce dulci amintiri şi ce măreţe! Numai cei din cer le
mai privesc, că toate sunt în cer şi se văd toate. Dragostea ta
dintâi le-a făcut să fie ele pe pământ în vremea ta cu Domnul
şi cu mine pe cale, dar dragostea ta cea de atunci a fost uitată
de tine, o, şi era fierbinte dragostea ta şi Se încălzea Domnul
la ea. E ziua mea de serbare, ziua când tu ai venit de peste tot
şi mi-ai însoţit ultimii mei paşi pe pământ, ultima ta privire
spre trâmbiţa lui Dumnezeu, prin care Domnul a sunat şi te-a

chemat la masa Sa şi te-a hrănit aşa. Aş voi să grăiesc mult, şi
mult să te foloseşti şi mult să-ţi stârneşti inima ca să simtă ea
căldura şi răceala şi să înţeleagă una de la alta ce face fiecare
din acestea două. 

Sunt cu păstorul Daniel şi aşteptăm să fie putere în porţi
ca să putem lucra cuvânt cu despicare pentru atâtea taine greu
de înţeles de pe pământ, şi venim noi din cer ca să le despicăm
şi să arătăm lucrarea lor. Avem cu noi însoţitori dintre cei care
au fost şi au venit şi ei, şi i-am luat martori pentru cele ce vom
grăi în ziua aceasta de cuvânt. 

O, Doamne, întăreşte puterea cea din porţi! Sfinţii cei
tămăduitori, toţi să dea darul cel alinător pentru neputinţa celor
ce ne ţin ca să venim şi ca să cuvântăm. Amin. 

— OO,Verginico, o, tată, e mare durerea Noas -
tră de la cei ce Ne-o fac, şi ea se dove -

deşte că este. Ne vom alina lucrând, tată, Noi şi cei ce Ne
poartă ca să cuvântăm. Toate sunt cu folos, iar voi veţi intra
acum în carte şi veţi lucra, şi cerul vă este martor. Binecuvântat
să fie lucrul şi cuvântul vostru din ziua aceasta şi rod să dea el
şi pace să aducă şi duh de credinţă să nască în cei slabi cu
credinţa, în cei slabi cu ascultarea şi apoi cu credinţa, o, fiilor
cereşti şi locuitori acum cu oştirea Mea cea din cer. Amin,
amin, amin. 

— SS uflăm peste porţi, o, Doamne, şi dintr-o
parte şi din alta suflăm duh de putere şi

ne aşezăm în carte, şi trebuie credinţă în cuvântul Tău, că Tu
ai spus că numai cu greu cobori, şi nu e de ajuns sprijin din
părţi pentru puterea cea pentru Tine în porţi, ba vin numai şi
numai dureri fel de fel din părţi, mai ales făcute de cei ce s-au
tras în părţi ca să facă ei altceva decât ai Tu de lucrat acum pe
pământ, o, şi puţin de tot suntem ajutaţi pentru ca să ne facem
cuvânt în carte, dar prin tot greul şi slăbirea care bat din părţi,
lucrăm, Doamne, tot ce mai este de lucrat, până ce toate se vor
lucra şi vor fi. Amin. 

— OO,lucrăm, Verginico, Eu şi cu voi, Eu şi
sfinţii Mei, şi vă am într-o parte şi în

alta şi lucrăm. Tu cu păstorul Daniel staţi martori, tată, şi aveţi
lângă voi pe cei vii din cer ai acestei lucrări de cuvânt şi privesc
ei în cer şi pe pământ lucrul şi cuvântul Nostru, iar Eu am pe
ucenicul Meu cel de acum două mii de ani, apostolul Andrei,
îl am lângă voi şi lucrăm masă de cuvânt, carte scrisă spre
apărarea Noastră în faţa celor ce Ne lovesc din părţi fără să ştie
ei în cine lovesc şi cum lovesc, căci cei ce nu văd, nu văd, tată,
şi nici cuvântul cel de sus nu-i străpunge pe ei ca să-i ajute spre
credinţă, dar voi să lucraţi, şi pe rând să lucrăm, căci între cei
din cer e ca în cer, nu e ca pe pământ lucrul cel lucrat de ei. 

— OO,nu e ca pe pământ, Doamne, ci e ca în
cer toată coborârea Ta cu lucrători din

cer. Le spun eu, cel de un an venit şi aşezat lucrător de lângă
Tine şi de lângă trâmbiţa Ta Verginica peste poporul Tău de
azi, căruia i-am fost păstor din partea Ta pe pământ, şi dau să
le spun la cei ce i-am păstorit, atât cât m-au primit cât am stat
cu ei ca să fac peste ei lucrarea mea de păstor din partea Ta, şi
le spun aşa: 

O, nu e ca pe pământ, ci e ca în cer lucrul Domnului azi
peste voi, când El coboară cuvânt la voi şi grăieşte cu ai Săi în
cer înaintea ucenicilor de pe pământ martori ai coborârii Lui,
aşa cum Domnul a arătat pentru orice minte că El cu sfinţii
vine şi cu ei lucrează şi grăieşte în venirea Sa celor de pe pă -
mânt, şi grăieşte Domnul cu ei durerea Sa, aşa cum a lucrat El
în sfat cu sfinţii Lui pe muntele Tabor, de o parte şi de alta
avându-i pe Moise şi pe Ilie, şi prin care a arătat Domnul taina
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celor înviaţi prin Hristos. O, aşa stă Domnul azi cu noi în sfat,
de o parte şi de alta avându-ne şi grăind cu noi durerea Sa, şi
pe care o grăim şi vouă, şi e lipsă de putere pentru sarcina
coborârii Domnului cu cei din cer, cu sfinţii Lui de o parte şi
de alta, cu oştire cerească, ţinându-se ea după Domnul în
coborârea Sa cu sfinţii Săi, cu lucrători din cer pe pământ ca
pe muntele Tabor. Aşa să înţelegeţi voi cum stă Domnul în lu-
crul Său de cuvânt faţă în faţă cu cei ce vă pun masă apoi cu
tot ce aşează Domnul pe ea cuvânt de creştere, cuvânt de
durere, că de pe pământ se suie durere multă spre cer, iar rana
de la ea vine iarăşi înapoi pe pământ, căci purtătorii de Dum-
nezeu Îl poartă pe Domnul aşa cum este El, plin de durerile
care vin peste El de pe pământ. Caută cu binele pe pământ
creştinul cel fără milă de Dumnezeu în el, iar de la aceasta se
suie numai rod de durere în cer. Oştirile din cer au căpetenii,
şi aşa a dat Domnul să fie şi în poporul cuvântului Său, ca în
cer să fie, căci cine n-a iubit să stea cu călăuză şi să vadă Dom-
nul aceasta, acela s-a făcut durere şi rană peste Domnul, şi
rodul spune aceasta. 

Iată, desluşim în sfat ceresc taina învierii, taina celor ce
lucrează din cer, taina celor înviaţi şi a celor în drum spre în-
viere, ca să ştie cei ce dau să moară, şi să înveţe ei taina în-
vierii, că nu cei morţi grăiesc, ci numai cei vii, şi grăim noi aşa
cum grăiau cei de pe muntele Tabor când a fost descoperită
taina Domnului cu sfinţii Săi în sfat, ca să-i ajute pe ucenicii
luaţi de El la sfatul Lui cu sfinţii şi să creadă ei văzând cerul
în lucru pe pământ cu Domnul. 

Vorbeau cei vii cu Domnul, şi Domnul cu ei vorbea pe
muntele Tabor despre durerea care avea să vină în Ierusalim
pe calea cea grea a Domnului pe pământ, iar sfatul celor din
cer îi copleşise de durere pe martorii de pe pământ, care au
văzut taina grăirii Domnului cu sfinţii Săi, căci taina celor vii
s-a arătat atunci din cer pe pământ lucrătoare, şi nimeni să nu
grăiască aşa cum se grăieşte pe pământ apoi despre cele des -
coperite acum din cer pentru desluşirea tainei celor înviaţi, şi
care sunt în toată vremea pas cu pasul omului, cu pasul poporu-
lui de azi al cuvântului lui Dumnezeu, popor ascultător şi
neascultător, după cum alege să meargă sau să nu meargă creş -
tinul pe drumul slavei venirii Domnului cu sfinţii Săi acum, la
sfârşit de timp, căci taina cea de pe muntele Tabor este cobo -
rârea Domnului acum, aici pe pământ. O, aşa suntem şi noi,
cei ce am plecat de mânuţă cu Domnul spre cei din cer, şi sun-
tem cei înviaţi şi cei lucrători, iar cei ce tot ca noi lucrea ză pe
pământ, aceia sunt în drum spre învierea lor şi a celor ce au
plecat fără să-şi pregătească drum spre înviere, căci Domnul a
aşezat aici lucru cu rânduială şi cu stăruinţă pentru învierea
morţilor de pe pământ şi de sub pământ, dacă ei nu sunt încă
vii aşa cum sunt sfinţii cei înviaţi. 

O, nu stau sfinţii în morminte, şi taină după taină dăm
să grăim şi să desluşim în mijlocul poporului chemat, ales şi
credincios, ba şi celor necredincioşi le face Domnul parte să
înţeleagă. O, nu zic să nu faceţi ce ziceţi voi că faceţi şi că nu
fac şi alţii tot la fel ca voi, şi îi spun finului meu de la
Târgovişte, atât de răzvrătit şi de tulburat cum a ajuns el acum
din pricina duhului cel rău al îngâmfării din el, care l-a făcut
atât de urât la suflet şi la trup, îi spun lui să nu se laude că face
şi că nu fac şi alţii ce face el cu dusul lui pe la mormântul
trâmbiţei Domnului şi la mormântul meu pe pământ. Dar îi
spun lui acum că e mică de tot credinţa lui faţă de darul
credinţei peste cei credincioşi în poporul de azi. 

