
Praznicul Naşterii Domnului

Poveţe pentru poporul sfinţit. Îndemn la pocăinţă pentru neamul
român.

SS lava Mea cea de sus, cea din Tatăl, vine pe pământ
şi se face cuvânt şi mângâiere prin cuvânt şi dă

putere de sus celor ce iubesc cerul pe pământ şi cred în cele
din cer şi în cei din cer, aşteptând ei pe Domnul de izbăvire a
lor în toată vremea, căci Eu am lucrat şi lucrez până la sfârşitul
timpului şi sunt cu cei credincioşi Mie şi le dau lor. Amin. 

Pace ţie, popor crescut de Duhul Sfânt Mângâietorul şi
Povăţuitorul tău! Sunt Domnul Iisus Hristos şi Mă aşez cu tine
la masă de praznic sfânt, praznicul zilei amintirii naşterii Mele
între oameni pe pământ acum două mii de ani. Petrec cu tine
zile de mângâiere pentru Mine şi pentru tine şi ne facem mân -
gâiere pentru tot cerul, pentru toate puterile cereşti, care lucrea -
ză cu Mine sus şi jos, împlinind ele voia Mea şi lucrarea Mea.
Cei de sus Îmi privesc petrecerea Mea cu tine şi Îmi cântă imn
de slavă, iar Eu rostesc pe pământ pace peste tine şi petrec cu
tine sărbătoare de naştere, popor iubit de Dumnezeu, căci
Domnul te iubeşte. 

Nu Mă pot iubi cei ce nu au credinţă aşa cum i-am în văţat
Eu să aibă, iar cine Mă iubeşte după plăcerea Mea sunt cei ce se
uită mereu în învăţătura Mea şi se păstrează Mie prin ea şi se
unesc pentru ea şi se aduc Mie unii pe alţii cu inimi cu rate în iu-
bire, că mare minune este în om inima curată, care păstrează în
ea învăţătura Mea şi puterea ei, fapta ei cu inima şi cu pasul, că
nu mai are omul de unde să-L ia pe Dumnezeu de cât din venirea
Mea cuvânt pe pământ ca să Mă dau omului me reu şi ca să-i
amintesc de Mine şi să-l îmbiu spre putere de cre dinţă nefăţar -
nică, fiindcă altfel nu este adevăr între om şi Mine. 

Sărbătoarea naşterii Mele e dulce în cer, e slavă dulce,
iar Eu Mă mângâi în mijlocul ei, căci am durere, iar durerea aş -
teaptă mângâiere. Mama Mea Fecioara aduce înaintea cerului
şi a pământului ziua ei şi a Mea de acum două mii de ani când
îngerii vesteau pe pământ venirea Mea, naşterea Mea, prunc
mic, adăpostit într-o iesle caldă, unde Eu am găsit iubire şi
primire pentru venirea Mea atunci, şi a fost aşa naşterea Mea
ca să fie ea de pildă şi de răspuns peste timp că atât de puţin
Mă primeşte omul să fiu cu el şi să stau cu el, să fiu primit în
ca sa lui şi în viaţa lui, că Dumnezeu stă şi aşteaptă îndelung la
inima fiecărui om şi la fapta fiecărei inimi care nu se îndură
să-I dea Domnului din ea sau să ia de la Domnul pentru ea, căci
dorul Meu cel pentru om este sfinţenia lui şi raiul cel ceresc,
iar inima şi ochii lui sunt departe de voia Mea cea pentru el. 

Plin de dor după om am venit pe pământ acum două mii
de ani, şi nu Mi s-a mai alinat dorul, căci nimeni nu M-a
cunoscut atunci, decât cei cărora Tatăl le-a încredinţat taina
venirii Mele, a naşterii Mele prunc din mamă Fecioară ca să

cresc apoi până la vârsta bărbatului desăvârşit şi să plătesc
răscumpărarea omului şi să Mă fac Mântuitor celor ce au pierit
şi pier şi să le dau mâna, că milă Îmi este de om, din ziua
zidirii lui şi până azi. 

Mă doare că nu pot să fiu cu oamenii aşa cum sunt cu
cei din cer! Mă doare în cer şi doare în cer durerea Mea de pe
pământ şi n-am cu cine s-o împart. Mare este pe pământ înain-
tea Mea cel care plânge cu Mine şi are durere pentru Mine că
nu sunt iubit de oameni pe pământ! Îmi fac casă cu cei ce plâng
cu Mine pe pământ, şi sunt tot mai puţini cei ce mai plâng cu
Mine. E tot mai străin Domnul pe pământ. Mă mângâi că Mă
cunosc animalele şi păsările şi toată facerea lui Dumnezeu,
care are în firea ei pe Făcătorul ei, şi toate îl judecă pe om pen-
tru semeţia lui de a nu-L iubi pe Dumnezeu. Mă mângâi cu în-
gerii şi cu sfinţii şi Mă mângâi cu tine că pot să-ţi grăiesc, o,
poporul Meu, o, fiule care ai cu tine venirea Mea şi voia Mea.
O, ai grijă de Mine, că nu mai am altă mângâiere dintre oa-
meni! Ai grijă să fii cu Mine, ai grijă să Mă ai şi să Mă ţii
aproa pe şi să-ţi dau cerul de ocrotire şi să semeni cu cei din
cer, care te ocrotesc din partea Mea, fiule de azi, fiu credincios
pentru venirea Mea cea de azi! Naşterea Mea pe pământ să fie
cu tine mereu, iar cuvântul gurii Mele să te ţină întru Mine nou-
născut mereu, popor al naşterii de sus! Bucuriile de pe pământ
să nu te atragă, iar Duhul Meu să-ţi dea din cer şi să ne spri-
jinim unii pe alţii prin taina inimii curate între tine şi Mine,
păstrată prin credinţa cea din învăţătura Mea născută peste tine. 

Aduc ţie rugăminte dulce, poporul Meu, să stai nedes -
părţit de tot ce Eu am lăsat acum două mii de ani şi de tot ce
îţi desluşesc azi, ca să te poţi păstra Mie neîmpărţit, ca să pot
avea în voi şi între voi un singur gând, la fel în toţi pentru Mine
şi pentru învăţătura Mea, măi fiilor, că Mă doare de la voi dacă
nu împliniţi aşa toţi. O, staţi cu Scripturile deschise mult, staţi
cu Mine pe masă şi la masă şi îmbrăcaţi-vă cu cerul cel nevă -
zut, căci nevăzutele lui Dumnezeu trebuie să vă fie vouă veş -
mânt şi acoperământ aşa cum sunt pentru cei din cer. 

Iubiţi umilinţa, fiilor! Iubiţi cuminţenia în toate, ca fii
ai naşterii de sus, căci pe pământ lucrează semeţia şi moartea
cea de la ea peste tot, iar în voi să lucreze umilinţa şi naşterea
cea de sus, ca să se vadă la voi despărţirea între cele două lumi
şi să fiţi voi împărăţia Mea, fiilor. Amintiţi-vă mereu de naş -
terea Mea, de umilinţa Mea, de creşterea Mea, de lucrarea
Mea, de purtarea Mea, de iubirea Mea şi de venirea Mea atunci
şi acum, ca să pot veni mereu la voi şi ca să stau cu voi pe
pământ mereu precum cu cei din cer stau, că voi aveţi nevoie
de mângâiere şi de putere de sus, fiilor, căci Îmi trebuie Mie
putere în voi mereu, măi fiilor. Lucrarea rugăciunii sfinte s-o
creşteţi mare între voi, iar Eu s-o cercetez mereu pe ea cu
Duhul Meu, cu ochiul Meu, şi cereţi să vină cerul pe pământ
peste tot şi să-L ocrotească pe Dumnezeu peste tot, căci oa-
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menii necredincioşi dau să Mă alunge de peste tot şi să fie
numai ei cu voia lor, căci voia Mea nu seamănă cu voia lor şi
nu le place lor aşa pentru voia lor. 

Fiilor, fiilor, e întuneric mare pe pământ! Fiilor, fiilor,
aprindeţi mult iubirea Mea în voi şi între voi, naşterea Mea în
voi şi a voastră în Mine, şi unii de la alţii să lucraţi puteri sfinte
pentru Dumnezeu şi pentru voi, iar inimile să vă fie vii ca
Dumnezeu. Strigaţi mereu în duhul adevărului: Vino, Doamne!
Nedespărţiţi să fiţi de strigarea aceasta. Feriţi-vă mult de inimă
rece în voi, feriţi-vă de nemulţumire şi daţi loc iubirii să vă
crească şi să vă aibă pentru ea. Căutaţi numai cu ascultarea de
tot ce vă dau să faceţi şi să fiţi, căci ascultarea vă îmbracă de
jur-împrejur în scutul Meu şi vă înfăşoară în taină cu cerul şi
vă ţine comoară Mie, mângâiere Mie, iar Eu vă arăt cerului
mărturie a Mea. 

Mama Mea Fecioara ia în duhul ei tot ce Eu grăiesc
vouă în ziua aceasta şi vă aduce şi ea acelaşi dar. De la naşterea
Mea cea de acum două mii de ani şi până la voi s-a făcut un
cer mare de sfinţi, s-a lărgit cerul cu multul şi vă stă în ajutor
mulţime de sfinţi luptători pentru Mine şi pentru voi. Nu vă fie
teamă! Fiţi fii ai mângâierii precum Eu sunt. Duhul pocăinţei
şi al umilinţei vă dă pe voi mereu cerului, iar cerul se dă vouă
pe aceeaşi cale, şi altă cale să nu cunoaşteţi voi. Cuvânt de
naştere de sus este tot ceea ce vă dau, şi în el vă învălui ori de
câte ori cobor cu el la voi, fiilor. 

Rămân cu voi acum cu sărbătoare de trei zile, Eu şi
mama Mea Fecioara şi toţi îngerii slavei coborârii Mele la voi.
Tot cerul e cu privirea şi cu iubirea spre Mine şi spre voi. Ca
la Betleem acum două mii de ani, aşa cântă îngerii deasupra
voastră, însoţindu-vă cu cântarea de praznic de naştere. Eu vă
dau puteri pentru Mine, vă îmbrac cu putere împotriva întune -
ricului de pe pământ, vă cuprind în duhul mângâierii ca să în -
văţaţi iubirea lui mereu, iar voi daţi unul altuia iubirea Mea aşa
cum şi-o dau cei din cer. Nu vă temeţi, fiilor, de întunericul de
pe pământ! Fiţi cuminţi! Voi aveţi lumină, căci Eu vă dau. Ne -
despărţirea dintre Mine şi voi vă aduce vouă ceruri de îngeri
în slujire, iar voi să semănaţi cu cerul, fiilor. Cântaţi toţi cântări
de naştere şi slăviţi praznicul naşterii Mele şi pe Măicuţa Mea
cea feciorelnică, cea plină de Mine pe pământ şi în cer. 

O, pace ţie cu Mine şi cu poporul Meu, mama Mea şi
ocrotitoarea pământului alegerii Mele! Pace în cer pentru Noi,
pace şi aici, unde coborâm pe pământ şi binecuvântăm şi ve -
ghem! 

O, pace ţie, ţara Mea în care-Mi am venirea! Pace ţie şi
naştere de sus îţi hărăzesc, neam român, şi te îndemn spre
pocăinţă ca să te scap de suferinţă! Sunt mijlocitorul tău la
Tatăl pentru mântuirea ta, pentru ocrotirea ta, pentru credinţa
ta cea dreaptă şi pentru învierea ta. Numai mâna Mea şi mi -
nunile ei te poate scoate din întunericul care te cuprinde din
jur şi de la mijloc. Numai mâna Mea te poate păstra de partea
Mea acum când totul pe pământ se desparte de Dumnezeu. Ni-
meni nu-şi închipuie lucrarea cea ascunsă sub numele lui Dum-
nezeu şi care dă să cuprindă tot şi peste tot. Eu însă te sortesc
cu ocrotirea Mea şi a mamei Mele Fecioara şi te voi ridica prin
minuni deasupra întunericului de pe pământ, că pentru tine
strigă la Dumnezeu toţi sfinţii, căci ei te ştiu de la Tatăl ţara
Mea de venire acum, la sfârşit de timp. Duhul rugăciunii ţi-l
dăruiesc şi darul naşterii de sus ţi-l hărăzesc. Strigă-Mă să vin,
că altă scăpare nu mai este de pe pământ pentru cei ce se aleg
pentru adevăr. „O, vino, Doamne!”, aşa să Mă strigi, şi să fii
cuminte în strigarea ta, căci ştiu Eu ce să fac dacă Mă strigi să
vin Eu în ajutorul tău. O, pace ţie şi naştere de sus ţie, ţara Mea,

Ierusalimul Meu cel de azi, la care Eu acum vin! Amin. 
Mă întorc în tine, popor al cuvântului Meu, şi stau cu

zile de praznic de naştere în mijlocul tău şi unii altora ne
dăruim. Învăţaţi de la Mine cum să vă dăruiţi Mie, fiilor. Faceţi
aceasta aşa cum fac Eu vouă. Râul Meu de cuvânt se revarsă
mereu peste voi. Aşa şi slava Mea de la voi şi ruga voastră spre
Mine, aşa să fie, tot ca râul, precum cuvântul Meu este peste
voi, fiilor. 