O, fiule răzvrătit, ce suflet urât ţi-a făcut îngâmfarea şi
duhul lui satana! Te făcuse Domnul finul meu, şi îmi faci acum

atâta ruşine şi atâta durere în faţa celor din cer. O, nu de ochii
lumii, nu de ochii morţilor din cimitir, care au ochi şi văd, şi
nu ca tine văd, de te tot uiţi după cei ce vin sau nu vin la cimitir
ca tine cu flori şi cu lumânări, ca să cleveteşti apoi pe cei ce
nu vin, pe cei care vrei tu să-i cleveteşti şi să-i vorbeşti de rău
pe la cei clevetitori; o, nu de ochii celorlalţi trebuie să faci tu
aceasta. Nu vă mai lăudaţi în zadar că sunteţi voi cei adevăraţi
în urma noastră, căci voi n-aţi primit călăuză peste voi nici cât
am fost noi pe pământ cu voi, eu şi cu trâmbiţa Domnului. O,
nu mai împărţiţi dispreţ, nu mai boicotiţi cu vorba de colo-colo,
că e păcat aceasta şi vă umpleţi de prea mult păcat. Îţi amintesc
de ucenicul cel sfânt prin ascultare şi care după ce a fost aşezat
în mormânt, şi a fost pus mai apoi peste el de către cei din
mănăstire pe un altul nepotrivit cu el, l-a scos pe mal ucenicul
acela, l-a scos afară de lângă el ucenicul cel sfânt, şi grăiau cu
el cei din mănăstire ca şi cu unul viu rugându-l să asculte ca şi
când era pe pământ şi să nu-l mai scoată afară pe cel aşezat
lângă el în mormânt, şi a ascultat el şi atunci pe cei ce i-au fost
mai-mari pe pământ, de l-a lăsat acolo pe cel intrat peste el,
dar el n-a mai stat, ci s-a ridicat şi s-a sculat şi a plecat, ca să
se descopere pe pământ taina celor înviaţi. O, şi nu faci tu
brânză mare că te duci şi împodobeşti mormânt de prooroc ca
să te arăţi aşa, căci tu ştii ce scrie în Scripturi despre cei ce îm-
podobesc mormintele proorocilor. O, împarţi zarvă mare, şi nu
ţi-a spus ţie Domnul să faci aşa. Iată, faci ceea ce a făcut şi
încă face laolaltă cu tine fiul cel rămas în casa trâmbiţei Dom-
nului, şi pe care l-au ajutat atât de mult purtătorii de azi ai
Domnului, şi apoi el i-a clevetit şi i-a bârfit pe unde i-a plăcut,
şi la care tu te duci când şi când ca să-l aţâţi spre răutate, spre
păcatul bârfei şi al dispreţului faţă de mersul Domnului acum.
Vai de lucrarea ta cea rea! Zici că-ţi grăieşte omul acum, dar
nu este aşa, ci grăieşte cu tine glas din cer. Te hrăneşte satana
cu duhul îngâmfării de te crezi în drept să faci ceea ce faci, de
aţâţi la dispreţ şi la necredinţă pe cei slabi cu credinţa şi cu
fapta credinţei şi a umilinţei de duh. Ai strâns pe câţiva şi faci
vâlvă şi durere peste durere pentru cei din cer, căci diavolul nu
poate să iubească lucrarea cuvântului de azi şi mersul ei cel
plin de biruinţă pentru Domnul acum. O, după ce că v-aţi ales
să trăiţi ca lumea, aşa cum nu trăiaţi atât de lumeşte pe vremea
trâmbiţei Domnului pe pământ cu voi, o, după ce că n-aţi mai
voit să împliniţi pe Domnul aşa cum v-a învăţat El prin cuvân-
tul trâmbiţei Lui atâţia ani, iată, peste aceasta mai şi loviţi în
cei ce dau să meargă şi merg! Nu e nimeni împins să meargă
cu răbdare până la ziua biruinţei, dar sunt mulţi care iubesc pe
Domnul cu credinţa şi cu viaţa şi cu multa lor iubire pentru El,
aşa cum şi fiica ta, care este de partea Domnului acum, şi poate
mărturisi acum multa iubire pe care Domnul a sădit-o în
sufleţelul ei cel cuminte şi credincios, în pas cu mulţi fraţi şi
surori, copii credincioşi iubirii lui Dumnezeu pe pământ, pe
când ceilalţi copii ai tăi s-au ales cu lumea, şi aceasta te face
vinovat. O, nu fă dureri martorilor din cer, pe care-i cunoaşteţi
şi vă cunosc şi mărturisesc în cer despre fiecare din voi! O, nu
fă aşa, ca nu cumva să ajungeţi ca şi cei care au plecat neînviaţi
şi nu-i putem şti şi vedea acum cu cei înviaţi! Stau de vorbă
cu toţi cei răzvrătiţi, care gândesc ca tine, căci tu ai dat să
răzvrăteşti spre împietrire spre sfârşitul său pe pământ şi pe cel
ce a fost însoţitorul lui Verginica, dar Domnul S-a descoperit
lui cu multă limpezime cu lucrarea Sa cea de nou Ierusalim
acum, şi a văzut el şi a venit şi a mărturisit şi s-a îndreptat spre
duhul şi lucrarea adevărului cu inimioara sa, care aştepta în ea
lăcrimând împlinirile Domnului, şi a fost el dat apoi să fie con-
dus spre cer prin cei ce poartă azi pe Domnul, şi nu v-a fost
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dat vouă, celor împotrivitori, şi n-a fost aceasta pentru voi
semn de împlinire a cuvântului rostit din timp de Domnul? Tu
însă şi aceluia ai vrut să-i strici aşteptarea cea cu credinţă a
izbăvirii lui şi, o, ce lucrare stricătoare te-ai ridicat şi te tot
ridici să faci împotriva Domnului când nimeni din cer sau de
pe pământ nu ţi-a dat ţie să faci aceasta, ci tu ţi-ai luat singur,
iar diavolul îngâmfării te ajută. O, ce vei răspunde tu de cel
deja zdrobit cu credinţa, care a rămas în casa trâmbiţei Dom-
nului, acolo unde n-a mai încăput voia Domnului, ci numai
duh de lume şi distracţie ca în lume? Şi ce vei răspunde de zbu-
ciumul credinţei şubrede a celor de la Gheboieni, şi unde vrei
să-i conduci pe cei care-i conduci tu? Spre suferinţa spre care
i-ai mai condus şi pe alţii slabi cu iubirea şi cu împlinirea? O,
cum de nu te temi, cum de nu te umileşti? Mă întreabă Domnul
de tine şi n-am ce să-I spun, iar când vei bate după ce vei strica
prea mult şi va veni peste tine rodul lucrării tale, aşa cum şi
alţii strică suflete şi le seceră de pe cale, atunci va fi să-ţi
răspund: Nu ştiu cine eşti! Iată, râd cei asemenea ţie, râd cum
le vine să râdă cei de la Gheboieni, şi cei rămaşi în casa
trâmbiţei Domnului, râd de însoţitorul lui Verginica şi îl hulesc
şi după ce el a dezbrăcat trupul cel obosit de la răutatea lui sa-
tana asupra lui o viaţă. Acest sufleţel, de care râd cei care au
acum să râdă, n-a mai avut nici o bucurie pe pământ după ce a
plecat de lângă popor spre lume, smuls de ura lui satana, şi
numai răbdând a trăit şi cu lacrimi pe obraz cum nimeni n-a
ştiut, iar cei ce râd de el între poporul de atunci, uită aceştia că
au fost inimi alăturate Domnului care l-au slăbit pe el în mij -
locul poporului până ce a căzut el în toată slăbirea, şi nu e de
râs aceasta, căci diavolului nu-i place acest popor şi această
lucrare, şi nu stă liniştit ca să nu caute el s-o zdrobească, şi iată,
îţi spun cu lacrimi acestea toate şi îţi descopăr din durerea cea
din cer, iar voi, cei despărţiţi acum de calea cuvântului Dom-
nului n-aţi făcut nici un bine că v-aţi tras în lături, că iată, îi
serviţi satanei prin clevetire, prin defăimare de fraţi, prin hulă
şi dispreţ, şi uitaţi de războiul lui satana asupra fiilor acestui
popor, şi aţi împlinit voi acum cuvântul Domnului de pe vre-
mea trâmbiţei Lui pe pământ, cum că unii din popor se vor face
lupi şi vor sfâşia, iar alţii vor răbda, şi prin răbdare vor rodi
Domnului suflete spre mântuire. 

Grăiesc vouă pe rând durerile de la voi, cei care daţi să
apăsaţi peste mersul Domnului, de v-aţi făcut în voi suflet de
faraon, şi-mi amintesc cum Domnul spunea în vreme de vân-
zare între fraţi şi dintre fraţi ridicaţi vânzători de fraţi, şi spunea
Domnul cu durere că putea să fie vândut de un evreu, de un
faraon, dar nu de peşti. O, nu mai ştiţi ce ziceţi şi să credeţi ce
ziceţi când zilnic ziceţi că aşteptaţi învierea morţilor şi viaţa
veacului ce va să fie, căci voi huliţi pe cei ce au trecut, ca nu
cumva să-i ştiţi pe ei intraţi în rai, aşa cum râd unii din voi de
însoţitorul lui Verginica la începutul ei cu Domnul. O, cât veţi
mai huli aşa? S-au mântuit atâţia păcătoşi prin multa iconomie
a milei Domnului pentru ei. Vă pare rău? O, mai bine v-ar fi
fost să vă fi trezit din răutate şi să fi pus înaintea Domnului,
aici, pomelnicul neamului vostru răposat, ca să fie scos la
odihnă prin această lucrare de azi, căci pentru aceasta Domnul
a aşezat înaintea Lui această cărare spre El dinspre pământ, din
mijlocul poporului Lui, atât de aşteptat de El să se ivească şi
să se împlinească descoperirea fiilor lui Dumnezeu, precum
este scris. El, şi nu om de pe pământ a aşezat aşa acum, şi pen-
tru învierea morţilor lucrează El acum lucrarea Sa de cuvânt,
şi sfinţirea poporului Său pentru rugăciune spre El. Rând pe
rând v-am spus acum durerile care vin la cer de la voi şi vă
spun că e vai de cel ce pleacă din trup ca duşman al luminii

cuvântului Domnului azi, şi n-aş voi să vedeţi doar atunci. Am
mărturisit înaintea voastră pe pământ spre capătul anilor mei
lucrarea cea de nou Ierusalim şi începutul ei şi mersul ei şi
taina ei, şi v-aţi făcut apoi vrăjmaşi, mai înainte de plecarea
mea, căci nu v-a plăcut cu călăuză peste voi, iar tu ai lucrat
peste suflete slabe ca şi tine, ca să ţi-i faci ucenici ca şi tine şi
să suflaţi duşmănie peste mersul Domnului. Vai celor ce te
ascultă! Aceasta îţi spun şi ţie, şi lor. O, voi scoateţi limba şi
vi se mişcă ea spre batjocură şi spre furtună, luând unul de la
altul foc pe ea ca să aprindeţi cu ea foc, şi uitaţi că focul nu se
stinge cu foc, ci cu apă se stinge, iar voi aprindeţi foc şi peste
cei din neamul vostru care s-au dus din trup, în loc să căutaţi
să-i scoateţi din foc, şi iată, cel mărturisitor cândva între cei
de la Gheboieni a plecat din trup hulind şi lovind şi nimicind
credinţa din suflete, şi nu mai sting focul de pe el cei rămaşi în
urma lui, atinşi de necredinţa insuflată lor de la el. Dau să-mi
sfârşesc acum cuvântul durerii şi mă uit în cartea Domnului pe
pământ pe când mergeam cu ucenicii cei mici de azi ca să
pecetluim poporul din cetate în cetate, şi spunea Domnul
atunci: „Creştine, nu te mai închina la idoli!“. Are nevoie de
bucurii creştinul cel slab cu iubirea şi cu viaţa, şi aceasta nu
este bucurie, dar eu spun celor ascultători şi iubitori de Dum-
nezeu şi de cuvântul Său că precum idolii sunt pentru cei ce
vor cu veselia şi cu viaţă de mângâieri trecătoare şi cu pierdere
de timp pe calea vieţii lor, nerăscumpărându-şi ei viaţă sfântă
înaintea Domnului, tot la fel sfinţii sunt pentru cei ce sunt
îndureraţi şi loviţi pe cale, bârfiţi şi clevetiţi şi dispreţuiţi pen-
tru dragostea lor de Domnul şi pentru viaţă cu mântuire în ea
pentru ei, iar cei cu suflet scump şi cald şi plin de bunătate nu
vor privi cu supărare răutatea celor răi la suflet, ci cu Domnul
vor răbda, şi rodnică le va fi lor răbdarea. Amin. 

— OO,păstorule Daniel, stăm de o parte şi de
alta a Domnului şi grăim durerea Lui şi

a noastră, şi mare taină ai desluşit tu acum despre felul cum
Domnul lucrează înaintea ucenicilor Lui de azi cu muntele Lui
de cuvânt, munte de Tabor, Domnul cu sfinţii Săi în sfat, şi
mărturisit de ucenici, ca şi acum două mii de ani. O, ai aşezat
pe masă durerea în care ne ţine în cer ceata de defăimători, care
s-au ales aşa între cei ce credeau cândva, dar n-au mai stat să
creadă până la sfârşit, ci s-au hotărât să se facă hulitori şi de -
făimători, foc luând pe limba lor de câte ori varsă ei foc cu ea. 

O, Doamne, fă Tu minune mare, să audă ei sfatul Tău
cu noi, plin de durerea pe care ei ne-o fac! Li s-a despicat acum
taina învierii, taina celor înviaţi şi în drum spre înviere. Dar cu
ei ce va fi, o, Doamne? 

— OO,Verginico, nu se pot ascunde ei sub ne -
credinţă şi nici sub dezvinovăţirile lor

sau sub învinuirile pe care le împart asupra celor cu care păşim
azi pas de biruinţă, aşa cum am proorocit Noi din timp că va
să fie pe pământ. Nu se pot ei ascunde nici după florile pe care
ţi le duc pe mormântul tău ca la un mort, căci tu eşti printre cei
vii, iar adevăraţii închinători ai Mei şi ai tăi Ne au cu ei ziua şi
noaptea şi nu Ne caută printre cei morţi, ci între cei vii Ne gă -
sesc, căci am spus că nici în Ierusalim, nici pe vârf de munte,
ci în Duhul Adevărului vor fi şi vor lucra adevăraţii închinători.
Creştinii mici cu viaţa şi cu înţelepciunea se duc ca la cei morţi
la sfinţii cărora ei le zidesc mormintele, dar creştinii care ştiu
locuinţa sfinţilor, stau aceia înaintea Mea când Eu vin cu sfinţii,
şi iată-Mă cu sfinţii de o parte şi de alta a Mea, făcând sfat între
Mine şi ei ca pe muntele Tabor, între Moise şi Ilie stând Eu şi
cuvântând sub ochii ucenicilor Mei cei de atunci. Vă am de o
parte şi de alta în ziua aceasta, şi iată, am lucrat şi Mi-am spus
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durerea de la cei ce Ne-o fac. Apostolul Andrei v-a mângâiat
arhiereşte, că e martor aici a durerii Mele şi a voastră în ziua
aceasta de cuvânt, şi vă mângâie el şi vă spune vouă aşa: 

— OO,toată rătăcirea minţilor celor ce vă fac
dureri în cer vouă şi Domnului, vine de

la semeţia minţii lor, şi diavolul semeţiei domneşte în ei. Să nu
se mai mire de cei ce cad din ascultare şi din iubire şi se duc
în părţi. Să nu-i mai vorbească de rău pe aceştia ca să spună:
„Uite-i ce fac!“, ci mai bine să se uite şi la ei ce fac şi ei, căci
şi ei sunt tot la fel de căzuţi şi mult căzuţi şi bolnavi cu inima
şi cu mintea, căci semeţia şi invidia nu fac cinste celui ce le
lucrează pe ele, ci ruşine fac acestea lor, mai multă decât ori-
care alt păcat ar face ei, dar cei ce le au pe acestea în ei, aceia
fac toate păcatele apoi, şi zadarnic îi mai hulesc ei pe alţii
căzuţi prin pizma diavolului, care nu poate să-l vadă mergând
cu Domnul pe creştin pe pământ, iar cine este slab veghetor şi
uşor ascultător de lucrarea întunericului, acela este uşor smuls
dintre fraţi şi luat de apă, şi toate din lipsa duhului umilinţei şi
apoi al pocăinţei, daruri de la care vin în minte multă credinţă
şi multă viaţă binecuvântată peste om. Aceasta vă spun eu de
lângă Domnul şi de lângă voi în cer în ziua aceasta de mărturie. 

Mergem acum la postul de veghe şi de mult lucru pentru
ocrotirea poporului sfinţit şi a cetăţii de nou Ierusalim şi stăm
cu braţele întinse şi ocrotim şi dăm să liniştim cumva furtuna
care vine de la miazănoapte, căci faptele cele făcute la în-
tuneric stârnesc furtuna mai mereu şi bate ea cu durere peste
cei ce suferă cu Domnul şi cu sfinţii Săi. 

O, Doamne, Tu ai pe vatra neamului român lucrarea Ta
de venire cuvânt pe pământ şi cetatea Ta de nou Ierusalim.
Dă-ne poruncă tare să ne aşezăm acum peste tot la mare veghe,
ca să păzim pacea din cetate, iar îngerii Tăi să iasă cete-cete şi
să repare toate câte dau duhurile rele să zgârie şi să doară! Nu
mai plecăm! Stăm şi sprijinim cărarea Ta, şi se va vedea acum
tot duhul rău cel de toate felurile, care lucrează prin cei uşura -
tici şi ascunşi sub înseşi faptele lor cele lucrate la întuneric, şi
pe care lumina Ta le învederează, o, Doamne. Amin. 

— DD a, iubiţii Mei ucenici şi apostoli ai Du -
hului Sfânt, aşa va fi să lucrăm din cer

şi să liniştim sub pază de sfinţi şi de îngeri cetatea şi Duhul
Meu, Care suflă peste cetatea Mea de cuvânt. Suferinţa Mea
cea grea acum în Mine şi în cei ce Mă poartă va lucra dezro-
birea de durerea aceasta, care s-a vrut a fi şi a lovi obrazul Meu
cel sfânt în cer şi pe pământ. Îmi împart suspinul şi apăsarea
cu cei zdrobiţi în porţi şi care se trag sub acoperământul Meu,
căci sunt fără de putere. 