Se găteşte mama Mea Fecioara cu daruri de cuvânt ca
să vă dea. E glas de vânt cuvântător în văzduh. Suflă vântul cu
glas puternic, suflă cu plâns în glasul lui vântul. El suflă din
partea Mea, fiilor, el suflă cu Mine, dar voi aveţi călduţ în casă
şi sărbătoare de naştere a Mea şi a voastră aveţi şi stăm la masă
şi petrecem ca în cer. 

Suflă glas de vânt cu putere şi împrăştie fulguţi de nea
şi binecuvintează praznicul naşterii Mele şi apoi se va linişti,
iar cuvântul Meu se naşte între voi şi vă naşte de sus şi vă
creşte de sus şi vă ocroteşte de sus, fiilor. O, aduceţi-vă Mie
iesle caldă şi încălziţi-Mi venirea Mea la voi! 

Duhul mângâierii să rămână între voi mereu ca şi duhul
rugăciunilor sfinte, fiilor. Eu sunt cu voi tot timpul. Cerul Îmi
este scaun de domnie, iar pământul Meu de la voi este aşter -
nutul Meu cu voi şi sunt cu voi tot timpul, o, fiilor. Amin, amin,
amin. 

25 decembrie 2011/7 ianuarie 2012

Soborul Maicii Domnului

Învăţătură pentru taina naşterii, creşterii, a ascultării şi a mărturi -
sirii lui Dumnezeu. Păcatul omului a adus căderea înge rilor. În vă -
ţătură pentru frică de Dumnezeu în om. Pământul român, ţara venirii
Domnului. Rugăciunea Maicii Domnului pentru ocrotirea României. 

CC uvânt de naştere de sus aşez în carte şi în ziua
aceasta, ca să ia cei ce Mă caută la acest izvor,

căci Eu, Domnul, voiesc să-l păstoresc mult pe om. Naşterea
Mea din Fecioară M-a adus oamenilor pe pământ, iar Eu am
crescut sub dulcele duh al ascultării şi M-a făcut Tatăl Meu
dulce păstor de suflete şi am iubit aceasta, căci M-am născut
pe pământ între oameni ca să le fiu lor Păstor şi dulce Păstor.
Am început pe pământ cu naşterea, şi mare este taina aceasta
pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu şi se dau Lui, şi am mers
apoi cu creşterea şi cu dulcea ascultare cea pentru creştere, şi,
iarăşi, mare este şi aceasta a doua taină şi lucrare a ei, iar apoi
am păstorit, mergând din loc în loc, după ce mai întâi Mi-a des -
coperit Tatăl să-Mi aleg pe cei doisprezece ucenici ca să merg
alături cu ei, şi încă şaptezeci de ucenici care să meargă înain-
tea Noastră şi să vestească între oameni vestea împărăţiei ce -
rurilor, venirea Mea cu ea, şi M-am desăvârşit cu ea pe pământ,
că Mă aşezam în oameni cu ea, în inimile celor ce auzeau cu-
vântul Meu cel plin de Duhul Sfânt, şi învăţam pe oameni să
se boteze în numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt, şi
s-a vestit atunci prin păstorirea Mea numele lui Dumnezeu:
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, iar Eu eram Cuvântul şi am unit în-
ceputul şi sfârşitul, căci la început tot Eu eram Cuvântul, şi
Dumnezeu era Cuvântul, precum este scris. O, tot aşa lucrez
şi acum, la sfârşit de timp, şi nu e grea taina lucrării lui Dum-
nezeu ca să fie ea înţeleasă cu tot firul ei, dar s-au întâlnit pe
pământ după naşterea Mea cele două puteri, puterea lui Dum-
nezeu şi puterea lui satana, cel întâi între cetele îngereşti şi care
s-a făcut Mie potrivnic pe când omul cel zidit de mâna Mea şi
aşezat în rai s-a împotrivit să asculte pe Făcătorul lui, pe Dum-
nezeu, şi a tras sub neascultarea lui slujirea cetei cea dintâi a
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îngerilor lui Dumnezeu, iar neascultarea şi orânduiala clătinată
de la locul ei a adus potrivnic Mie pe îngerul cel întâi între
cetele îngereşti, pe căpetenia aceasta, şi s-a făcut acesta prin
neascultare satană, potrivnic s-a făcut, şi apoi s-a răzbunat şi
s-a făcut puterea cea potrivnică lui Dumnezeu, iar omul a
rămas cu acest păcat săvârşit împotriva îngerilor lui Dum-
nezeu, din pricina neascultării lui cea din rai. Atunci puterile
cereşti au văzut şi s-au temut, iar Eu, Domnul, Fiul Tatălui
Savaot, am văzut pe satana ca fulgerul căzând din cer şi am
rostit peste cetele îngereşti prin glasul îngerului Meu Mihail şi
am zis: „Să stăm bine şi cu frică şi cu luare-aminte!”, şi s-a
făcut linişte puterilor cereşti şi au aşezat în pace lucrarea lor
pe mai departe spre slujire lui Dumnezeu şi facerii a toate, slu-
jire mare cum nu se suie la mintea omului, căci dacă n-ar fi
puterile cereşti şi lucrarea lor, n-ar mai sta nimic la loc sortit
de Dumnezeu prin facerea cerului şi a pământului, pe care
Domnul le-a aşezat să fie, şi prin cuvânt le-a aşezat şi sunt. 

O, poporul Meu, petrec cu tine cuvânt de naştere de sus
pentru mintea omului şi-i spun lui că dacă n-ar fi puterile
cereşti şi lucrarea lor cea de la Dumnezeu aşezată pentru fa -
cerea toată, n-ar mai fi nimic, şi ar fi iar întuneric şi adânc şi
ape, ca mai înainte de facerea cea care este. O, poporul Meu,
tot aşa trebuie să stea şi omul, măi fiule cu care azi grăieşte
Domnul pe pământ! Ar fi să stea omul cu frică şi cu luare-
amin te, şi nu cum stă el pe pământ, slujit fiind şi ocrotit de pu -
terile cereşti, pe care prea puţin le cunoaşte, prea puţin le
cheamă, prea puţin ştie despre ele şi despre lucrarea lor, căci
mâncarea minţii omului este îngâmfarea. Uită omul că este
Dumnezeu Cel peste toate atunci când se îngâmfă el faţă în
faţă cu Dumnezeu, şi uită omul de Mine aşa cum a uitat Adam
în rai, de a făcut ca el şi n-a mai făcut ca Dumnezeu. 

Omul nu stă sub cârma lui Dumnezeu, nu mai stă încă
de la începutul lui în rai şi nu mai ştie să stea sub veghea Fă că -
torului cerului şi al pământului, precum toate stau prin face rea
lor. Eu însă am stat şi stau sub veghea Tatălui, căci sunt năs cut,
nu sunt făcut, şi sunt de o Fiinţă cu Tatăl, din Care M-am născut
mai înainte de toţi vecii, şi prin Care toate s-au făcut. 

Vin pe pământ cuvânt ca să-l învăţ pe om taina naşterii,
căci omul este fructul păcatului din el lucrător şi de aceea lu-
crarea lui este îngâmfarea, şi are de slujitor al ei pe îngerii cei
căzuţi din cer şi care se luptă în om de atunci şi până azi îm-
potriva lui şi împotriva lui Dumnezeu, iar omul nu-Mi poate da
Mie împărăţie în el, decât cu război mare împotriva lui Lucifer,
care şi-a pus stăpânirea în om şi nu se lasă cu uşorul biruit, căci
este în război cu Dumnezeu această putere căzută din cer. 

O, poporul Meu, aşez masă de cuvânt şi pun pe ea
învăţătură pentru frică de Dumnezeu în om. Dacă omul nu stă
îmbrăţişat cu frica de Dumnezeu, dacă el nu ascultă să vegheze
cu frică zilele lui şi nu cu nepăsare sau după mintea lui, Eu,
Domnul, nu pot să-i fiu lui Păstor din cer, căci nu Mă poate
omul cunoaşte dacă nu-şi pune lui stavilă şi frica de Dumnezeu
în inima lui şi bine să stea el apoi. 

O, cât de greu Îmi săvârşesc Eu peste om lucrarea venirii
Mele de la Tatăl pe pământ acum! Îl găsesc mare în el pe om,
iar povaţa Mea, cu care-i ies înainte, îl nelinişteşte de la petre-
cerea lui aşa cum s-a deprins el să-şi treacă viaţa. Vai de omul
care nu cunoaşte viaţa, care nu ştie de unde vine această
cunoaştere, care nu ştie dulceaţa ascultării, care nu ştie de ce
şi de cine să asculte, vai unui astfel de om! O, păi dacă omul
nu învaţă, de unde să ştie? Omul îşi face singur cu mintea lui
o ştiinţă despre Dumnezeu şi se apucă apoi să-L creadă pe
Domnul slujitor cererilor şi dorinţelor şi duhului lui şi atât, iar

altceva despre măreţia lui Dumnezeu nu poate să aibă în el,
căci Domnul este Dumnezeu înfricoşător, şi nu vrea să ştie
omul aceasta. Nu sunt deştepţi oamenii deştepţi, ci sunt în -
curcaţi cu totul şi în toate şi nu-L pot desluşi pe Dumnezeu cu
mintea lor. Eu pe ucenicii Mei i-am învăţat cu de-amănuntul
ce trebuie să ştie ei despre Dumnezeu, şi numai apoi au ştiut
ei, iar după ce le-am dovedit lor desăvârşirea Mea de Dum-
nezeu adevărat, venit din cer pe pământ prin naştere din mamă
Fecioară, au lăsat ei credinţa lor şi au scris-o şi au întocmit-o
cuvânt cu cuvânt, de la începutul facerii cerului şi a pământului
şi până la viaţa veacului ce va să fie, ca să ştie oamenii ce este
şi ce face Dumnezeu, şi te rog, popor iubit şi mult povăţuit de
cer, te rog, fiule, opreşte-te pe această carte de credinţă şi des -
chide-o bine şi adânceşte-ţi în ea fiinţa, ca să-L poţi vedea pe
Dumnezeu şi să-L spui oamenilor aşa cum El a lăsat peste
ucenici ştiinţă despre El, iar împărăţia Lui e fără de sfârşit.
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt Se slăveşte peste tine mai mult decât
peste proorocii cei din toate timpurile, o, popor hrănit din cer,
iar tu adânceşte-te în cartea credinţei şi învaţă-i pe cei ce vin
la izvor, învaţă-i frica de Dumnezeu, şi cu ea să înceapă ei
fiecare zi de lucru cu duhul şi cu trupul şi cu credinţa lor, căci
lumină din lumină pun şi tot pun pe masa Mea cu tine, ca să
fie lumină pe pământ şi s-o dai să fie, căci curând, curând,
această lumină va folosi peste tot, că altfel de lumini nu vor
mai fi pe nicăieri. Se sting luminile toate, se sting ştiinţele, se
sting ambiţiile, se sting planurile oamenilor şi se sting oamenii
care calcă peste Dumnezeu cu paşii lor, şi va fi întuneric mare
şi tot mai mare de nu-şi va mai vedea omul mâna, şi va străbate
prin tot întunericul până la strălucirea Mea cea din mijlocul tău
şi va lua din ea şi va vedea omul pe Dumnezeu în lumina
aceasta, în cuvântul acesta, şi semne şi minuni va săvârşi ea
pe pământ, căci Eu, Domnul, am avut grijă să pregătesc acest
loc şi să lucrez din vârful lui aşa cum stă scris că se va lucra
pentru sfârşit de timp, căci cele două puteri lucrează una îm-
potriva celeilalte şi se vede bine lupta aceasta, dar Eu, Făcă -
torul cerului şi al pământului, al văzutelor şi al nevăzu telor,
voi fi pe veci, şi sunt Cel ce biruiesc împreună cu cei ce biru -
iesc cu Mine. Amin. 

O, mamă Fecioară, mama Mea, Eu sunt Calea, Adevărul
şi Viaţa, Eu sunt, mamă, dar şi tu eşti calea Mea din cer pe
pământ ca să pot Eu să vin şi să Mă fac cale a omului ca să se
întoarcă omul pe ea la Tatăl, o, mamă, şi aşa s-a împlinit acum
două mii de ani. Cuvânt de naştere am de aşezat pe masa Mea
de praznic. E ziua Noastră de praznic, mamă, şi Ne slăvim în
mijlocul poporului venirii Mele acum pe pământ cuvânt, că am
de pregătit întoarcerea Mea aşa precum M-am şi suit la cer
după ce Mi-am săvârşit lucrarea pentru care Tatăl M-a trimis,
şi tu Mi-ai fost atunci cale şi naştere, mamă. Binecuvântată
să-ţi fie acum intrarea ta la poporul Meu, iar cartea cuvântului
Meu Ne este cale ca să intrăm, mamă. Amin. 

— OO,Tu eşti Calea, Tu eşti uşa, Fiule Ema -
nuel, copilul meu Cel în Betleem venit

de la Tatăl şi născut prin trupul meu cel fecioresc. Tu eşti uşa,
şi ai intrat în trupul meu fără să-Ţi trebuiască intrare, decât voia
mea ai cerut ca să intri şi ca să creşti Prunc pentru născut şi ca
să ieşi apoi, şi s-a numit aceasta naşterea Ta, căci ai stat în pân-
tecele meu cel atât de încăpător atunci pentru naşterea Ta Prunc
mic, Mieluţ mic, căci pentru ca să fii Mieluţ Te-ai născut. Tu
eşti uşa, şi ai intrat în pântecele meu prin inimioara mea cea
plină de credinţă, şi tot aşa ai şi ieşit şi Te-ai arătat şi Te-ai
desăvârşit Dumnezeu adevărat. Ai folosit carnea şi sângele meu
numai ca să-i arăţi omului că l-ai făcut pe el după chipul şi
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asemănarea Ta, căci ai crescut după ce Te-ai născut şi Te-ai
arătat oamenilor după măsura cu care l-ai zidit pe Adam la în-
ceput. Te-ai folosit de trupul şi sângele meu ca să Te naşti din
trup omenesc şi să poţi veni pe calea aceasta pe care omul a
ales-o, dar nu eu Te-am născut, ci Tu Te-ai născut din trupul
meu când ai luat fiinţă din fiinţa mea. Eu n-am năs cut aşa cum
naşte femeia pe pământ, ci doar Te-am găzduit în pântecele meu
cu lucrarea Ta de naştere, şi ai fost Unul Născut din Tatăl şi din
trupul meu apoi, căci numai Tu Te-ai născut aşa, şi n-ai stricat
nimic din trupul meu, iar eu am rămas aşa cum eram şi până ca
Tu să sălăşluieşti în mine pentru naşterea Ta. 

Nu se poate aduce grai despre taina naşterii Tale între
oameni şi între copii, Fiule Doamne, căci Tu ai fost Dumnezeu
adevărat şi până să Te arăţi Prunc născut, şi Tu eşti fără de în-
ceput şi fără de sfârşit, şi nu este pe pământ cineva cu care să
putem grăi Noi, cei din cer, despre această taină, şi de aceea
nu este înţelepciunea cea sfântă în om pentru taina aceasta, iar
ucenicii Tăi au spus apoi şi au mărturisit despre Tine că Tu
pentru oameni Te-ai coborât din cer şi Te-ai întrupat de la
Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi Te-ai făcut Om. O, ce feri-
cire ar fi pe Noi să se poată grăi între pământ şi cer tot adâncul
cel de la Dumnezeu al tainei naşterii Tale! Tu Însuţi Te-ai făcut
Om, Tu, Cel născut din Tatăl mai înainte de vecii, născut şi nu
făcut, de o Fiinţă cu Tatăl fiind, şi prin Care toate s-au făcut
din câte apoi s-au făcut. Tot aşa şi acum faci, iarăşi le faci pe
toate, nedespărţit de Tatăl în această facere, care va rămâne, şi
cine între oameni este să poată face facerea care va fi şi care
va rămâne? 

Să se facă mici oamenii toţi înaintea Ta, Dumnezeule
adevărat! Vrând-nevrând ei sunt mici de tot înaintea Ta, chiar
dacă ei nu vor să vadă că aşa sunt. Eu sunt martor mare pentru
Tine, iar taina mea vine din vecii, precum Tu vii. Îi învăţ pe
oameni să se facă mici, că vine Dumnezeu la ei şi nu încape
de ei, că se simt mari. 

Nu sunt mari oamenii, iar după aceea nu mai sunt, şi
unde să mai fie vorba de mărimea omului? Eu sunt martor
mare pentru mărirea Ta, Doamne. Eu sunt calea pe care Tu ai
stat şi ai venit şi Te-ai arătat Dumnezeu şi Om pe pământ ca să
Te faci cale omului şi să mergi înaintea lui şi să vadă el calea.
Nu Te poate omul da din calea lui. Mintea lui de om crede că
poate, dar frica de Dumnezeu va veni pe pământ curând,
curând şi tot omul o va lua în el, căci slava Ta va acoperi po -
poa rele, precum este scris că va veni Stăpânul, iar din acest
munte de cuvânt va ieşi râul vieţii atât cât de mult ai strâns Tu
în el ca să-l reverşi peste pământ, căci cu toţi oamenii ai grăit
în acest râu de cuvânt, şi Te-ai scris în cartea lui cu grăirea Ta,
şi ea va mărturisi cât ai lucrat, cât l-ai strigat pe om, dar mai
întâi trebuie să coboare peste oameni frica de Dumnezeu şi tre-
buie să grăiască îngerul care va striga în lung şi în lat, din cer
şi până pe pământ: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi închinaţi-vă
Celui ce a făcut cerul şi pământul!”, şi apoi Tu Te vei arăta în
slava Ta cea înfricoşătoare pentru mulţi, iar pentru cei ce Te
iubesc ascultându-Te, Îţi vei arăta faţa Ta cea sfântă, dulce şi
sfântă, Doamne, şi vei fi Dumnezeul lor. Amin. 

Te slăvesc cu praznic de cuvânt de naştere, o, Fiule al
meu şi Dumnezeule al meu! Chem neamul român să intre sub
ocrotirea mea de mamă cerească. Stau de veghe peste tot ho-
tarul de jur-împrejur peste ţara venirii Tale acum, în care Tu
străluceşti prin cuvânt. 

Voi, oameni de pe pământ, care ştiţi şi care nu ştiţi de
taina Fiului meu Iisus Hristos şi de ţara Lui de venire iarăşi de
la Tatăl pe pământ între oameni cuvânt! Să ştiţi şi să auziţi ca

să ştiţi că vatra aceasta şi patria aceasta a ei este pământul
strălucirii Fiului lui Dumnezeu pentru sfârşit de timp, pentru a
doua Sa venire de la Tatăl la oameni pe pământ. Nimeni nu
poate strivi această taină şi lucrarea ei toată, la care Domnul
lucrează acum spre descoperirea ei şi la care privesc cu nesaţ
proorocii cei de demult. Sărut tot timpul acest pământ peste tot
pe unde mai găsesc pe el locuşor curat de sărutat, şi binecu-
vintez cu Domnul fiinţa lui şi înălţimea lui cea cerească şi care
trece peste înălţimi, precum este scris. Amin. 

Iar tu, popor martor lângă râul de cuvânt al Fiului meu
Iisus Hristos, Care vine la tine cuvânt ca să Se împartă în părţi,
tu să stai de veghe mereu pentru venirea Lui cea de azi, căci
slujirea ta este din cer, precum a mea a fost atunci pentru
venirea Domnului atunci pe pământ. Tu eşti ucenic din ucenic,
căci trâmbiţa lui Dumnezeu, Verginica, a fost altoiul din care
Domnul Şi-a prăsit acum, la sfârşit de timp, vie nouă şi ucenici
din ucenici, aşa cum El a lucrat şi acum două mii de ani, în-
noindu-le pe toate ale Lui şi făcându-Şi biserică nouă între oa-
meni, şi prin ea făcându-Şi cărări şi alegându-Şi pentru El
ucenici, popor de ucenici mărturisitori pentru El. Glasul Lui
de peste tine să te ocrotească mereu prin puterea cuvântului
Său, iar tu să-L ocroteşti pe El ca să-L ai şi ca să-L asculţi. 

Feriţi-vă inima şi mintea ca să nu vă despărţiţi de Dum-
nezeu, fiilor, dar feriţi-vă de rău şi de minte multă de pe
pământ, ca nu cumva să Se despartă Dumnezeu de voi, o, fii
născuţi din Dumnezeu prin cuvântul Său cel de azi. Amin. 

O, ce mult aş mai grăi, popor al Domnului, şi de toate
ţi-aş grăi, dar e mică măsura omenească, iar Noi, cei din cer,
ştim aceasta şi miluim cu milă. O, popor plin de cuvânt din cer
pe masa ta, umblă de mânuţă cu înţelepciunea cea de la în-
ceput, fiule, că tu nu trebuie să fii ca oamenii de pe pământ,
căci eşti hrănit de cer. Mintea şi inima ta nu sunt ale tale, nu
uita! Mereu, mereu să cauţi să semeni cu cei din cer, căci cerul
te slujeşte în mare taină acum, ca să-Şi poată Domnul săvârşi
lucrarea Sa cea de azi. Tu să fii ceresc pe pământ! Tu să fii
cerul Fiului meu Iisus Hristos, căci Domnul este din cer, nu de
pe pământ, şi împărăţia Lui la fel, iar ea este cu tine şi eşti
împărăţia Lui în mijlocul oamenilor, şi ţinută în mare taină de
ochii lor. 

Cuvânt din cer grăiesc acum şi spun mărturisind: cei ce
pleacă din această lucrare de cuvânt, pleacă din cer şi cad din
cer pe pământ ca Adam când a căzut prin neascultarea lui de
Dumnezeu în rai, şi, iarăşi, cine vine de pe pământ ca să stea
cu această lucrare de cuvânt, vine în taina cerului, nu oriunde
vine, şi trebuie să se facă cerul lui Dumnezeu cel ce vine, şi
apoi templu pentru Dumnezeu, locaş al împărăţiei Lui cu toată
faţa ei cea nevăzută, ca şi a îngerilor care nu se văd, dar cât de
multe ceruri şi ţări de îngeri sunt, nu poate mintea omului
cunoaşte taina aceasta, iar eu sunt martor mare pentru cele
tainice ale lui?Dumnezeu, precum martor mare sunt pentru
taina naşterii Domnului între oameni pe pământ acum două mii
de ani. Amin. 

Sfinţeşte-te mult, popor al Fiului meu, şi sfinţeşte-ţi
mintea şi credinţa! Sfinţeşte-le mereu pe acestea şi stropeş te-le
mult cu harul cel de sus coborât peste tine prin cuvânt, şi tot
trupul tău va fi sfânt şi de trebuinţă Domnului, precum eu I-am
fost Lui. Amin. 

Înconjoară-i, Doamne, cu sfinţii Tăi îngeri, cu ceruri de
îngeri! Hotărăşte hotarele pentru ţara venirii Tale şi întăreşte
îngeri la hotare şi scoate din aceste hotare puterea cea rea a
lucrării lui antichrist, cel ascuns sub numele lui Dumnezeu!
Păzeşte trupul şi duhul bisericii neamului român şi înnoieş te-o
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prin cuvânt şi boteaz-o pe ea în râul cuvântului Tău cel de sus
şi fă-o mireasă curată, Doamne, căci duhul ei şi mireasa ei
strigă spre Tine: Vino, Doamne! O, pace Ţie în mijlocul popo -
rului Tău din neamul român, Fiul meu Emanuel, născut în
peştera din Betleem acum două mii de ani, Dumnezeu ade -
vărat, sălăşluit de la Tatăl în pântecele meu cel fecioresc, prin
care Te-ai născut Prunc pe pământ ca să fii cu oamenii şi să
fii! Amin. 

— EE u sunt Cel ce sunt, mamă scumpă a Mea.
Am trecut pentru venirea Mea prin pân-

tecele tău cel fecioresc şi am luat trup de copil şi am crescut
atât cât sunt, şi sunt Cel ce sunt, Om adevărat şi Dumnezeu
adevărat. Dulce ţi-a fost graiul şi mare ţi-a fost cuvântul cel de
naştere de sus a omului, mamă. Aşez puterile cereşti toate pen-
tru tot lucrul Meu peste neamul român, şi tot omul care se va
apleca să se facă după adevăr creştin al lui Iisus Hristos, se va
numi român. Amin. 

Nimeni nu-l poate face creştin pe om decât Hristos, iar
cel potrivnic lui Hristos nu va putea să lucreze aceasta, căci
Eu, Domnul, am slujitori sfinţi în cer şi pe pământ, cu care lu-
crez în chip sfânt, căci Eu sunt sfânt şi cu sfinţii lucrez şi
călătoresc. 

O, cât cuvânt am în grai, dar Eu am măsura lui Dum-
nezeu şi lucrez după măsura omului, şi stau acum din cuvânt
şi odihnesc povara, căci sunt Cel plin de milă, şi încă zi de
naştere voi aşeza în carte, că praznic de trei zile este aşezat să
fie prin biserică pentru naşterea Mea. 

Pace ţie, popor purtător de Dumnezeu şi de sarcinile
Mele cu tine! O, învaţă-te cu ele cu tot dulcele inimii tale şi
preţuieşte-Mi truda, că mult te voi iubi pentru ucenicia ta cu
Mine acum când am de lucrat mare pregătire şi tainică ea acum
pentru arătarea Mea celor credincioşi şi celor necredincioşi,
căci trebuie să Mă vadă şi cei care M-au împuns şi Mă împung
mereu, trebuie, precum este scris. 

Mă slăvesc în mijlocul tău cu sărbătoare de naştere, iar
tu Îmi eşti peştera Mea de venire, eşti taina Mea pe pământ şi
te ţin în taină acoperit, căci aşa este scris, iar mâine va fi altfel,
va fi ca Dumnezeu, o, popor iubit de Dumnezeu şi mult lucră -
tor cu Mine pentru venirea Mea cea de azi. Amin, amin, amin. 

26 decembrie 2011/8 ianuarie 2012

Sărbătoarea sfântului întâi mucenic şi arhidiacon
Ştefan

Stăpânitorul lumii a fost judecat ori de câte ori au fost judecaţi sfinţii.
Învăţătură pentru umilinţă: cei sfinţiţi să nu-şi măsoare singuri 

iubirea. Poveţe pentru poporul sfinţit. 

DD eschid cerul şi stau cu el deschis şi îl apropii
aproape şi Ne aşezăm la masă de cuvânt, Eu şi

sfinţii Mei cu tine la masă aici, pe pământ, că Mă port cu cerul
deschis aproape de tine, măi poporul Meu micuţ de pe pământ,
iar ochii celor din cer cuprind frumuseţea Mea cu tine şi au ca
patrie pe cele nevăzute ale facerii lui Dumnezeu, şi cu care Mă
port după tine, şi frumoasă este priveliştea aceasta, frumoasă
foarte, şi acolo unde sunt Eu este şi ea, şi mulţi sfinţi iubiţi ai
Mei au văzut frumuseţea aceasta când Eu am slobozit-o pe ea
în ochii lor când şi când. 