O, cât de mult, cât de cereşte, cât de învăţătoreşte i-am
învăţat mereu pe toţi să umble în lumină ca să nu-i pedepsească
pe ei faptele cele lucrate la întuneric! Mi-a fost slăbită veghea
în porţi de cei ce Mi-au slăbit-o, după cum şi-au ales ei să facă
lucrarea aceasta rea. Aş grăi cu cei ce se joacă, cu cei ce dau
să Mă ameninţe pentru dorinţele lor cele fără Dumnezeu în ele.
Aş grăi, dar n-am să grăiesc, că nu e de grăit nimic, ci e de ve -
gheat şi de stăruit pentru puterea Duhului Sfânt, Care linişteşte
marea cea tulburată a încercărilor atât de dureroase, care se
sparg în mersul Meu cel cu slavă de cuvânt pe pământ acum. 

Sunt cu mare veghe pentru ceea ce grăiesc, căci duhul
cel potrivnic Mie se războieşte cu Mine prin cei ce fac voia lui
cea împotriva Mea. 

Sus inimile şi veghea, poporul Meu! Eu, Domnul, dau
şi noroade deoparte ca să te ocrotesc. O, strigă-Mă pentru Mine
şi pentru tine, strigă cu jale la Domnul, fiule! Şterge-ţi faţa
împroşcată, că şi Eu ţi-o şterg, fiindcă tu Mă iubeşti! O, nu te

teme, popor încercat pe cale! Eu vin cu izbânda, şi vei vedea
cum vin. Amin, amin, amin. 

1/14 decembrie 2010

Sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae

Duhul şi mintea omului îl cad pe om. Îndemn la veghe şi la rugăciune în
vreme de furtună. Omul este slab dacă nu Îl are mult pe Domnul în el. 

SS unt Domnul Iisus Hristos, Fiul Tatălui Savaot şi
cobor în carte cuvânt cu sărbătoare de sfinţi, cu

părintesc cuvânt de învăţătură pentru poporul Meu cel de azi
din români, căci sunt Învăţătorul lui, al celor ce ascultă de cu-
vântul cel din cer peste ei, ca să nu facă ei voia lor, şi să fie
voia Mea în ei, dacă aleg ei să fie voia Mea pe pământ cu ei. 

O, te îmbrăţişez în cuvânt de învăţătură, poporul Meu.
Să ştii, tată, că poporul Meu este cel ce se alege să facă voia
Mea, iar cu tine este cuvântul Meu ca să asculţi tu de el dacă
te alegi să fii fiu al ascultării şi să nu faci voia ta, ci voia Mea
s-o faci, şi ca în cer s-o faci, nu ca pe pământ, că pe pământ
zadarnic spune omul să se facă voia Domnului şi împărăţia
Domnului ca în cer pe pământ, căci omul face tot voia lui,
fiindcă nu-L iubeşte pe Dumnezeu, ci se iubeşte pe sine. 

Pun masă de cuvânt şi multă învăţătură de creştere pen-
tru duh de ascultare, aceasta pun pe masa ta în ziua aceasta,
poporul Meu. Ierarhul Nicolae vine cu învăţătura sa de părinte
ca şi cu o mănuşă potrivită acum necazurilor care vin peste
Duhul Meu în mijlocul tău, peste vreme de încercare, ivită de
la voia cea liberă pe care şi-o aleg cei neascultători de cuvântul
Meu cel de peste cincizeci de ani, prin care dau Eu să ies la
capăt sfânt cu un popor sănătos cu mintea şi cu ascultarea, cu
o mână de copii învăţaţi de Dumnezeu pentru vremea care
vine, căci vremea este cu cădere sau cu ridicare, precum Eu
sunt spre căderea sau spre ridicarea multora, dar fericiţi vor fi
cei ce, ridicându-se ca să-Mi fie fii prin cuvântul Meu cel
făcător de fii, vor rămâne ei până la sfârşit voia Mea şi lucrarea
Mea cea mântuitoare pe pământ pentru mulţi. 

O, nu e de mirare când cade cineva din bărcuţa Mea cu
fii, căci vremea este cu ridicare sau cu cădere, şi fericiţi sunt
cei ce nu se smintesc întru Mine şi întru cuvântul Meu cel de
azi peste pământ, şi întru cei cu care-Mi poartă acum venirea
ca să-Mi zidesc cu ei un popor ascultător înaintea Mea pentru
vremea care vine cu Mine şi care se va aşeza pe pământ, pre-
cum şi vremea pe care o aduce diavolul se aşează de la diavolul
între oameni şi îi momeşte pe ei spre voia diavolului cu ei, căci
Dumnezeu a avut încă de la facerea omului duşmani, care
s-au luptat să-I strice zidirea, să pună piedică între om şi Dum-
nezeu ca să-l aibă diavolul pe om, şi nu Dumnezeu pentru voia
Sa în om. 

O, cu toată zdrobirea cea de la încercarea cea grea peste
lucrarea Mea cu voi şi cu poporul Meu vegheat de Mine şi de
voi, să prindem suflet acum, să prindem putere, fiilor din porţi,
şi să aşezăm mare învăţătură din cer peste mintea şi inima fi-
ilor şi fiicelor poporului Meu, căci vremea cea de încercare
cere aceasta, cere veghe, iar Eu, Domnul, cobor acum Duhul
Meu şi îl rog pe fiecare să-L ia în inimioară şi în minte, căci
duhul şi mintea omului alunecă şi îl duce la vale pe om, dar
Duhul Meu îi dă omului cerul şi legătura cu cerul pe pământ,
ca să poată omul peste el cu cele din cer, nu cu cele din el,
care-l despart pe el de Dumnezeu pentru voia sa cea împotriva
lui Dumnezeu în el. O, nicicum să nu vă pierdeţi puterea şi
nădej dea prin grelele încercări, ivite dinspre cei neascultători,
care stârnesc furtună peste credinţa celor ce prin credinţă pot
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şi stau întru voile Mele înaintea Mea şi se numesc ei poporul
Meu. O, nicicum să nu uitaţi că numai bobul sec trece prin
sită şi se alege pentru foc, dar bobul împlinit, în care Eu pot
şi sunt, Eu îl ocrotesc, îl hrănesc, îl întăresc, punându-l sub
acoperă mântul Meu şi mari minuni lucrez pentru el ca să-l am
Tatălui pe masă pe vecii, o, fiilor. Inimioarele voastre sunt
acum pline de jale ca şi inima Mea, măi fiilor copii. Iată rodul
celor ce v-au vorbit pe voi de rău şi v-au înjosit faţa înaintea
celor necredincioşi şi lipsiţi de Dumnezeu pe pământ! Să ne
uităm bine înapoi la vremea Mea cu voi ca să vedem şi să
înţelegem ceea ce este de înţeles. Oricine v-a învinuit pe voi
pentru voia cea liberă a lor, oricine v-a defăimat şi v-a învinuit
din unii în alţii şi de la unii la alţii culegând ei această răutate
asupra voastră, aceia s-au rănit pe ei înşişi, au lovit în ei înşişi,
căci au voit cu tot dinadinsul să lovească în voi şi au lovit, şi
lovind s-au lovit, iar voi aţi răbdat şi răbdaţi şi veţi răbda,
fiindcă cei cu suflet bun nu întorc răutăţii cu răutatea, ci cu
răbdare mare şi sfântă aşteaptă ei de la Dumnezeu izbânda lor
prin greu. O, cum să vă ung ini mioarele zdrobite ca să puteţi
duce toată jalea şi toată greutatea ei? 

O, apropiaţi-vă de jalea Mea, voi, fii şi fiice ale poporu-
lui Meu cel azi ascultător glasului Meu, care vă învaţă pe voi
viaţa cea din cer, viaţa cu ascultare, că mult v-am învăţat să
ştiţi să fiţi şi să rămâneţi ai Mei şi sub pază să staţi şi văzuţi să
fiţi înăuntru şi în afara voastră pentru ca să puteţi fi ocrotiţi şi
nesmulşi din braţul Meu cel ocrotitor! O, apropiaţi-vă de du -
rerea Mea cea grea, de obrazul Meu cel lovit şi zgâriat de
neînţelepciunea celor neînţelepţi pentru viaţa lor, că iată cum
dau să cadă dintre voi cei ce-şi fac inimă aparte şi simţăminte
aparte şi alegere altfel decât am hărăzit Eu, Domnul, celor ce
vin spre Mine şi spre izvorul Meu de cuvânt ca să fie ai Mei,
şi fii ai ascultării de Dumnezeu să fie cei ce vă cunosc pe voi
şi pe Mine prin firul acestui cuvânt, pentru care ei vin şi se
unesc cu voi prin dragostea voastră de ei când ei vin ca să se
facă ai Mei ca şi voi. Vai Mie când vin în mijlocul poporului
Meu inimi care lucrează la întuneric şi cărora li se vede rodul
apoi! Vai Mie când se fac judecători de Dumnezeu şi de fraţi
cei ce vin aşa şi stau apoi aşa şi lucrează aşa în staulul Meu de
fii! O, apropiaţi-vă ca să-Mi mângâiaţi durerea! O, înţelepţi -
ţi-vă în încercări şi îmbogăţiţi-vă credinţa şi daţi-vă în lături
când vedeţi mers cu neorânduială în cei ce dau să meargă aşa,
după ce vin ei să fie apropiaţii Mei! O, nu vă miraţi că vedeţi
ce vedeţi, căci pe calea Mea cu fii n-a fost în nici o vreme să
n-am între ei dintre cei ce se aleg să se tragă în lături, fie din
slăbiciune, fie din răutate, fie din pizma diavolului, fie din pri -
cina întunericului sub care stau, şi mai ales loviţi de duhul
mândriei din ei, de duhul invidiei, care mereu, mereu l-a făcut
trădător pe cel în care a stat încuibat şi lucrător în părţi apoi
acest duh, iar cel ce se face neiubit de Dumnezeu prin purtare
nefiască, acela cade în cursa celui ce întinde cursă de la mijloc
sufletelor slabe, care nu caută cu lumina între ei şi Mine, între
ucenic şi Învăţător, căci fără călăuză pentru inima lui, pentru
paşii lui cu Mine, cade omul în plasa lui satana oricine ar fi el. 