Stau cu cerul deschis lângă tine, popor al venirii Mele,
şi te port în el şi te unesc cu sfinţii la masa Mea de nuntă cu
tine, şi sunt fericiţi sfinţii când vin ei cu Mine la tine, căci scris
este: «Fericiţi cei chemaţi la cina nunţii Mielului! Să ne
bucurăm şi să-I dăm Lui mărire, că a venit nunta Mielului, şi

mireasa Lui s-a pregătit şi i s-a dat ei să se înveşmânte cu in
curat, prea alb, căci inul este viaţa cea dreaptă a sfinţilor»,
precum este scris. 

Sunt Domnul Iisus Hristos, sunt Cuvântul lui Dum-
nezeu, aşa cum Îmi este în Scripturi scris numele Meu cel de
la sfârşit de timp, după lucrarea pe care o lucrez Eu acum, la
sfârşit. Cu sărbătoare de naştere stau la masă cu tine, poporul
Meu, şi grăiesc cu tine pe pământ şi Mă scriu în cartea Mea de
azi cu grăirea Mea cu tine. Slava Mea Mă însoţeşte, şi se naşte
slavă din slavă, că minunată este priveliştea cerească, încon-
jurându-Mă ea în mersul Meu acum! 

Sunt Domnul dreptăţii şi mângâi pe cei ce cred în Mine
şi Mă iubesc aşa, dar din gura Mea iese sabie ascuţită ca să
lovesc pe păgâni cu ea, căci ei nu Mă iubesc, din pricina bu-
curiei vieţii lor cea fără Dumnezeu, numai că Eu păstoresc cu
toiag de fier neamurile şi stric bucuria lor cea păgânească, şi
din gura Mea iese sabie, care este Cuvântul lui Dumnezeu pen-
tru cei necredincioşi, şi stau pe tron alb şi fug dinaintea feţei
Mele cerul şi pământul şi se arată slava Mea curând, curând,
cer nou şi pământ nou, precum este scris că se va face. Amin. 

Petrec în tine cu sfinţii, popor al venirii Mele. Între ei
este în sărbătoarea lui în ziua aceasta de sărbătoare de naştere
sfântul apostol Ştefan, care a văzut cerul deschis şi pe Mine pe
tron şi slava Mea înconjurându-Mă, căci mărturia sfinţilor Mei
este duhul proorociei, precum este scris. O, cum să nu prooro -
cească cei ce aud şi văd de la Dumnezeu? Cine poate închide
gura şi ochii celor ce aud şi văd? Nici pietrele care îl striveau,
aruncate fiind spre el dinspre ucigaşi, nici ele n-au putut închi -
de gura apostolului Meu cel mărturisitor, şi care a judecat după
dreptate ca şi Dumnezeu peste cei necredincioşi, şi nu sunt
graiuri, nici cuvinte ale căror glasuri să nu se audă, ba, din con-
tra, în tot pământul a ajuns vestirea lor, şi până la marginile
lumii cuvintele lor, căci s-au scris şi sunt, şi până azi măr tu -
risesc ele şi nu pot fi pitite, că Eu dau sfinţilor Mei tronuri de
dreptate şi de judecată pentru dreptate şi nu poate fără delegea
să se ascundă de judecata ei, căci sfinţii au judecat-o pe ea în
însuşi trupul lor, în sufletul, în duhul şi în inima lor, în care a
locuit în lărgime împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, şi au
haină de împărat, de fii de împărat sfinţii Mei. 

Dau glas apostolului Ştefan, că este el în sărbătoarea lui
între sfinţi, iar stăpânitorul lumii a fost judecat pe pământ ori
de câte ori au fost judecaţi cei sfinţi ai Mei, căci s-au atins de
lumina ochilor Mei, de sfinţii Mei s-au atins cei ce i-au judecat
pe ei pe pământ împotriva dreptăţii lui Dumnezeu, iar plata
celor ucigaşi este plânsul şi scrâşnirea dinţilor, acolo unde ei
îşi strâng agoniseală prin faptele lor, dar Eu rămân cu sfinţii
Mei, şi vor împărăţi ei cu Mine ca fii de împărat, şi împărăţia
Mea cu ei este fără de sfârşit. Amin. 

— SS tau cu sărbătoarea zilei mele în slava
venirii Tale, Doamne, că Tu cu sfinţii Te

porţi şi vii, aşa cum ai lucrat şi pe pământ, însoţit de apostolii
Tăi cei sfinţi. M-am bucurat de slava vederilor cereşti în viaţa
mea de apostol al Tău, iar când am fost trimis la cer de cei
invidioşi şi semeţi cu credinţa, aşa cum ei dădeau să facă
dovada când m-au ucis sub zgomot de pietre aruncate peste
mine, eu atunci am mărturisit cerul cel deschis deasupra mea,
şi pe Tine pe tron în cer de-a dreapta Tatălui, căci privirea
cerească a fost martor din cer asupra celor ce au făcut faptă
ucigaşă, de care nu s-au mai putut ei dezvinovăţi. O, aşa stai
Tu cu cerul deschis deasupra sfinţilor Tăi pe pământ, şi stai
Judecător drept pentru ei, deschizând cerul şi primindu-i pe ei,
aşa cum mi-ai făcut mie primirea şi mi-ai deschis să intru şi să
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mă înfăţişez tronului Tău de lângă Tatăl, căci Te-am mărturisit
că eşti cu cerul deschis pentru mine, iar ucigaşii mei s-au
supărat mult atunci şi m-au scos din trup şi m-au trimis la Tine,
şi Te-am rugat atunci, Te-am rugat să le ierţi necredinţa şi
răutatea cea de la necredinţă, căci ei mi-au dăruit atunci cerul,
Doamne, iar Tu ai venit cu cerul deschis înaintea mea, ca să-mi
faci primirea lângă Tine în cer. 

Nu poate să Te doboare nici un potrivnic, şi nici pe
sfinţii Tăi, Doamne. O, câtă învăţătură de cer trebuie peste
pământ peste cei credincioşi, Doamne! Vase ale Duhului Sfânt
să se dea ei să fie, căci Duhul Sfânt Învăţătorul pune în ei
învăţătură desluşitoare şi credinţă cu dovadă vie pentru ea. 

Mă las mărturisitor din cer în mijlocul poporului cuvân-
tului Tău, Doamne. Aceeaşi mărturie am de mărturisit din cer,
ca şi cea pe pământ atunci. Cei tari la cerbice, învârtoşându-
şi-o ei necontenit, veşnic stau şi vor sta potrivnici Duhului
Sfânt, din pricina duhului lor, prin care se simt în largul lor pe
pământ, curăţind ei mereu în jurul lor şi lovind pe toţi drepţii
Tăi, luând ei din mâna celor ucişi răsplata lor cea rea. O, cum
să aibă căldură în el omul cu sânge rece în el? Cum să cunoască
iubirea cei plini de ură? De la duhul îngâmfării se înfiinţează
în om ura, precum din duhul credinţei se naşte iubirea şi valuri
de iubire apoi, iar ea îmbrăţişează lumea înconjurând-o, iubind
şi iertând, dar pământul din om nu poate face aceasta. 

O, cât duh de umilinţă trebuie în cei sfinţi ca să fie ei
locaşuri cereşti ale iubirii, Doamne! Trebuie multă învăţătură
peste cei sfinţi de pe pământ. Ei nu trebuie să-şi socotească
singuri iubirea şi să şi-o măsoare singuri atribuindu-şi răspuns
loruşi cum că au iubirea în ei, ci trebuie să se arate ea singură
prin dovada ei, iar umilinţa să acopere în ea pe toate cele din
cer în cei sfinţi de pe pământ, că nu pe pământ se plăteşte slava
celor cereşti în cei sfinţi, ci numai în umilinţă, numai în cer,
numai apoi, Doamne. Sfinţii cei mari se îmbrăcau pe deasupra
în priveliştea nevredniciei, sub care ei îşi tăinuiau comoara lor
cea din cer, ca nu cumva să şi-o piardă ei sau să le fie prădată
ea. Mulţime de urmaşi au răsărit mereu pe urma sfinţilor Tăi,
şi prin care Tu mărturiseşti despre ei apoi. 

O, nu-i este omului de folos să se însoare, Doamne, nu-i
este nici pe pământ, nici în cer de folos. Îl părăsesc copiii pe
cel născător de copii şi rămâne singurel în neputinţele lui cel
ce se însoară şi îşi ridică urmaşi trupeşti, care-l părăsesc rând
pe rând, dând să-l ducă mai curând la mormânt. Îi cresc copiii,
iar el este dat mai în spatele casei, în cea mai scundă şi mai
micuţă cămăruţă, ca să-i stea copiii în casă, iar când şi ei cresc
şi se duc spre bătrâneţe, tot la fel păţesc şi ei de la fiii lor, şi
sunt lăsaţi singuri în suferinţă, plângându-şi durerea inimii şi
lipsa dragostei cea de la fii, şi nu-i este de nici un folos omului
să se însoare, căci bucuria lui cea de o clipă este prea trecătoare
şi se apropie iute răsplata, cu durere şi cu jale purtată, dar cei
ce se dau Ţie pentru sfinţenia Ta în ei, vase de Duh Sfânt
făcându-se ei, nasc aceştia fii pentru Tine, nu pentru ei, nasc
ucenici Ţie, Doamne, şi Ţi-i cresc Ţie şi îi umplu de Duhul
Sfânt, Care izvorăşte din cei sfinţi, şi sunt iubiţi de urmaşii lor
sfinţii şi sunt mult preţuiţi şi mângâiaţi şi căutaţi, ca nişte
odoare de preţ, şi se luptă ucenicii lor pentru ei, pentru binele
lor, pentru liniştea lor, pentru viaţa lor ca să-i aibă cu ei, ca să
nu rămână fără ei pe pământ, şi mult rod aduc Ţie pe pământ
sfinţii Tăi şi mult îşi agonisesc la Tine ei, iar Tu le dai lor
mângâierea Ta însutit, pentru că ei Te-au mângâiat. 

O, nu-i este de folos omului să se însoare, Doamne, ci
este de folos să se facă sfânt şi să aducă rod sfânt, urmaşi sfinţi
lui Dumnezeu şi urmaşi din urmaşi, prin care cerul să stea pe

pământ între oameni, luminând în cei sfinţi ai lui. 
Îl povăţuiesc pe poporul cuvântului Tău, Doamne, şi îi

spun lui aşa: O, faceţi-vă unii altora ucenici şi iubiţi să fiţi
ucenici ca să fiţi frumoşi, ca să fiţi rodul cel care rămâne
rodind. Eu am fost mereu ascultător Duhului Sfânt şi am stat
sub îndrumarea apostolilor lui Hristos, prin Care mi s-a dat lu-
crarea cea de ucenic s-o lucrez. Duhul Sfânt era lucrarea mea,
şi cu El cârmuiam treburile bisericii cât timp am trăit în această
slujire. O, nu vă despărţiţi de lucrarea şi de rodirea Duhului
Sfânt în voi şi între voi când aveţi de diriguit treburile bisericii,
nevoile frăţeşti! Fiţi nedespărţiţi de Dumnezeu Duhul Sfânt, şi
veţi fi ucenici, fii ai Tatălui şi ai Fiului şi ai Duhului Sfânt
Botezătorul, Domnul de viaţă Făcătorul, Purcezătorul din
Tatăl, şi împreună cu Tatăl şi cu Fiul închinat şi slăvit de uce -
nici şi înalt grăitor din proorocii Săi, iar prin biserica cea cu
sobor mărturisiţi-vă păcatele în botezul Duhului Sfânt şi
avându-vă viaţa în Hristos, Mirele sfinţilor. Staţi cu cerul des -
chis în mijlocul vostru şi închideţi lumii fereastra spre voi, căci
lumea este pământ. Binecuvântaţi pe Domnul, în toată vremea
binecuvântaţi-L pe El, căci El vă mărturiseşte celor din cer şi
lumii că sunteţi poporul Lui pe pământ, locul odihnei Lui şi al
venirii Lui cea de acum. Faceţi-vă ucenici unul pentru altul!
Intraţi unul sub mâna celuilalt pentru duhul iubirii şi al
supunerii, care vă înalţă până sus la cer, că aveţi nevoie de
supunere, de care nici Fiul lui Dumnezeu n-a fost scutit, nici
în cer şi nici pe pământ. Fiţi însă lucrători, ascultători lucrători
şi mult înţelepţi pentru lucrare ascultătoare care slujeşte bise -
rica lui Hristos. Fiţi ca în cer pe pământ, nu uitaţi! Aceasta vă
doresc eu în zile de praznic de naştere, când Domnul Iisus
Hristos petrece cu voi Mire şi mireasă la masă de nuntă, şi de
mult cuvânt pe masă. Amin. 

Şi acum, binecuvintează, Doamne, darul meu cel pentru
poporul Tău! Amin. 

— DD arul tău este pus acum pe masa Mea cu
poporul Meu, o, ucenic mare al Meu, că

mare cuvânt de Duh Sfânt ai mărturisit tu din dreptul lui Dum-
nezeu peste cei ce au luat via Domnului ca să fie a lor via Lui.
Nu sunt slujitorii Mei cei ce fură vie ca să aibă ei via Mea, ci
sunt furi şi tâlhari, aşa cum Eu i-am numit şi aşa cum ei sunt,
căci furul nu ştie decât să prade ca să aibă el, nu ca să dea la
săracii Mei, la fiii bisericii, cărora le ia bir ca la străini, nu ca
la fii, şi le ia şi pielea ca să aibă numai el veşmânt, căci sunt
lacomi de slavă cei furi şi sunt furi. 

O, poporul Meu, păstrează-te mereu pus deoparte, căci
Eu te-am agonisit ca să te am Mie, fiule. Stai mereu în aştep -
tarea Mea ca să-ţi aduc din cer, ca să ai hrană caldă şi căldura
Mea s-o ai cu tine, fiule, că tu nu trebuie să răceşti, nu trebuie
să te răceşti, căci numai cei ce se răcesc, numai aceia răcesc şi
se îmbolnăvesc, şi le trebuie doctorii apoi şi leacuri amare pen-
tru vindecare. 

Îţi dau îmbrăţişare de naştere, că am petrecut cu tine
masă cerească de trei zile, poporul Meu. Tatăl Se bucură de
statul Meu cu tine, iar cerul şi pământul fug dinaintea Mea şi
stau cu Mine şi cu tine cer nou şi pământ nou când Eu petrec
cu tine în sărbători de veac nou. 

Pace ţie, poporule ucenic, şi dorul ne leagă până la
sărbătoarea care vine, căci una după alta urmează sărbătorile,
iar Eu stau cu tine şi cu cerul deschis lângă tine în sărbători. 

Pace ţie, popor ucenic! Unii altora daţi-vă ucenici, ca să
aveţi lucrare de ucenic şi plată de ucenic apoi, căci Eu sunt cu
biruinţa Mea cea de la sfârşit şi sunt cu voi biruitor pentru toţi
cei care au trudit, şi pentru voi apoi, care trudiţi acum un ceas
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cu Mine, un ceas, fiilor, până ce trâmbiţa veşniciei va suna
odih na Mea şi a sfinţilor Mei. Amin, amin, amin. 

27 decembrie 2011/9 ianuarie 2012

Praznicul tăierii împrejur cea după trup a Domnului şi
sărbătoarea sfântului ierarh Vasile cel Mare

Despre Samuel şi credinţa preotului Eli. Biserica lumii nu are şi nu
primeşte duhul proorociei. Îndemn la pocăinţă pentru slujitorii bi -

sericii lumii. 

CC uvântul Meu din zilele acestea este mărturia Mea,
este duhul proorociei, duh care nu trebuie să

lipsească de pe pământ, căci Eu am spus că voi fi până la
sfârşitul timpului cu cei ce sunt ai Mei şi prin ei din unii în alţii
ca să-i cârmuiesc pe ei prin valurile vremii, ca să-i ocrotesc,
ca să-i povăţuiesc, ca să le dau din gura Mea cuvânt, căci Eu
sunt Cel ce sunt, şi n-am grăit peste pământ numai acum două
mii de ani când am venit din Tatăl şi M-am făcut Om prin
naştere din mamă Fecioară, şi iată, sunt Cel ce grăieşte din cer,
sunt Cuvântul lui Dumnezeu şi vin cu oştiri cereşti după Mine,
căci Eu aşa călătoresc. 

Sunt Domnul Iisus Hristos, Fiul Tatălui Savaot şi sunt
Cuvântul Lui până la sfârşit aşa cum am fost la început, şi
grăiesc pe pământ din Tatăl, şi nu sunt înger, ci sunt Dumnezeu
adevărat din Dumnezeu adevărat, şi Tatăl Savaot Mă trimite.
Mă aşez cuvânt în carte în grădiniţa Mea de cuvânt din mij -
locul neamului român şi Mă scriu cu sărbătoarea Mea cea de
azi, şi lângă ea cu cea a arhiereului Meu Vasile, cel care a mus-
trat pe împărat când acesta a dat să umble la cărarea omului
spre Dumnezeu prin erezia ivită atunci din mijlocul bisericii,
vrând ea de la mijloc să răstoarne dreptarul cel plin de grijă
pentru soarta mântuirii credincioşilor Mei, şi mari sunt sfinţii
Mei cei veghetori pentru casa lui Dumnezeu, mari sunt şi în
cer ca şi pe pământ, căci ei au fost veghetori după Duhul lui
Dumnezeu, nu după duhul lor peste casa Mea, şi duhul des -
coperirilor cereşti era cu ei. 

Mă aşez cu tine la masă, popor al cuvântului Meu. Cu
tine petrec zile de petrecere cerească a cerului pe pământ, că
n-am unde să Mă mai duc, căci peste tot e omul, dar tu să fii
copil primitor de Dumnezeu aşa cum a fost proorocul Samuel
când era copil şi când Eu, Domnul, am aşezat peste el Duhul
Meu, duhul proorociei, iar el a lucrat cu acest dreptar lucrător
din Mine şi a avut grijă de cărarea Mea peste oameni apoi şi
peste împăraţi, că n-a fost vreme ca Eu să lipsesc de pe pământ,
şi am fost în cei credincioşi şi plini de harul Meu pentru
credinţa lor, pentru supunerea lor Mie, în dar aşezate acestea
de Mine în ei. O, ce bine Mi-ar fi Mie şi ce bine le-ar fi fost şi
le-ar fi şi celor ce stau mari peste turma de oameni dacă M-ar
cunoaşte ei cu tine cuvânt peste ei aşa cum M-a cunoscut preo-
tul lângă care l-am aşezat pe Samuel cel mic ca să stau cu el la
mijloc pentru duhul proorociei! Nu este, n-a fost şi nu este nici-
când şi nicăieri biserică a Mea decât când Eu încap în ea cu
duhul proorociei, aşa cum a fost ea în vremea ucenicilor Mei
cu care am umblat acum două mii de ani şi cu care a rămas
apoi Duhul Meu, duhul proorociei, căci erau prooroci în mij -
locul ei, precum Eu am aşezat prin biserica Mea ca să fiu Eu
cu ea până la sfârşitul timpului, precum am promis. 

O, măi poporul Meu, n-aveam cum să mai rodesc lăstar
din butucul de vie, căci s-a uscat de tot şi n-am mai găsit în el
viaţă. Am pus în lucru duhul proorociei, râvna Mea, şi am
luat-o de la început cu lucrarea Mea şi am sădit viţă nouă, căci
sunt Cel ce am zidit cerul şi pământul şi omul şi biserica Mea.

Nu trebuie să-l întreb pe om când vin ca să lucrez pe pământ
după ce omul strică pe cele ale Mele zidite, ci trebuie să ascult
de Tatăl ca să vin şi să lucrez, căci ascultarea de Dumnezeu
este lucrarea Mea, şi nu de oameni ascultare. 

O, e gălăgie mare pe pământ pentru calea cu Dumnezeu
a omului şi nu este duhul proorociei în biserică şi nu este
credinţă pentru aceasta. M-au părăsit toţi peste tot şi nu Mă
mai cunosc prin duhul cel lucrător din cer, care s-a stins de pe
pământ din pricina duhului necredinţei, a duhului omului flă -
mând după putere peste pământ. Vin şi găsesc necredinţă şi
îngâmfare în om, iar glasul Scripturilor nu mai este luat în
seamă, căci omul s-a aşezat Dumnezeu în locul Meu şi a căzut
din Dumnezeu când el s-a voit aşa, şi a căzut ca Lucifer, care
s-a voit mai mare ca Dumnezeu şi care M-a schimbat cu omul,
de şi-a pierdut strălucirea lui cea de la Mine şi s-a făcut satană,
potrivnic lui Dumnezeu apoi. 

Pe toate dă să le mai aibă omul, dar credinţă nu, iar bi -
sericii îi trebuie credinţă şi umilinţă şi pocăinţă şi primire, căci
unde este credinţă şi viaţă Mie închinată, vin Eu şi bat şi intru
şi aduc lumină în toate, aduc duhul proorociei şi al descoperirii
cea din cer şi pot aceasta prin credinţa şi prin smerenia omului,
iar altfel nu pot fi cu omul ca să-i dau lui. 

Suflă Duhul Sfânt peste pământ şi nu găseşte loc de
aşezat, căci El lucrează mereu astăzi ca să vestească pe om
cum să lucreze pentru fiecare stare şi lucrare, dar casa în care
Eu trebuia să lucrez pe pământ cu oamenii s-a făcut peşteră de
tâlhari şi nu ştiu oamenii unde se duc când se duc la locul unde
ştiu ei că e casa lui Dumnezeu. Cine să le spună lor ce înseam -
nă Dumnezeu cu oamenii? Numai cei ce stau pe masa lor cu
cartea credinţei deschisă, numai aceia mai ştiu să Mă cunoască
şi să Mă lase să lucrez şi să cârmuiesc prin furtuni şi să nu piară
ei din pricina îngâmfării şi a tăierii Mele de la ei, din pricina
necredinţei lor în puterea şi în lucrarea Duhului Sfânt, Care
vine la timp pe pământ, pentru că este Veghetorul. 

O, cine să-i spună turmei pribege că se stinge numele
Meu de pe pământ ca să rămână numele omului cel îngâmfat
în dreptul lui Dumnezeu şi al casei lui Dumnezeu, al turmei
pribege şi fără de păstor peste ea? Lupii sunt lupi, nu sunt
păstori, iar Păstorul Eu sunt, dar lupii M-au dat în lături şi s-au
arătat ei şi atât. Vin cu sfinţii cei mari şi le arăt peste tot ce este
pe pământ sub nume de biserică, le arăt ce a făcut antichrist şi
ce face încă pentru ca să stârpească numele Meu de peste oa-
meni şi să fie el Dumnezeu în locul Meu şi să tragă spre el
turma. O, nu mai poate omul îndrepta nimic din cele dărâmate,
şi iată-Mă cum vin, şi noi le facem pe toate, căci Eu sunt în-
ceputul şi sfârşitul a toate, şi încep un lucru nou, şi el a dat
muguri, dar trebuie să rostesc mereu peste satana cuvânt ca să
ştie el că Eu sunt Dumnezeu şi nu el, iar el este potrivnicul
Meu, al puterii cea de nebiruit între cer şi pământ. 

O, e zi de praznic sfânt în amintirea Mea. La opt zile
după naşterea Mea M-am supus legii tăierii împrejur cea după
trup ca să rămână peste timp că Dumnezeu S-a făcut Om şi
S-a arătat oamenilor plin de har şi de adevăr. Duhul proorociei
M-a vestit atunci că voi fi spre căderea şi spre ridicarea multora
din Israel şi ca semn de tăgadă, şi aşa a fost, şi aşa este şi azi.
Nu ştiu oamenii care s-au pus slujitori peste oameni în numele
Meu, nu ştiu aceştia ce înseamnă Dumnezeu aşa cum a ştiut
de la Duhul Sfânt bătrânul Simeon când M-a văzut Prunc şi
M-a primit şi a rostit proorocia lui cea pentru Mine. Aud
mulţime de slujitori de biserici, aud ei vuietul acestui râu de
cuvânt şi nu ştiu ce este el, şi zic ei că sunt veghetori, că sunt
deştepţi şi cunoscători ca să Mă dea afară de la ei, cum că nu
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este Duhul Sfânt glasul Meu cel de azi prin acest cuvânt. Acest
cuvânt este Duhul Adevărului şi nimeni nu Mă cunoaşte. Eu
însă îi cunosc pe toţi cei care Mă tăgăduiesc, şi este ca semn
de tăgadă acest cuvânt, care se naşte din Dumnezeu şi din care
trebuie să se nască din nou toată suflarea, toată facerea iarăşi,
şi voi da la o parte omul şi voi împlini aşa, şi mulţi vor crede
şi se vor boteza în acest cuvânt în numele Tatălui şi al Fiului şi
al Sfântului Duh şi-şi vor afla mântuirea, aşa cum Eu am grăit
acum două mii de ani că voi lucra. Amin. 

Am în coborârea Mea pe cel binecredincios, pe arhiereul
Meu cel plin de Duhul Adevărului, pe Vasile cel Mare în cu-
vânt pentru Dumnezeu înaintea mai-marilor de pe pământ în
vremea sa. Vin sfinţii cu Mine pe pământ cuvânt, că nu mai e
pe pământ Duhul Adevărului, ci e duhul omului şi atât, dar vin
Eu, Domnul, şi duhul proorociei este mărturia Mea şi lucrez
cu el din cer şi de pe pământ şi umblu cu el la cele stricate de
om şi strivite cu totul, şi pe care Eu le făcusem ca să fie. Lucrez
cu sfinţii Mei, cu martorii Mei cei credincioşi, cu cei din cer,
că pe pământ am numai duşmani, numai lupi, şi stau cu sfinţii
şi cu cei credincioşi ai Mei azi pe pământ şi lucrez în duhul
adevărului peste toată minciuna de pe pământ, şi am grădiniţă
de cuvânt şi Mă fac carte în ea şi Mă împart cu ea spre ştire ca
să ştie toţi că Duhul Sfânt suflă acum peste pământ, căci Tatăl
şi Fiul Îl trimite pe El la oameni spre luminarea lor. 

O, arhiereule mare între cei drepţi, slujitori ai Mei în cer,
te aşez în carte cu Mine cuvânt ca să se mire mulţi, iar cine se
miră rămâne cu mirarea şi atât, dar cei credincioşi sunt martorii
Mei şi ai Duhului Sfânt, Care a grăit şi grăieşte prin prooroci
şi este El până la sfârşitul timpului şi zideşte biserica Mea,
împărăţia Mea, patria Mea cea pentru sfinţi. Amin. 