Iată, satana a lucrat în ascuns şi Mi-a adus pagubă şi
Mi-a lovit faţa şi Mi-a zgâriat-o, dar Tatăl Mi-o şterge şi Mă
mân gâie la rană, că-L doare adânc rana Mea. O, cel ce se
bizuie pe sine şi se conduce aşa şi nu are nevoie de călăuză
pentru el în mijlocul poporului Meu cel de azi, acela se loveşte
şi face lovituri şi face brâncă multora spre cădere, dar Eu te
învăţ la timp şi la netimp, poporul Meu, şi-ţi întăresc stator-
nicia, tată, numai să stai tu treaz şi bine treaz înaintea Mea şi
să pui peste tine tot cuvântul Meu cel pentru facerea ta şi pen-

tru repararea ta ori de câte ori trebuie să fac Eu aceasta ţie, iar
tu păstrea ză-ţi mereu duhul umilinţei şi al pocăinţei, tată, du -
hul celor înţelepţi cu înţelepciune din cer, căci vai celor ce nu
au acestea în inima lor, căci cei ce nu au aşa inimă, aceia sunt
batjocoritori şi dispreţuitori şi defăimători de fraţi, şi nu e nici
pe departe inimă de creştin o aşa inimă, care nu are în ea faţa
lui Dumnezeu. 

Te strâng la piept, te pun lângă inima Mea ca să-i simţi
bătaia şi durerea ei cea grea acum, poporul Meu de fii şi de
fiice! O, tată, M-a lovit satana cu ruşine mare şi-Mi aruncă
dispreţ. Ceartă-l tu pe satana, că Mă are la mâna lui din pricina
celor ce s-au jucat de-a viaţa şi s-au apucat să-şi facă voia,
smulgându-se de pe calea Mea cu tine, nemulţumiţi fiind ei de
statul lor lângă Mine şi lângă tine după voia Mea, tată! O, fă
loc în rugăciune pentru tine şi pentru Mine şi cere-i pe sfinţi
să stea cu tine, tată, şi să facă minuni cereşti pentru viaţa ta cu
Mine, că furtuna vine cu mare suflare ca să-i cadă din picioare
pe mulţi, să-i cadă din credinţă, să-i cadă prin sminteală ca
să-şi facă şi ei rău, dar voi, fii şi fiice, curăţiţi-vă inima şi viaţa
de orice greşeală, de orice urmă de voie de sine, căci cine nu
ascultă aşa, ajunge să pască apoi rodul neascultării şi cade de
la Mine cel ascuns în sine şi-Mi face durere, şi-Mi face ruşine,
dar Eu nu ţin pe nimeni cu tăria Mea, că Eu vreau dragoste de
la om, nu să-i supun Eu iubirea dacă el nu poate să-Mi dea şi
să-Mi rămână al Meu. 

Acum fac socoteala, fac cu îngerii Mei, fac şi peste cei
ce au ajutat măcar cât de puţin paşii celor ce cad şi care umblă
după voia lor, după ce au venit şi au dat să stea după voia Mea
când au venit să stea lângă poporul Meu, atraşi fiind ei de cu-
vântul Meu cel făcător de om şi de dragostea Mea din fiii cei
purtători de Dumnezeu şi care Mi-au născut fii ca să-i am
Tatălui Meu rod. O, găsesc acum mult păcat, mult scris în drep-
tul celor ce au ajutat pe cei fără de minte pentru voia lor lângă
Mine. Când omul în vremea prostiei lui are din părţi proptele
pentru voia lui cea rea, când cei din jurul lui îl ajută dacă el dă
să greşească şi să cadă lucrând anapoda, au aceia păcat. O,
ferice de cei ce nu se smintesc, dar această fericire nu este pen-
tru cei ce nu ascultă de Dumnezeu, căci după ce-şi fac voia,
strigă ei în gura mare că s-au smintit, uitând că fiecare dă
răspuns în dreptul său şi că nu este altfel la Dumnezeu pentru
dreptatea a toate. Dacă Adam a dat vina pe femeia sa, şi pe
şarpe apoi a dat femeia vina, iată, pentru neaplecare spre
pocăinţă pentru păcat, a primit Adam şi femeia sa atunci ieşirea
din rai şi s-au dus ei apoi în locuinţa morţilor. Ce trecere au
mai avut ei la Dumnezeu învinuind pe Dumnezeu şi unul pe
altul aruncând ei vina? 

O, nu-i frumos să-i învinuiţi pe fraţii voştri pentru voia
voastră cea cu greşeală, fiilor învăţaţi de Dumnezeu! Trebuie
azi să vă învăţ iar şi iar, căci vremea de încercare peste voi
Mă împinge, tată. Ierarhul Nicolae, atât de mare învăţător şi
de minuni făcător cum a fost el pe pământ în vremea apostoliei
lui cea pentru biserica Mea, iată-l lângă Mine în ziua aceasta
şi îl aşez cu învăţătură peste tine pe masa Mea de cuvânt, căci
Eu trebuie să vă îmbrac tot mai mult în cuvânt de acum, o, fii
şi fiice, ca nu cumva diavolul să prindă putere împotriva
voastră şi să-şi arate puterea sa cea nimicitoare de suflet, că
nu e ca şi cu ceilalţi creştini, o, nu e tot aşa socoteala la Mine,
căci se face de către îngeri pentru cei ce au stat şi apoi s-au
desprins, şi pentru cei ce stau şi nu sunt smulşi din staulul Meu
ascultător de fii. 

O, arhiereule făcător de minuni şi izbăvitor tare pentru
cei credincioşi, e vreme cu durere şi cu grea încercare peste
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faţa Mea şi a poporului Meu! Trebuie să-i întărim pe fii şi pe
fiice ca să stea în duhul umilinţei şi al pocăinţei tot mai mult,
căci cei ce nu le au pe acestea se dezvinovăţesc unii asupra al-
tora pentru faptele lor, şi aşa se cunosc că nu au ei umilinţa şi
pocăinţa ca dreptar înăuntru şi în afara lor, şi iată, în mijlocul
poporului Meu, care suferă zgârieturi din pricina nestatorniciei
celor ce n-au iubit să fie şi ei vegheaţi în lupta lor cea slabă
pentru paşii lor, pentru viaţa lor, pentru mântuirea lor, avem
acum de suferit şi de răbdat, şi avem să-i învăţăm mult pe fii
şi fiice, şi aşa să lucrăm. Amin. 

— AA m fost şi sunt izbăvitor mare şi făcător
de minuni din partea Ta pentru cei

blânzi şi smeriţi cu inima înaintea Ta şi în ei, dar pentru cei ce
nu Te au în ei pe Tine cu mult mai mult decât pe ei înşişi, n-am
pe unde să mă strecor să-i scot din mâna satanei, decât dacă aş
face altfel, aşa cum spui Tu de cei ce-Ţi hrănesc mânia, Doam -
ne. O, nu e de umblat la cei ce se ascund de Tine şi de sfinţi şi
de fraţi dacă ei nu ies ca să ceară sau să nădăjduiască scăparea
de sub duhul prostiei. Tu eşti Cel ce le ştii şi le socoteşti pe
toate în mijlocul poporului Tău, iar sfinţii Tăi Te slujesc aşa
cum Tu le dai, fiindcă aici eşti Tu întreg, şi se aleg la dreapta
şi la stânga cei ce rămân şi cei ce nu dau să rămână cu Tine pe
calea Ta de venire acum pe pământ ca să-i scapi pe oameni de
la pierzare, de la duh de lume, de la duh de om, o, Doamne.
Le spun fiilor şi fiicelor poporului Tău să-şi întărească duhul
curăţeniei de minte şi de inimă şi de trup şi duhul fecioriei
să-l pună ei la temelia bisericii de nou Ierusalim, şi aceasta în
mare ascultare şi vedere şi nu altfel, căci sunt mulţi care dau
să facă ale legii, dar nu sunt nimic dacă nu au peste ei din
partea Ta povăţuitor şi înaintemergător pentru ei înaintea Ta.
Iată, cei neascultători îşi dau pe apă pe cele dăruite de Tine lor
spre lucrare cu ascultare pentru acestea şi nu cum vor ei să le
folosească pe cele de la Tine. Îşi dau prin duh de neascultare,
de lipsă de binecuvântare îşi dau de peste ei pe cele ce puteau
să-i ţină pe ei ai Tăi prin duh de pruncie înaintea Ta în cei ce
se supun ca fii ai Tăi în lucrarea Ta de nou Ierusalim, şi iată,
cei ce nu au li se ia şi ceea ce au, iar cei ce au li se adaugă, căci
au aceia dragoste de Tine şi de ascultare de Tine, o, Doamne. 