— OO,e vremea să lucrezi Tu, Doamne Păstor,
şi să păstoreşti e vremea, căci oamenii

au stricat calea spre Tine pentru cei credincioşi şi au dat-o la o
parte. Nu trebuie să mai întrebăm pe nimeni dacă ei cred sau
nu, ci trebuie să lucrăm din cer, Doamne. Pe pământ s-a
amestecat totul, că e la capăt de drum antichrist şi se uită în
Scripturi ca să-şi împlinească după ele lucrarea sa şi îngâm-
farea sa cât mai este vremea lui. A fost mult până a pătat totul,
până a păcălit el în dreapta şi în stânga cu puterea lui, cu faţa
lui vopsită, cu care s-a suit sus de tot de dragul stăpânirii peste
tot pământul, şi nu s-a găsit până acum nici un David ca să-l
răpună pe acest uriaş, care batjocoreşte faţa lui Dumnezeu şi
scaunul slavei Lui cea de sus. 

Le-ai spus acum două mii de ani la ucenici să nu nu -
mească ei pe nimeni tată pe pământ, că numai Unul este Tată:
Cel din ceruri, Doamne, şi le-ai mai spus să nu cugete între ei
ca să fie vreunul dintre ei mai mare peste ei, ci să slujească
unul altuia în iubire, unul mai mic decât celălalt arătându-se,
unul mai mult slujitor decât celălalt în slujirea cea pentru fraţi.
Iată acum câtă nebunie pe pământ! Era scris în Scripturi că va
veni peste oameni acest negru întuneric, pe care necredinţa l-a
făcut, iar noi, sfinţii Tăi, am proorocit mulţi dintre noi vremea
aceasta neagră că va veni şi că va strica şi va călca în picioare
toată via Ta. Era scris că vei veni şi că vei găsi necredinţă, şi
iată împlinirea, Doamne. 

Voi, cei care v-aţi pus mari peste oameni sub nume de
păstori de la Dumnezeu, cine v-a pus pe voi păstori? Duhul
proorociei, duhul descoperirii trebuie să pună păstori peste bi -
serica Mielului lui Dumnezeu. O, de ce aţi dat deoparte glasul
Duhului Sfânt şi duhul descoperirii cea de la Dumnezeu? Aţi
făcut aceasta ca să domniţi voi, iar Lucifer trăieşte în voi. O,
ce veţi răspunde că v-aţi făcut furi? Priviţi în viaţa noastră, a

slujitorilor de demult ai Domnului şi ruşinaţi-vă voi, păstori
plătiţi, păstori năimiţi ca să vindeţi turma pe slava cea pentru
voi de la ea. O, unde vă veţi băga apoi ca să nu vă găsească
Domnul şi să vă ceară răspuns pentru că I-aţi răpit via şi aţi
dat-o trecătorilor şi păgânilor ca s-o calce ei de tot? O, după
ce aţi călcat voi peste sfinţi şi peste părinţi, prin care Domnul
Şi-a întărit pe mărturia lor casa Sa şi veghea Sa peste turmă,
acum voi v-aţi dat duhului Babilonului, v-aţi dat amestecării,
şi nu este nici unul între voi să rostească mustrare vouă spre
pocăinţă pentru strivirea voii Domnului, Căruia I-aţi luat din
mână cârma. Eu am mustrat în faţă pe împărat când el s-a dat
de partea rătăcitorilor credinţei şi ai răstălmăcirii adevărului,
şi nu m-am lăsat ca voi sub mâna vrăjmaşă lui Dumnezeu de
teama sceptrului stăpânirii cea de pe pământ. Vă va cere Dom-
nul răspuns, să ştiţi aceasta! V-aţi pus unii pe alţii păstori de
turme şi n-aţi mai voit să auziţi de la Duhul Sfânt, Care desco -
peră de la Dumnezeu voia lui Dumnezeu! Aţi acoperit ade -
vărul, şi veţi da răspuns înaintea lui Dumnezeu. Acum nu vă
este teamă, dar vine pe pământ frica de Dumnezeu şi veţi în -
gheţa de frică. O, pocăiţi-vă! Părinţii din cer vă cer răspuns
pentru cele stricate de voi şi date la o parte pentru ca să vă
îmbrăţişaţi cu cei păgâni şi să vă jucaţi cu mântuirea oamenilor,
închinându-vă în numele lor omului dornic de putere, dornic
să-L răstoarne pe Dumnezeu şi să stea el în templul lui Dum-
nezeu drept Dumnezeu, precum este scris că va face omul
fărădelegii la sfârşit de timp. O, la ce vă foloseşte aceasta
vouă? Treziţi-vă şi ascultaţi de la Domnul, Care strigă în lung
şi în lat, cerându-vă să daţi putregaiul în lături, că vine ziua să
vă înspăimântaţi mai rău ca Iuda, care pleca dintre ucenici şi
se ducea mereu la Caiafa. Mereu, mereu el nu voia să ştie cei -
lalţi ucenici de cărările lui lăturalnice, dar Domnul avea mereu
vederea după el şi l-a răbdat aşa, ca să se împlinească cu el
Scriptura vânzării Domnului, căci Iuda a umblat după ai lui
prin lume, şi făcea aceasta pe ascuns, până în ziua când şi-a
dat pe faţă cu cine a umblat el, căci după ce a luat din cina
Domnului cu ucenicii, a luat puterea lui satana în el şi L-a vân-
dut pe Domnul, căci mânca din două părţi şi nu i-au spus lui
nimic cei ce L-au cumpărat pe Domnul de la el, nu i-au spus
lui ce vor face cu Domnul Cel vândut de el, ci numai apoi a
văzut Iuda ce a ieşit din umbletul lui lăturalnic, şi a spus el
apoi: «Am vândut sânge nevinovat», dar era prea târziu când a
văzut, şi a căzut peste el frică mare, disperarea cea mare. 

Iată, nu aveţi pe Domnul în voi şi nu v-aţi dat seama ce
lucrare vă alegeţi când v-aţi ales să fiţi slujitori în dreptul lui
Dumnezeu, iar eu, arhiereul Vasile, martor al Domnului de pe
pământ şi până în cer, vă spun vouă că zadarnic vă hrăniţi cu
necredinţa. Este Dumnezeu şi veţi vedea că este şi vă va cu -
prinde frică mare şi nu vă veţi putea ascunde de ea, căci va
veni din cer şi va cădea peste voi fără de veste frica de Dum-
nezeu, căci aţi trădat pe Domnul. Trebuia să lăsaţi loc şi la un
semn de întrebare, că iată, este Dumnezeu şi vine cu suită de
sfinţi pe pământ cuvânt şi-Şi cercetează via, căci ceasul bate
venirea Lui, şi El vine cuvântând şi cercetând. Amin. 

O, mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează
moştenirea Ta cea mică, pe poporul cuvântului Tău cel din nea-
mul român, căci oamenii au călcat peste legea Ta, iar Tu vii şi
cercetezi şi lucrezi şi o iei de la început şi le faci pe toate noi,
iarăşi le faci, căci s-au stricat. 

Ridică-te, popor credincios, şi ceartă-l pe satana în nu-
mele Domnului Iisus Hristos, ca să-şi piardă puterea şi să se
supună, că eu am proorocit peste el cuvânt de certare, care tre-
buie să se împlinească până la capăt, dar rosteşte tu aici peste
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pământ certare pentru satana şi pentru toţi slujitorii lui, căci ei
mi-au ascuns cartea mea şi proorocia mea cea lăsată împotriva
lui satana, dar la tine zilnic să se rostească ea spre pomenire şi
să poruncească ea în numele Duhului Sfânt stricarea lucrării
lui satana de pe pământ şi din oameni şi din toate cuiburile şi
ascunzişurile ei. Amin. 

Voi, slujitori ai altarului Domnului în mijlocul acestui
popor cules de Domnul pentru slava Sa cea de acum, aduceţi
Domnului rugăciuni pentru biruinţa Lui şi certare peste satana
în fiecare zi, că la voi este tot timpul masă cu bucate curate pe
ea, post de mâncăruri lumeşti, că Domnul v-a cerut vouă să vă
hrăniţi cu hrană călugărească mereu şi să fiţi mereu pregătiţi,
zi de zi cu post şi cu rugăciune, şi aţi iubit aşa şi aţi împlinit aşa
la cuvântul Domnului, căci soiul diavolilor care mişună din cer
şi până pe pământ acum nu au teamă decât de cei credin cioşi,
în post şi în rugăciune petrecând ei ziua şi noaptea pentru ve ni -
rea Domnului şi pentru biruinţa Lui cea de la sfârşit de timp,
cea de acum. V-a cerut Domnul să vă hrăniţi cu hrană călugă -
rească mereu, iar voi aţi iubit aşa şi împliniţi aşa la cuvântul
Domnului şi sunteţi ascultători Lui. V-a scos Domnul din lume,
aţi ieşit din ea ca să fiţi poporul Lui cel deoparte pus pentru
slava Lui. Fiţi cu inimă mare! E Domnul cu voi întru venirea
Sa, în toată slava Sa cea plină de cuvânt! Daţi-I Lui putere să
vină şi să zidească, să vină şi să fie pe pământ Domnul! Amin. 

Cetate cerească să ai cu ei, Doamne, pe pământ, că dorul
nostru arde în cer după Scripturile Tale aşezate pe pământ până
la cea din urmă Scriptură a împlinirilor Tale toate. O, dă-le lor
biruinţa cu Tine! Îngerii şi sfinţii să fie locuitori cu ei, şi prin
ei peste pământ lucrători, iar cei ce nu iubesc pe Dumnezeu,
să fie anatema, precum este scris, căci Domnul vine. Amin. 

— VV ă dau din bucuria Mea cu voi în mij locul
poporului cuvântului Meu, o, sfinţi iubiţi

ai Mei. Vremea este cu duhul întunericului peste ea, dar Noi
avem casă pe pământ şi Ne facem lumină în ea şi Ne împărţim
şi zidim biserica, aşa cum sfinţii Mei au zidit-o pe ea prin viaţa
lor, prin mărturia lor şi prin duhul proorociei. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu! Găteşte-Mi, fiule, praznic de Bo -
bo tează acum şi te întăreşte în Duhul Meu, pentru că Eu, Dom-
nul, Mă întăresc în tine pentru ca să lucrăm slavă multă şi
în ţelepciune peste cei ce vin şi se strâng lângă Mine şi lângă tine
la praznic de Bobotează curând. Trimit lor îngeri călători îm -
preună cu ei spre izvorul Meu de cuvânt şi de apă împuter nicită
prin cuvânt de Bobotează peste ea. Le ies înainte cu slava Mea
şi le dau din ea ca să Mă cunoască şi să stea credincioşi. Îi voi
întări întru Mine, că n-au de unde să mai afle păşune cu rată, că
e numai otravă, e numai lepădarea de credinţă, şi s-a vestit prin
Scripturi că va fi aceasta, dar pentru cei aleşi ai Mei se vor scurta
aceste vremuri tulburi, căci aşa am grăit Eu, aşa am făgăduit Eu. 

Binecuvântată să fie truda ta pentru gătirea praznicului
Bobotezei, poporul Meu! Eu şi sfinţii Mei îţi stăm în ajutor,
iar tu să fii şi să stai în duhul umilinţei şi al prunciei cea pentru
Mine, ca să fii purtat pe braţe, fiule, căci braţele Mele sunt cu
tine. Fii credincios, fii mult credincios, căci Eu îţi făgăduiesc,
şi aşa împlinesc. Amin, amin, amin. 

1/14 ianuarie 2012

Praznicul Bobotezei

Copacul vieţii, copacul cerului, plin cu roade. Biserica lumii,
fecioară neînţeleaptă. Lucrarea iubirii statornice. 

OO,găseşte Domnul credinţă pe pământ pentru venirea
Sa cuvânt de Duh Sfânt, acum, la sfârşit de timp. 

«Când va veni Fiul Omului va mai găsi credinţă pe
pământ?», aşa M-am întrebat Eu, Domnul, acum două mii de
ani, şi Îmi dau răspuns tot Eu, Îmi răspund Eu, acum, când vin,
după ce a trecut acest timp între venirea Mea cea de atunci şi
cea de acum. 

O, pace vouă, fii credincioşi venirii Mele de acum! Am
pus credinţă în voi pentru venirea Fiului Omului, şi pe calea
ei vin, aşa cum venea Domnul la Avraam, prin care Şi-a în-
ceput binecuvântarea Sa peste el şi peste cei de după el cre -
dincioşi ca şi el, căci lucrarea Domnului este binecuvântarea. 

O, pace vouă, fii trudiţi pentru praznicul venirii Mele pe
pământ cuvânt! Mă aplec şi vă mângâi inimioarele şi trupu -
şoarele trudite, fiilor. Cobor în carte până să vină zorile zilei
Bobotezei şi pregătim întâmpinarea poporului credincios cu-
vântului venirii Mele acum la voi pentru ca să-l daţi voi celor
ce cred ca şi voi. Vă găsesc veghind, fiilor, pe fiecare pe unde
trudiţi în miez de noapte. Porţile pentru intrarea Mea sunt des -
chise, sunt la veghe, şi frumoasă este lucrarea Mea cu voi, iar
cei din cer privesc la voi uimiţi. 

Lucrăm tot ce este de pregătit, şi lucrăm cuvântul Meu,
fiilor veghetori, şi îl aşezăm în carte, şi apoi pe masa de praznic
spre hrana şi spre bucuria celor ce se strâng la izvorul apei de
Bobotează, şi toţi se pregătesc acum de drum, iar Eu, Domnul,
privesc cu cei din cer la bucuria lor pentru venirea lor la izvor.
Le grăiesc lor de bucuria Mea de la ei, că Eu sunt fără de bu-
curii, iar ei Îmi dăruiesc bucuria lor cu lărgime de inimă şi cu
dor ori de câte ori vin ei spre izvor. Le amintesc lor de Avraam
cel credincios şi de bucuria lui când Domnul cobora în calea
lui şi grăia cu el pe cele din cer venite spre lucrare pe pământ.
Câtă bucurie avea Dumnezeu că era cunoscut de Avraam! Să
stea cu mintea în loc o clipă cel ce citeşte din Scripturi venirea
lui Dumnezeu la Avraam pe pământ, căci avea iubire mare
acest om. L-am uns tainic prin îngeri şi am grăit cu el apoi, şi
el M-a auzit, şi inima lui s-a umplut de foc sfânt pentru Dom-
nul, iar apoi a trimis Domnul pe preotul Melchisedec şi l-a uns
pe Avraam cu untdelemn şi l-a hrănit cu pâine şi cu vin din
partea Domnului, şi a fost Avraam răsplătit pentru iubirea lui
cea plină de credinţă pentru Dumnezeu, cea neprihănită, şi a
locuit el întru Mine apoi cu iubirea lui şi a lucrat prin ea lui
Dumnezeu pe pământ. 

Îmi las în carte cuvântul întâmpinării Mele pentru cei ce
vin în zi de praznic de Bobotează la izvorul Meu de cuvânt şi
de apă sfinţită prin cuvântul Duhului Sfânt, o, fii de la izvor.
Îngerii Mei sunt pregătiţi pentru însoţirea lor înspre izvor, iar
Eu şi cu voi le facem întâmpinarea. 

Pace vouă, celor ce veniţi! Duhul Meu vă cuprinde în
cuvânt. Fiţi credincioşi ca Avraam, căruia i-am ieşit în cale prin
slugile Mele, şi el M-a cunoscut şi a grăit cu Dumnezeu, şi a
grăit Dumnezeu cu el cuvântul Său. Această lucrare de cuvânt
este copacul vieţii, copacul cerului, plin de roade bune de mân-
cat, căci nu numai cu pâine am spus că trebuie să se hrănească
omul cel credincios, ci mai ales din cer să aibă hrana sa, căci
când ucenicii Mei Mi-au spus să stau să mănânc pe când pe-
treceam cu ei din loc în loc pentru vestirea Evangheliei Mele
acum două mii de ani, le-am spus lor că Eu am de mâncat altă
mâncare, că am de pus pe masă lucrarea Tatălui, hrana Tatălui,
Care M-a trimis, cuvântul Tatălui pentru hrana multora prin
Mine, Cel trimis de El. 

Pace vouă, celor ce veniţi! Cei din cer şi cei de pe pă -
mânt ai Mei lucrează pentru Mine şi pentru voi praznic de Bo -
botează. Vă botez în cuvântul Meu cel plin de Duhul Sfânt. Vă
înfăşor în duhul învăţăturii cea de sus, vă bucur grăindu-vă
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vouă, vă privesc cu cerul tot înăuntru şi în afara voastră. Vă
măsoară cerul fiinţa şi priveliştea ei, vă înveşmântez în puterea
cea de sus ca să puteţi fi voia Mea, căci aceasta este bucuria
pe care puteţi să Mi-o dăruiţi pe deplin şi s-o pot Eu arăta
Tatălui că o am de la voi, şi aşa vă dau Eu putere să vă faceţi
fii ai lui Dumnezeu, fii ai Tatălui Meu. Dacă vreţi şi dacă Mă
iubiţi pe deplin cu duhul şi cu fapta vieţii voastre, călcaţi pe
urmele ucenicilor Mei cei de azi, cu care Eu, Domnul, vă în-
tâmpin la izvor. Călcaţi pe urmele lor precum ei calcă pe
urmele Mele! Aş voi să fac din loc în loc oaze de iubire de
Dumnezeu şi de împlinire ca şi aici, ca să fie binecuvântat
pământul din loc în loc prin lucrarea Mea cea deplină în cei
credincioşi venirii Mele de acum. Cu lumea grăiesc altfel, că
ea Mă răstigneşte cumplit pe cruce ca să nu-i dau ei nici un
ajutor din cer, ca să nu-i stau în cale, ci pe cruce să-Mi fie locul,
dar cu cei credincioşi grăiesc dulce şi Mi-i fac dulci Mie şi Mă
mângâi cu ei în crucea Mea cea de azi, în povara cea grea a
fărădelegii lumii, căci lumea stă peste pământ în fărădelegi, iar
pământul este facerea Mea. Vine pe pământ frica de Dumnezeu
aşa cum a venit în vremea lui Avraam peste regele Gherarei,
căruia i-a grăit Dumnezeu că va muri dacă ia pe femeia lui
Avraam la el, şi i-a spus Domnul să meargă la Avraam şi să-i
spună să se roage pentru el, căci acela este prooroc, şi se va
depărta de la el apoi pedeapsa de la Domnul pentru fapta făcută
asupra lui Avraam. Vine pe pământ frica de Dumnezeu pentru
toţi cei ce nedreptăţesc lucrările Mele cu cei credincioşi Mie
în vremea aceasta, şi se va împlini curând Scriptura care spune
despre îngerul care zboară prin mijlocul cerului binevestind
Evanghelia veşnică celor ce locuiesc pe pământ şi la tot neamul
şi seminţia şi limba şi poporul şi strigând cu glas puternic:
«Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi Lui mărire, că a venit ceasul
judecăţii Lui şi va cădea Babilonul, cetatea cea mare, care a
adăpat toate neamurile din vinul patimei şi al desfrâului ei!
O, ieşiţi din ea, poporul Meu de peste tot al Meu, ca să nu vă
împărtăşiţi din păcatele ei şi să nu luaţi din bătăile ei, că în tr-o
singură zi vor veni bătăile peste ea, căci puternic este Domnul,
Judecătorul ei!», precum este scris. Peste cei credincioşi ai
Mei însă va veni învierea şi-i voi scoate pe ei din întunericul
de pe pământ aşa cum l-am scos pe Lazăr din mormânt pentru
credinţa lui Maria, sora lui cea plină de iubire pentru Mine şi
plină de credinţă în Mine prin iubirea ei. 

O, trebuie iubire pentru ca să fie credinţă, căci iubirea le
poate pe toate, iar fără ea nu vine Domnul cu slava Sa pentru
cei credincioşi, că iată, biserica Mea, ortodoxia, n-a vegheat cu
candela aprinsă şi a rămas fără untdelemn pentru întâmpinarea
Mirelui, căci cei ce vând n-au untdelemn bun pentru venirea
Mea, n-au credinţă, şi n-a avut ea de unde să ia şi să aibă, căci
îi trebuia iubire şi înţelepciune pentru iubire, dar n-a avut, şi Eu
nu mai sunt demult cu ea, că dacă eram cu ea, învia, nu murea,
dar ea a murit, a murit fără lumânare, căci n-a crezut în Mine
că sunt Lumina lumii, ci a crezut ea în cei străini ei, şi aceia
i-au pătat rochiţa, i-au pătat veşmântul, şi apoi ea a murit ca şi
duşmanii ei, după ce au înşelat-o ei pe ea. Eu am spus: «Cel ce
crede în Mine nu va muri niciodată!», aşa am spus, şi iată, cel
ce nu crede moare mereu şi moare de tot apoi. 

Voi, cei scumpi pentru credinţa voastră cea plină de iu-
bire şi de dor pentru venirea Mea cuvânt peste pământ acum,
o, botezaţi-vă în acest cuvânt! Zi de Bobotează să aveţi peste
voi ori de câte ori vă spălaţi viaţa şi faţa în acest râu de cuvânt.
E mare frumuseţe cerească aici acum. Sunt aici cu voi la izvor,
sunt cu îngerii Mei şi cu botezătorul Meu Ioan şi sunt cu sfinţii
Mei toţi. Îngerul apelor are însoţitori suite de îngeri şi cântă

cântare de Bobotează în văzduhul de aici, iar şoapta văzduhului
de îngeri umple cerurile toate. 

Iordanul cuvântului lui Dumnezeu este acest râu de cu-
vânt. Să se boteze în el toţi cei care pot crede că Eu vin acum
cuvânt pe pământ ca să botez în el pe mulţi şi să fie ei vii apoi,
căci Eu am venit din Galileea la Iordan către Ioan, care Mă
binevestea că vin cu împărăţia Mea peste cei credincioşi, şi am
fost botezat de Ioan, şi el Mi-a zis: «Eu am trebuinţă să fiu
botezat de Tine, iar Tu vii la mine?». M-a botezat Ioan, iar când
am ieşit din apă s-au deschis cerurile şi S-a coborât Duhul
Sfânt asupra Mea ca porumbelul, şi glasul Tatălui a zis: «El
este Fiul Meu Cel iubit, întru Care am binevoit!». 

I-am arătat la Iordan omului pilda supunerii Mele şi l-am
învăţat aşa toată lucrarea pe care el trebuie s-o aducă în numele
Meu înaintea Mea. Tot cuvântul care iese de la Dumnezeu îl
cunosc numai cei ce fac voia lui Dumnezeu, şi îl cunosc până
la sfârşit, nu numai un timp. Sunt mulţi care se aprind puţină
vreme şi apoi se usucă dragostea lor, căci cei ce nu sunt până
la sfârşit cu Mine, aceia au dragostea slabă şi sunt fără vlagă
în ei pentru ea, căci au inima aplecată spre cele ale lor şi
slăbesc cu iubirea şi nu stau ei ai Mei aşa cum stau Eu cu ai
Mei până la sfârşit, precum le-am făgăduit lor. 

O, vine vremea iubirii cea fără de sfârşit, veacul ce va
să fie, veacul iubirii, căci Domnul este iubire şi este fără de în-
ceput şi fără de sfârşit. Mă doare de cel ce nu poate până la
sfârşit şi tot mai mult cu iubirea lui cea pentru Mine. E mare
lucrarea iubirii, nu e o nimica toată cum crede omul care simte
în el iubirea că-l hrăneşte. Iubirea trebuie hrănită ca să fie, ca
să nu piară ea, iar altfel nu rămâne ea în om, căci omul este
împărţit. Ea are nevoie de multă curăţenie, de hrană curată, de
pâine curată, de bucate curate, de vin curat, de învăţătură curată
şi sfântă, hrană pentru cei cu duhul umilit, precum Avraam era
mereu înaintea lui Dumnezeu. 

Vă rog, o, vă rog cu suspin adânc, pe voi, cei ce veniţi
cu dor la izvorul Meu de Bobotează prin cuvânt, fiţi ca Avraam
cel credincios! Învăţaţi de la el lucrarea credinţei care nu se
îndoieşte, căci Domnul Se descoperă cu mare taină, numai să
fie credinţă între om şi Mine. Mă descopăr şi celor care nu Mă
iubesc cu viaţa lor, dar ca să-i înspăimânt Mă descopăr lor, nu
ca să le dau lor aşa cum le dau celor credincioşi şi sfinţi cu
viaţa lor cea pentru Mine în ei. O, câtă deosebire era între
Maria şi Marta, surorile lui Lazăr cel înviat! Iubirea din Maria
o făcea pe ea să uite de tot şi de toate şi să creadă numai în
Mine, Cel ce pot totul la credinţa omului iubitor de Dumnezeu,
iar jertfirea lui Marta o împrăştia pe ea în griji, căci avea griji,
care îi ocupau fiinţa, şi din pricina cărora ea avea credinţa mai
mică, mai omenească, mai veche, că nu putea trece ea mai de-
parte pentru cele ce erau în ochii ei şi nici nu avea ea atâta iu-
bire ca Maria, căci iubirea crede mult, crede mereu, crede totul,
crede sfânt şi crede ca Dumnezeu. 

Voi, cei ce vă strângeţi lângă izvorul Meu de cuvânt, vă
ies mereu înainte şi vă întâmpin cu îngerii şi vă hrănesc din
gura Mea când veniţi să ne bucurăm aici, unde-Mi am Eu co -
borârea Mea. V-am trimis carte că vă voi ieşi înainte cu slava
Mea ca să vă dau şi ca să Mă cunoaşteţi tot mai desăvârşit şi
să staţi credincioşi, că n-aveţi, fiilor, de unde să mai aflaţi
păşune curată, hrană mereu, că e numai otravă şi credinţă le -
pădată apoi, şi este scris în Scripturi această vreme rea, pe care
Eu, Domnul, trebuie s-o scurtez pentru cei credincioşi, aşa cum
am făgăduit. Fiţi înţelepţi, căci Eu după ce am fost botezat M-a
purtat satana prin duhul ispitirii ca să Mă împingă să fac ca el,
să zic ca el, şi l-am biruit mereu prin voia Tatălui în Mine şi
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prin ascultarea de Tatăl, Căruia Eu Îi închin toată lucrarea Mea.
O, fiţi înţelepţi, ca să luaţi de la Mine pildă şi ca să puteţi şi
voi birui aşa cum Eu am biruit toată ispitirea care lucra spre
Mine ca să încerce calea Mea. Nici voi nu sunteţi lipsiţi de ispi-
tiri dacă Eu n-am fost, dar Mă aveţi pe Mine dreptar pentru
biruinţă asupra diavolului, numai să iubiţi voi să călcaţi pe
urmele Mele, fiilor, căci altfel nu aveţi putere în lupta lui satana
spre voi. O, atâtea suflete au băut din acest izvor de Duh Sfânt
mai bine de jumătate de veac, de când cuvântul Meu se varsă
peste pământ prin acest izvor, şi puţini au fost să nu se lase
ispitiţi şi traşi iarăşi din lucrarea veghii sfinte, şi au păţit aceştia
ca şi cele cinci fecioare neînţelepte, care n-au vegheat până la
venirea Mea şi pentru ea şi pentru iubirea Mea cu ele. 