O, fii şi fiice care însemnaţi acum poporul Domnului şi
al cuvântului Său cel de azi, aşezaţi-vă sub pază tot mai
întreagă, sub ocrotire tot mai cu iubire, ca să poată Domnul şi
ca să pot şi eu să vă ajut prin darurile mele cele de la El îm -
părţite pentru cei credincioşi şi curaţi cu inima şi cu fapta şi cu
lumina cea pentru viaţa lor. Eu am lucrat minunat pentru cei
credincioşi, pentru cei ce strigau după scăpare prin rugă ciunea
lor sau a celor rugători pentru ei. Am lucrat prin vis pentru cei
ce robeau suflete şi am scăpat de la moarte pe cei robiţi spre
moarte. Am păstorit cu duh răbdător biserica celor credin cioşi
şi s-au minunat sfinţii cerului de credinţa mea cea lucră toare
de minuni pentru cei cuprinşi de strâmtorări. Am păzit fecioare
de împreunarea cea trupească spre desfrânare şi am lucrat cu
minuni pentru întoarcerea lor. Am eliberat pe copilul cel răpit
de la părinţi, căci plângeau spre mine părinţii lui. Am lucrat
minuni mari, dar numai pentru cei credincioşi. O, nu pot să fac
acum tot aşa pentru cei ce au lepădat credinţa în Dumnezeu şi
şi-au ales să facă voia lor faţă în faţă cu Domnul şi cu poporul
cel rămas de partea credinţei şi a faptelor ei cu viaţa lor. Altfel
este cu această lucrare a Domnului şi cu acest popor. E Domnul
la cârmă şi este El Cel ce ştie cum sunt toate, cum merg toate
şi cunoaşte pe fiecare cum poate şi ce poate şi ce vrea, şi e
umilit Domnul faţă în faţă cu cei îndoielnici şi apoi îndărătnici,
şi care suflă furtună peste mersul Său cel plin de greu pe calea

venirii Lui azi pe pământ. 
Este vinovat cel ce alege să facă voia sa, dar nu mai

puţin vinovat este cel ce s-a aşezat proptea pentru cel ce nu
ascultă şi nu merge frumos şi cu umilinţă şi cu pocăinţă pe
calea cea cu popor sfinţit pe ea. O, trebuie multă părere de rău
în toţi cei care au pus gaz pe foc şi lemne tot mereu şi vreascuri
fel de fel ca să se ridice atâta vâlvătaie cât s-a ridicat. Focul se
stinge cu apă, nu cu foc, şi iată, aceasta este greşeala celor ce
au lucrat şi au zidit la această durere, care stă acum peste inima
Domnului în cer şi pe pământ. O, înţelepţiţi-vă voi, cei ce aţi
lucrat cu greşeală, şi luaţi învăţătură de la greşalele celor ce au
greşit şi n-au putut să se mai pocăiască după ce şi-au strâns
prea multă vină. 

O, nu vă temeţi, voi, cei credincioşi, pentru mersul
Dom nului! Domnul rămâne Cel curat, Cel fără de păcat, şi are
putere să-i cureţe pe toţi cei care se pocăiesc şi se aciuează sub
acoperământul Său în această vreme aşa de grea, aşa de neagră
şi plină de duhul diavolului în ea ca să-l cadă pe om de la Dum-
nezeu. Fiţi plini de Dumnezeu, o, fii şi fiice! Lipsa Domnului
măcar o clipă din voi şi dintre voi vă scade vouă fiinţa cea de
fii ai lui Dumnezeu. Treziţi mereu între voi cuvântul învăţăturii
Domnului! Fără cuvântul Lui acum faţă în faţă cu voi mereu,
vă goleşte satana şi vă trage din bărcuţa Domnului. Feriţi-vă
de vorbire de rău, de păcatul dispreţuirii de frate, de păcatul
învinuirii şi al dezvinovăţirii, păcat făcut de Adam în rai, şi
pentru care el a pierdut raiul. A colcăit acest păcat între cei ce
au făcut foc şi vâlvătaie până la cer împotriva purtătorilor de
Dumnezeu acum pentru voi şi pentru tot neamul omenesc de
pe pământ, căci Dumnezeu lucrează prin slugile Sale ca în
toate vremile. A colcăit ca în iad duhul minciunii unul de la
altul între cei ce s-au ales deoparte de trupul cel întreg al
poporului sfinţit, şi iată, duhul cel încântător, care poartă în el
minciuna ca să-l înşele cu ea pe cel vânat, acest duh s-a dat
puternic şi a biruit suflete şi minţi şi credinţe şi s-a aşezat apoi
pată pe obrazul Domnului. 

O, pocăiţi-vă, voi, cei care puteţi să faceţi aceasta, că
vine ziua când veţi avea nevoie de această clipă de pocăinţă
acum! Ridicaţi-vă să-L apăraţi pe Domnul şi mersul Său cel
greu şi tot mai greu, că veţi avea nevoie de sprijin de la El când
vă va fi greu în vreme de disperare, că iată, a şi ajuns la voi
această vreme grea! Nu staţi nepăsători, nu vă încântaţi să fu -
giţi de durerea care v-a cuprins pe neaşteptate, dar la care du -
hul de om şi duhul diavolului lucrează şi ţese de mult, şi n-a
fost ascultare pentru trezire, pentru dezrobire de sub întunericul
celor lucrate la întuneric împotriva mersului Domnului, îm-
potriva credinţei celor credincioşi. O, nu daţi să cădeţi şi mai
în afund! Ajunge cât aţi greşit! Trebuie pocăinţă şi mereu
pocăinţă! Întindeţi mâna ca să ieşiţi din groapă! Fiţi înţelepţi
măcar în ceasul care bate deşteptarea! Eu vă ajut, dar numai
dacă puteţi ca Domnul şi nu ca voi. Amin. 

Eu, Doamne, rămân pentru cei credincioşi, care au în
ei duhul umilinţei şi al pocăinţei pentru toate greşalele lor.
Eu, Doamne, am plâns în cuvânt, şi sfinţii cei însoţitori nouă
la masa de azi a cuvântului Tău au văzut lacrima mea cea
multă şi au plâns cu mine lacrimă cerească, şi voiesc să cureţe
ea pe cei ce se încearcă cu duhul pierzării, cu duh de om în
ei faţă în faţă cu Duhul Tău, cu râul Tău de cuvânt acum, o,
Doamne. Amin. 

— EE u, Domnul, sunt tot o lacrimă în voi, o,
sfinţi zdrobiţi ca şi Mine, ca şi cei ce Ne

poartă ca să venim pe pământ, şi îndurerată mult este inimioara
din ei şi încordată le este ea, şi dau să-i aşez pe ei tot mai treji
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la veghe pentru mersul şi pasul şi toată simţirea cea dinăuntru
şi cea din afară a fiilor şi fiicelor poporului Meu, căci omul
este slab dacă nu are mult, mult pe Domnul în el. 

Am ţinut în încordare pe cei din porţi pentru ca să pot
să vin cuvânt în carte. I-am stors de tot cu statul Meu în ei ca
să pot cuvânta. O, dacă ai vrea, poporul Meu, să-i alini pe ei,
ţi-aş mulţumi cu multul, tată, că ei plâng şi suspină tăcuţi, şi
zâmbetul cel senin ţi-l dau ei ţie pe faţa lor, dar durerea în ei îi
macină şi n-au alin, şi se uită după alin şi n-au. O, cât de min-
cinos este omul! O, cât M-au minţit cei ce şi-au tot arătat pu -
terea lor de om! Numai pentru pocăinţă trebuie putere, numai
aşa să poţi tu, popor învăţat de Domnul Dumnezeul tău, că vin
la tine şi te învăţ, că fără de învăţătură pieri, tată. Eu nu te las
să pieri şi nici tu să nu Mă laşi, dar alinul în vreme de grea
durere dă-Mi-l tu, tată, şi unul altuia daţi-vă putere pentru
dureri, căci iubirea, o, iubirea, îşi arată toată puterea ei în vre-
mea ei de încercare, fiule, în vreme de durere pentru ea,
poporul Meu. 

O, daţi-vă, tată, simţămintele şi lucrarea lor ca să vă fie
cercetate şi vegheate, ca să nu-şi facă satana cuibul său prin
ele în voi, o, fiilor vegheaţi de Duhul Meu Cel Sfânt pe
pământ! 

Am spus durerea Mea vouă. Luaţi-o în voi ca înger
păzitor, căci cei fără durerea Mea în ei se smulg din braţul
Meu, o, fiilor. Amin, amin, amin. 

6/19 decembrie 2010

Sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon

Îndemn pentru întărirea Duhului Sfânt în creştin. Vine vremea
părerilor de rău pentru cei ce au hulit şi au duşmănit pe fraţii lor. 

DD uhul Sfânt Mângâietorul este alinul şi puterea şi
ocrotirea cea de la Dumnezeu a celor credincioşi

Lui şi lucrători Lui între cer şi pământ. Cobor mângâiere de
Duh Sfânt peste poporul cuvântului Meu cel de azi şi aşez pe
masa Mea cu el cuvânt de sărbătoare cu sfinţi. Dacă neamul
român, care a rămas în urmă cu îndreptarea celor clătinate de
la locul lor de duşmanii credinţei străbunilor şi ai sfinţilor, Eu,
Domnul, îl aştept pe el să se ridice tare şi să pună la locul lor
sărbătorile sfinţilor Mei şi să nu-şi spună că nu e păcat să lase
aşa cum au făcut duşmanii lui Dumnezeu peste el, o, să nu
spună aşa, ci să îndrepte la loc pe cele clătinate, că nu e bine
să stricăm pe cele lăsate de sfinţi şi de părinţi, iar casele
neîntărite de părinţi nu ajută pe fii pentru binecuvântare ca să
le fie lor bine pe pământ, şi iată, când lumea petrece în numele
naşterii Mele din mamă Fecioară zi de praznic sfânt, Eu şi cu
sfinţii Mei şi cu cei ascultători şi credincioşi pe pământ aşezăm
sărbătoare de sfinţi, şi avem la masă serbat pe arhiereul Spiri-
don, cel plin de duhul umilinţei şi al iubirii şi al iertării şi al
facerii de minuni, iar când vine ziua de praznic pentru serbarea
naşterii Mele, atunci Ne scriem cu amintirea ei în cer şi pe
pământ, în carte. Amin. 

O, poporul Meu, mângâiere îţi aduc, tată, că multă mân -
gâiere îţi trebuie acum. Duhul Sfânt Mângâietorul să te întă -
rească pe calea Mea cu tine, poporul Meu! El să netezească
mereu spre tine calea Mea de la cer la pământ, şi pe tine cu
Mine pe cale să te întărească, tată, căci vremea e cu durere în
ea, şi e cu lepădare de credinţă, aşa cum Eu de o bucată de
vreme te tot vestesc, şi e cu încercări fel de fel, dar tu să stai în
Duhul Sfânt, fiule, ca să poată El să stea în mijlocul tău cuvânt
de la Dumnezeu şi să te călăuzească şi să te înveţe să grăieşti
tu în limba Lui prin toată grăirea ta, căci altă grăire nu este de

la Dumnezeu, ci este de la om, poporul Meu. O, adu-ţi aminte
de apostolii Mei cum grăiau ei până să Mă duc Eu la Tatăl ca
să le trimit pe Duhul Sfânt, şi cum au grăit ei după ce a venit
peste ei Cel făgăduit de Mine lor, Duhul Sfânt Mângâietorul
ca să-i înveţe de la Mine pe ei, Duhul Care a grăit prin prooroci
şi le-a arătat lor şi văzătorilor pe cele ce au fost, pe cele ce erau
şi pe cele ce urmau să se arate pe pământ. O, adu-ţi aceasta
aminte, poporul Meu, şi îmbracă-ţi duhul tău în cuvântul
Duhului Sfânt şi împodobeşte-ţi graiul cu Cel ce din Tatăl
purcede, cu Duhul Sfânt Mângâietorul, ca să te binecuvinteze
Tatăl pe pământ şi să te întărească El casă a Lui, căci binecu-
vântarea părinţilor întăreşte casa fiilor, precum este scris, iar
tu să faci mare ascultare de Dumnezeu, şi să nu faci ceva fără
binecuvântarea Lui, că numai binecuvântarea Lui întăreşte
viaţa ta şi lucrarea ei în fiecare zi. Adu-ţi aminte şi de cei neas -
cultători în vreme şi fii ascultător în fiecare zi, căci fiecare zi
are lucrarea ei, că lui Avraam i-am spus un fel de grăire în tr-o
zi, iar în altă zi alt fel de grăire faţă de cea dintâi, iar el a trecut
cu bine încercarea credinţei lui, pentru că a ascultat, pentru că
a crezut nestrămutat în Dumnezeu, temându-se de atotputerni-
cia Lui, temându-se de pedeapsă pentru nesupunere, şi iată, cel
ce ascultă este slăvit pe pământ şi în cer pentru lucrarea
ascultării, fiule. O, nimic să nu faci tu fără cuvântul Meu, fără
să-l asculţi pe el, ci numai după voia lui să lucrezi, şi vei fi
mereu cel binecuvântat şi vei avea plată de ucenic, căci este
scris de la Duhul Sfânt că: «toate căile Domnului sunt milă şi
adevăr, îndurare şi credincioşie pentru cei ce caută aşezămân -
tul Lui şi mărturiile Lui, pentru cei ce păzesc legământul Lui
şi descoperirile Lui». O, fiule tată, ce frumos îţi descoperă ţie
Duhul Sfânt Mângâietorul cărările Domnului când tu cauţi cu
El şi cu aşezământul Lui şi cu descoperirile Lui! El spune: «Mă
îndur de cine voiesc şi împietresc sau despietresc inima omu-
lui», dar cu cel ce caută cu cărările Lui El este îndurător şi plin
de credincioşie şi binecuvintează casa fiilor, iar fiii sunt cei ce
ascultă de El şi nu fac nimic fără Tatăl. Te învăţ, poporul Meu,
grăirea Duhului Sfânt, duhul proorociei, fiule, Duhul Care Se
roagă cu suspin în cei ce caută cu cărările Domnului, Duhul
Care Se ruga în David când grăia el: «Adu-Ţi aminte de mine,
Doamne, când vei milui pe poporul Tău şi cercetează-mă când
vei veni cu ajutorul Tău, cu mântuirea Ta, ca să văd eu feri-
cirea aleşilor Tăi şi să mă bucur de bucuria poporului Tău şi
să mă mândresc împreună cu moştenirea Ta, că părinţii noştri
n-au luat în seamă minunile Tale şi au uitat mulţimea milei
Tale şi s-au răzvrătit, dar fericiţi sunt cei ce păzesc pravila Ta
şi trăiesc după duhul dreptăţii în toată vremea, o, Doamne!». 

Te învăţ, poporul Meu, lucrarea nădejdii, tată, şi lucrarea
iubirii şi a iertării prin iubire, ca să ajungă rugăciunea ta înain-
tea Mea, iar Eu să împlinesc. Cheamă dinspre Mine spre tine
sfinţii şi proorocii, o, cheamă-i în vreme de răstrişte, şi vor veni
din partea Mea şi te vor întări şi te vor ocroti şi-ţi vor aduce
mângâiere, fiule. Eu, Domnul, le spun lor să stea ochi şi urechi
la strigătul tău, căci tu ai numai din cer ajutor şi mângâiere în
durerile care te străpung ca să semeni tu cu Mine pe pământ.
Toate încercările şi durerile şi loviturile care vin peste lucrarea
Mea cu tine din pizma diavolului fiindcă nu iubeşte el mersul
Meu cu tine, toate dovedesc pe Domnul în mijlocul tău, toate
adeveresc că este duh şi adevăr lucrarea Mea cu tine, căci în
cine a aruncat mereu diavolul şi omul cel înşelat de el? O,
numai în Mine şi în locurile Mele de popas şi de lucrat între
oameni, numai acolo i-a fost ţinta, că-l ustură mai mult ca
oricând acum când îşi vede aproape căderea trudei lui. O,
numai semeţia îl cade pe om, aşa cum l-a căzut şi pe Adam, şi
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apoi prin el Lucifer, şi apoi se răzbună omul aşa cum se răz -
bună Lucifer de-i trage jos pe oameni dacă el a căzut din slavă
prin om, şi nu voieşte el să se mântuiască oamenii în locul cetei
lui căzute prin neascultare, căci el n-a mai ascultat de Dum-
nezeu, ci a ascultat de om şi şi-a pierdut slava lui cea de la
Dumnezeu. 

O, poporul Meu, o, fiu încercat de duhurile cele potriv -
nice Mie şi ţie, să stăm bine, să stăm cu frică de Dumnezeu şi
cu multă luare-aminte la cuvântul Duhului Sfânt Mângâietorul,
căci Domnul veghează cetatea Sa şi lucrarea Sa, fiule! Tot fiul
acestui popor să fie mulţumit de Dumnezeu, să stea aşa cum îl
aşează Domnul şi să nu-şi lucreze sau să-şi dorească sau să-şi
aleagă altceva de la el alegere, că una e să te aşez Eu cum să
stai şi cum să lucrezi, şi alta este să-ţi iei singur, să-ţi iei şi tu
după cum vezi că împarte Domnul, sau să-ţi tragi spre tine pe
cele de la Domnul date ca să-I lucrezi Lui. Doririle din inimă,
care nu seamănă cu ale Domnului şi pe care şi le ia singur cel
semeţ şi nemulţumitor şi neascultător, acelea îl fac pe el să se
ascundă şi să facă lucrare urâtă, o, şi se duce de peste el binecu-
vântarea Mea şi umblă el în întuneric apoi. 

Să fim atenţi cum slujim, fiilor, şi cum primim pe cele
ce ne încearcă spre ridicare sau spre cădere! Staţi în Duhul Sfânt
Mângâietorul, Care din al Meu ia şi vă învaţă pe voi! V-am po -
văţuit mereu şi încă vă povăţuiesc să nu poposiţi cu cel ce
cleveteşte pe aproapele său, că nu vine de la Mine el cu această
lucrare, ci îi face diavolului lucrarea sa. Mereu, mereu vă povă -
ţuiesc, după cum văd că cere fiecare vreme care este sau care
vine, căci Duhul Sfânt vede şi vă aduce veste pentru lucrul cel
bun, pentru paza cea bună şi pentru ascultare, fiilor. Aşa a fost
încercat arhiereul Spiridon în vremea lucrului lui cu Mine pe
pământ, a fost încercat şi clevetit în fel şi chip, dar el lucra lu-
crare mare şi facere de minuni înaintea necredincioşilor pentru
întărirea adevărului Meu din el, pentru ruşinarea celor îndoiel-
nici şi plini de duhul cel negru al invidiei de frate, şi a răbdat
plin de senin şi de pace sluga Mea cea credincioasă. De lângă
Mine grăieşte el ţie acum, în ziua lui de serbare, poporul Meu,
căci sunt cu sfinţii întru venirea Mea şi-ţi dau ei ţie bucuria lor
că vin cu Mine la tine şi că pot grăi ei peste ai Mei ca să le dea
din cerul cel plin de plata credinţei, să le dea din cele strânse în
cer pentru cei credincioşi, pentru cei sfinţi cu credinţa şi cu fapta
credinţei, şi să-Mi dea ei Mie mângâiere pe calea Mea cea grea
de venire acum iarăşi de la Tatăl la om. Amin. 

— MM ângâiere să-Ţi dau şi eu, o, Doamne,
că Te doare din cer şi până pe pământ,

şi Te doare, şi Te doare! Mângâiere le dau şi celor duruţi pentru
Tine şi cu Tine pe pământ, aici, în grădinile Tale binecuvântate
pentru vremea aceasta în mijlocul neamului român. O, ce tainic
lucrezi! Toate câte încearcă din părţi lucrarea Ta de nou
Ierusalim şi cetatea aceasta, sunt cele ce acoperă sub văl ocroti-
tor taina şi lucrarea Ta de azi, pe poporul cuvântului Tău,
Doam ne. În toate vremile înţelepciunea Ta a lucrat izbăvire
mare peste fiii credinţei, şi iconomia tainelor Tale n-o poate
pricepe cei necredincioşi, cei nestatornici în credinţă, aşa cum
erau şi cei de pe vremea mea, care-mi încercau răbdarea mea
cea pentru Tine, răbdarea mea cu ei, căci erau plini de dor de
întâietate şi de propăşire omenească pe pământ. Aşa erau fraţii
mei arhierei de atunci, şi-mi aduceau ei fel de fel de piedici şi
de răzbunări asupra mea, dar dragostea mea ierta, căci aceasta
este lucrarea dragostei, şi nici o altă lucrare nu are ea. Grăiesc
fiilor poporului Tău şi le spun lor aşa: 

O, fiilor, iertaţi şi vi se va ierta! Aceasta spunea Domnul
ucenicilor Lui şi aşa vă spun şi eu. Iertaţi pe cei ce vă hulesc

şi vă duşmănesc! Iertaţi pe cei ce vă aduc dureri şi numai
dureri! Îi va durea, curând, curând îi va durea pe ei că n-au fost
ei ai voştri ca să fi rămas ei cu voi, că n-aţi fost voi ai lor ca să
vă fi crezut şi să vă fi iubit şi să vă fi primit cu credinţă pentru
binele lor, că mare bine a voit Domnul să le facă lor prin voi,
dar n-au primit ei, ci şi-au lucrat clătinare şi duh de clătinare,
făcându-se iscoade unii pentru alţii şi lucrând aşa lucrare
vătămătoare de suflet, lor şi celor de un gând cu ei. Vine vre-
mea şi a şi venit să-i doară după voi, căci voi aţi iubit şi aţi ier-
tat, iar ei au făcut pe dos, aşa cum se petrecea şi între mine şi
cei ce slujeau la altare pe vremea mea cu ei pe pământ, şi mă
dispreţuiau ei pentru smerenia mea, căci eu iubeam şi iertam,
şi aşa lucram cu lucrarea iubirii, şi lucram cu Domnul, iertând
şi iubind, iubind şi iertând prin iubire şi, iarăşi, iubind prin
iertare. O, fiţi liniştiţi în vreme de încercare, căci Domnul vă
izbăveşte pe voi mereu, aşa cum a izbăvit pe arhiereul cel cu
ucenici în lucrul său, şi care ucenici au dat pe ascuns să-l batjo -
corească, pornind pe o femeie neastâmpărată să-l învinuiască
de păcatul cel plăcut diavolului asupra sfinţilor Domnului, dar
Domnul a izbăvit pe cel credincios şi a dat în vileag răutatea
ucenicilor ascunşi şi lucrarea lor făţişă, iar cel drept le-a dat
lor iertarea prin iubirea lui, căci cei cu duh iubitor de oameni
au în firea lor cea sfântă lucrarea iertării şi a nepomenirii de
rău, fiilor. O, fiţi cuminţi şi cereţi Domnului pe sfinţii Săi să
vă ocrotească din cer şi de pe pământ, că mare lucrare aşează
ei pe pământ pentru cei ce îi cheamă în duh şi în adevăr în
vreme de durere! O, îndeletniciţi-vă să înţelegeţi bine taina
celor înviaţi, căci sfinţii nu stau în morminte, ci sunt în mare
lucrare pentru toţi cei credincioşi şi plânşi după izbăvire din
păcat şi din greu. Fiţi credincioşi! Nu ieşiţi de sub binecu-
vântare nici o clipă, că e primejdios aceasta! Lăsaţi Domnului
toată grija! El vă va slobozi de sub apăsări, că are de mers cu
voi mersul Său pe pământ până la ziua biruinţei Lui. 

O, nu-i lăsa sub dureri, Doamne, că sunt mici! Fă cu ei
semn spre bine, ca să vadă cei care-i urăsc pe ei şi să se ruşi -
neze de răutatea lor văzând cum Tu, Doamne, îi mângâi şi îi
ajuţi pe cei credincioşi, care n-au decât de la Tine ajutor şi
scăpare prin greu! Fă-i pe fiii oamenilor să priceapă că lucrarea
Ta cu ei atât de lovită, atât de hulită şi de clevetită din părţi,
este Duhul Adevărului, eşti Tu, Cel neiubit de cei ce nu Te
iubesc din pricina iubirii de sine a lor! O, adună-i într-o putere
de iubire şi de iertare pe cei credincioşi şi fă-Te Tu munte înalt
cu ei şi hrăneşte, Doamne, de pe el noroadele cu Duhul Sfânt
Mângâietorul, Care din ale Tale ia şi Se dă celor credincioşi,
precum Tu ai spus că vei lucra şi vei împlini, şi iată, a sosit
vremea, o, Doamne! Amin. 

— OO,arhiereule al smereniei, ce mare a fost
fapta credinţei tale, iar cei semeţi, în loc

să se cutremure în faţa minunilor tale, ei se împietreau şi mai
mult, căci slujeau ei diavolului invidiei şi al urii cea de la el. Tu
însă erai înaintea lor fapta iubirii şi a iertării prin iubire, şi erai
plin de pace, plin de bunătate şi de vindecare pentru toţi. Te-ai
dus în faţa împăratului, îmbrăcat în haina smereniei tale te-ai
dus când te-a cerut el să-l vindeci de boala lui, şi nu ştiau să-l
vadă în tine pe arhiereul Domnului cei ce ţi-au deschis ca să
intri la împărat şi să-i duci vindecare. Te-ai dus şi ai pus mâi -
nile tale peste el şi l-ai vindecat într-o clipă, după ce te-au de -
făimat şi te-au lovit ca pe un necunoscut portarii împărăţiei, şi
tot în chip blând şi smerit ai ieşit apoi şi te-ai dus întru smerenia
ta, întru ale tale lucrări pentru Domnul tău Iisus Hristos. Te aşez
acum mare ocrotitor pentru lucrarea Mea cu popo rul Meu cel
de azi şi pentru cetatea Mea de nou Ierusalim pe pământul
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român. Aşa ştiu Eu să-i răsplătesc pe sfinţii Mei. Le pregătesc
loc slăvit întru împărăţia Mea şi îi aşez să Mi-o pă zească şi să
fie ea, iar ei să fie stâlpii ei şi stâlpii Mei să fie. Amin. 

O, poporul Meu, n-au fost încredinţaţi, n-au avut tragere
de inimă cei care M-au părăsit pe Mine şi pe tine, tată, şi de
aceea Eu suspin acum, şi suspinul Meu îl împart cu tine, iar
cei ce au ştiut să creadă şi au voit să înţeleagă prin temere de
Dumnezeu ca a lui Avraam în inima lor, aceia sunt şi azi, şi
sunt ei poporul acestei lucrări, ei, şi nu cei câţiva care de pe
margini lovesc acum în lucrarea Mea cea de la trâmbiţa Mea
Verginica şi până azi. 

O, fiilor, fiţi ca Avraam, părintele celor credincioşi!
Deschideţi Scripturile şi citiţi în ele puterea credinţei lui şi lu-
crarea lui şi temerea de Dumnezeu din el pentru tot ce Domnul
cerea de la el, iar el cu teamă îndeplinea aşa, ca nu cumva să
fie pedepsit pentru neascultare, pentru necredinţă, fiilor. Toată
grija Mea este cu voi şi după voi. Pun sfinţii străjeri ai împără -
ţiei Mele cu voi. Cereţi Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh iz -

bânda prin lucrarea Sa cu voi peste pământ spre mântuirea nea-
murilor care au fost şi care sunt! Duhul Sfânt Mângâietorul,
Care de la Tatăl purcede şi vă ţine de mânuţă pe cale, El este
Cel ce vă povăţuieşte pe voi întru împărăţia Lui cu voi. Daţi
oamenilor putere să creadă şi lucraţi cu rugăciunea şi cu mărtu -
risirea şi lucraţi cu post sfânt şi mult pentru risipirea lucrării
diavolului vrăjmaş pe voi! Puneţi în candelă aprinsă rugăciu -
nea voastră scrisă! Iubiţi iertând şi iertaţi iubind şi nu vă temeţi
de loviturile celor ce nu pot crede! Eu, Domnul, sunt Cel între
voi lucrător şi grăitor prin glasul Duhului Sfânt Mângâietorul,
Care a grăit prin prooroci, prin cei credincioşi. Amin. 

Rămâneţi în iubirea Mea, fiilor! Fiţi poporul Meu, căci
poporul Meu este iubirea Mea, şi fericiţi sunt şi vor fi cei ce
rămân credincioşi, cei ce rămân în iubirea Mea, în poporul
Meu cel iubit, întru care Eu, Domnul, am binevoit şi binevo -
iesc, şi prin credinţa lui pot şi lucrez, şi ca prin Avraam lucrez
şi voi lucra cu el. Amin, amin, amin. 
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