Luaţi din Duhul Meu! Când luaţi din duhul vostru sunteţi
slabi şi vă ispiteşte slăbiciunea voastră, dar când luaţi din Duhul
Meu, se fac tari pentru Mine şi cei care vă văd îm brăcaţi în
Duhul Meu, şi măcar nu vă mai încurcă ei mersul vos tru cel
sfânt. O, fiţi sfinţi, că Eu sunt sfânt! Aceasta este viaţa cea
cerută pentru cei ce Mă iubesc aşa, şi nici să moară nu mai pot
ei, căci sunt ca îngerii. Fiţi înţelepţi cu multul când vă grăiesc,
căci îngerii cântă mereu. Cântaţi şi voi ca ei, mereu cântaţi, căci
cei ce nu cântă nu sunt ca îngerii. E mare taină să cântaţi ca în-
gerii, nu e o nimica toată această taină, căci îngerii sunt slava
Mea şi se umilesc mult, ca să nu se ardă lângă focul slavei Mele
cea vestită de ei, căci ei umplu cerul şi pământul şi spun cântând
şi vestind: «Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Domnul Dumnezeu Savaot;
plin este cerul şi pământul de mărirea Lui!». 

Iată ce vă spun: mărturisirea este pentru cei ce văd, pen-
tru cei ce aud şi văd, aşa cum îngerii aud şi văd şi mărturisesc,
aşa cum Avraam a văzut şi a auzit şi a mărturisit, şi aşa cum
Eu, Domnul, l-am văzut pe el şi l-am auzit şi l-am mărturisit
credincios Mie şi neprihănit prin credinţa lui, căci nu s-a îndoit
nici cât de puţin de întâlnirile Mele cu el, de grăirea Mea cu
el, după ce Eu am socotit să lucrez peste el. Numai cei ce aud
şi numai cei ce văd de la Dumnezeu, numai aceia pot mărturisi,
iar altfel omul mărturiseşte de la el. Eu, Domnul, mărturisesc
de la Tatăl şi nu fac voia Mea sau gândul Meu sau cuvântul
Meu, ci fac voia Tatălui Meu, Care este în ceruri, iar mărturia
Mea este duhul proorociei, este duhul mărturiei. Amin. 

V-am spus acestea vouă ca să le ştiţi de la Mine, că tre-
buia să vi le spun şi să le ştiţi pentru duhul umilinţei din voi,
fiilor, iar cel ce are urechi de auzit, să audă de la Dumnezeu.
Amin. Eu voi sta cu voi în cuvânt iarăşi, că am pe botezătorul
Meu Ioan cu acest praznic de Bobotează, şi vă spune el acum
aşa: 

— ÎÎ n Iordan L-am botezat pe Domnul şi L-am
auzit grăindu-mi să mă aplec şi să-L botez

cu apă, şi L-am văzut, şi L-am auzit apoi pe Tatăl mărturisin -
du-L pe El din ceruri, zicând: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit,
întru Care am binevoit. Ascultaţi-L pe El!». Aceasta este
mărturisirea mea cea de la Iordan, şi ceea ce am văzut şi am
auzit, aceea am mărturisit. Amin. 

— OO,Botezătorule al Meu, masă de cuvânt de
Bobotează am aşternut Noi în zi de

praz nic sfânt. Avem de lucrat în ziua aceasta şi în cea de după
aceasta, ziua cea pentru tine, pentru sărbătorirea ta lângă Mine
cu praznic de Bobotează, căci suntem cântaţi de îngerii cei
mărturisitori, care umplu cerul şi pământul de mărirea lui
Dumnezeu. 

Rostesc cuvânt de Duh Sfânt peste ape şi pun peste ele
prin mâna şi prin cuvântul celor unşi pentru slava Mea cea de
acum, şi spun: 

Se binecuvintează şi se sfinţeşte apa de Bobotează şi cei
ce se binecuvintează şi se sfinţesc prin ea în numele Tatălui şi
al Fiului şi al Sfântului Duh! Amin. Din ape în ape să se reverse
pentru cei credincioşi Boboteaza aceasta şi binecuvântarea ei,
aici rostită acum, iar peste cei necredincioşi să lucreze ea în-
viere şi trezire şi iubire, şi credinţă apoi prin iubire. Amin. 

Pace vouă, fii ai poporului Meu de la izvor, că Mi-aţi
aşezat masă de Bobotează şi poposesc cu voi şi cu poporul care
vine ca să ia! 

O, pace vouă, celor ce veniţi venind! Veniţi, fiilor, ca să
petrecem cereşte aici şi să ne vadă Tatăl, şi El întru Mine
binevoieşte, şi apoi Eu întru voi, dacă veţi fi voi asemenea Mie
ca să auziţi şi să vedeţi şi să mărturisiţi. O, v-aş grăi vouă des -
pre purtarea voastră înaintea Mea. Vă trebuie mai multă râvnă,
mai multă împlinire ca să fiţi după chipul şi asemănarea Mea
şi să pot Eu mult în voi şi pentru voi împotriva satanei, care vă
ispiteşte pe voi din pricina Mea că Mă iubiţi. El ispiteşte pe
Dumnezeu şi pe cei ce-L iubesc pe Dumnezeu. Voi însă să nu
ispitiţi, ci să fiţi credincioşi ca Avraam, că frumoasă este cartea
lui cu Mine, şi am putut să aşez prin el pe pământ pe Dum-
nezeu şi mărturisirea cea pentru Dumnezeu, şi am binecuvântat
în el pe toţi cei de după el fii ai credinţei cea fără de prihană în
lucrarea ei, cea fără de ispitire pentru adeverirea ei. 

Vă cuprind în cuvânt, şi aşa vă înfăţişez Tatălui, căci în-
gerii umplu văzduhul de cântare pentru slava Mea cea de aici.
Amin. 

O, Tatăl Meu, preaslăveşte pe Fiul Tău, Tată! Amin. 

— AA ceasta fac Eu, Tatăl, o, Fiul Meu iubit.
Peste toată sărbătoarea Ta de azi, Eu

stau cu cerul deschis pentru intrarea şi ieşirea sfinţilor şi a în-
gerilor slavei zilei de Bobotează a Ta, şi spun peste cei adunaţi
şi peste cei ce vor mărturisi acest cuvânt: Tu eşti Fiul Meu Cel
iubit, Unul Născut din Mine mai înainte de vecii şi eşti Lumină
din Lumină şi Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat şi
eşti de o Fiinţă cu Mine, Fiule scump al Meu, şi întru Tine Eu,
Tatăl, binevoiesc, şi aceasta este mărturisirea Mea cea despre
Tine, Cel ce eşti, Cel ce ai fost şi Cel ce vii, căci aşa este scris,
şi în Tine se împlinesc toate cele ce sunt scrise să fie, iar Eu,
Tatăl, Te mângâi şi-Ţi mângâi bucuria Ta între cei credincioşi
ai Tăi, căci ei sunt cei ce Ne mângâie pe Noi pe pământ, o,
Fiule scump, Fiul Meu iubit Emanuel, şi botezat pe pământ de
Ioan în râul Iordan acum două mii de ani, o, Fiul Meu iubit.
Amin, amin, amin. 
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Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfântului Ioan
Botezătorul

Cer nou şi pământ nou se întocmesc prin cuvânt. Botezul cu Duhul
Sfânt şi cu foc. Strigare spre pocăinţă către cei care păcătuiesc.

Cel credincios va fi ocrotit ca Avraam. 

CC artea Mea din zilele acestea se face cale a Mea
peste pământ cuvânt, căci Eu, Domnul Iisus Hris-

tos, Mă aşez în ea cu îngerii şi cu sfinţii, cuvântând ei de lângă
Mine celor ce cred în Mine şi celor ce nu cred, iar cei ce nu
cred când citesc în ea zic că e o făcătură omenească ea şi zic
aşa pentru ca să nu creadă şi pentru ca să-şi poată ei purta paşii
şi mintea cum vor ei pe pământ, dar când glasul conştiinţei îi
nelinişteşte, atunci ei se întreabă: O, ce vom face dacă este
Dumnezeu şi dacă este El acest cuvânt? 

Mă aşez iarăşi cu masă de cuvânt în mijlocul tău, po -
porul Meu. Eşti mic, eşti puţin, dar eşti credincios venirii Mele
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şi are cerul casă şi masă cu tine pe pământ. Mă aşez în cartea
venirii Mele cu sfinţii şi cu îngerii, iar tu înveţi carte din cer
pe pământ, căci Eu M-am dus la Tatăl ca să vin, şi iată, tu Mă
aştepţi să vin, şi Eu vin, şi acolo unde eşti tu sunt şi Eu. Mi-am
pregătit locaş aici cu tine pe pământ, şi acolo unde sunt Eu eşti
şi tu, poporul Meu cel credincios. O, cât bine dau să fac cu tine
pe pământ peste oameni, că milă Mi-e de ei! Pământul este fa -
cerea Mea, este al Meu pământul, iar omul stă nepăsător pe
pământ de Făcătorul cerului şi al pământului. Bunătatea Mea
îi dă omului putere pentru pocăinţă, dar trebuie să fac ceva ca
să Mă cunoască desluşit omul că sunt Făcătorul cerului şi al
pământului, şi apoi să-i dau lui statornicie, şi acestea vin din
cer peste om, şi tot pe neaşteptate vin, căci Eu, Domnul, fi-va
să-Mi arăt biruinţa cea de la sfârşit de timp curând, curând. 

Ioan, Botezătorul Meu, a fost îngerul care a mers înain-
tea Mea pe calea arătării Mele la Iordan, iar cine citeşte în
Scripturi înţelege această împlinire atunci. Mare şi sfânt ucenic
Mi-a fost el Mie, căci cel ce este mărturisitor despre Mine,
pregătindu-Mi cale între oameni, acela Îmi este ucenic. Duhul
proorociei l-a călăuzit pe el pe pământ în toată vremea, iar
aceasta de la Tatăl a avut peste el aşezat, şi striga el cu glas
chemător peste poporul Israel: «Pocăiţi-vă, că s-a apropiat la
voi împărăţia cerurilor!». Numai cei ce se pocăiesc de relele
lor multe, numai aceia primeau aşezată în ei această împărăţie,
pe Împăratul ei, Iisus Hristos, Care vine să-Şi adune popor
nuntaş, căci El este Mire. 

E masa de nuntă a Mirelui Hristos această masă de cu-
vânt. Venirea Mea cea de azi aşa este, şi numai cel ce dă din
calea lui Scripturile cele de atunci, numai acela nu pricepe îm-
plinirea aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu este numele Meu
acum. Cine pricepe această împlinire? Numai cel ce citeşte ca
să înţeleagă împlinirea acestei Scripturi, numai acela pricepe
venirea Mea pe pământ sub numele Meu cel de la sfârşit de
timp: Cuvântul lui Dumnezeu. Cu oşti din cer vin când vin cu-
vânt în carte, iar vederea aceasta cerească se face cuvânt, ca să
poată purta omul slava Mea lângă el, căci slava venirii Mele
este cuvântul, aşa cum şi la început a fost când toate s-au făcut
prin cuvânt. 

Cer nou şi pământ nou pregătesc spre vedere, şi slujesc
aceasta prin cuvânt rostit, şi apoi împlinesc la vedere. Nu este
nicăieri pe pământ loc de şcoală unde să poată omul merge ca
să iasă el înţelept al Scripturilor aşezate pe pământ de la Duhul
Sfânt. Învăţătorul care-i dă omului pricepere ca să ştie este cu-
vântul Meu, cuvântul acesta şi cartea lui cea de azi, cartea care
desluşeşte Scripturile în toată pătrunzimea lor. Mare sfială să
purtaţi în voi când vă aşezaţi faţă în faţă cu cartea cuvântului
Meu de azi, o, fii ai acestui cuvânt, şi voi, oameni care vă uitaţi
în ea ca să vedeţi ce este aşezat în ea sau ce se mai aşează spre
citire! E cerul coborât şi învăluit în taina cuvântului, care se
face sul de carte pe pământ, precum este scris. Cine a priceput
acum două mii de ani taina botezului Meu în Iordan? Totul a
fost învăluit în taina şi în credinţa îngerului Meu mergător
înainte la Iordan, Ioan Botezătorul. Când oamenii care-L dau
pe Domnul deoparte de pe pământ ca să fie ei mari se ridică să
domnească, îşi curăţă ei calea de cei tainici ai Domnului dintre
ei, iar pentru această lucrare rea sunt îndemnaţi de înseşi
păcatele lor, de care ei stau nedespărţiţi, căci altfel ei nu pot.
Când păcatul se face viaţă înşelătoare în om, nu mai poate
omul să stea fără păcat. O, şi e numai păcat pe pământ, ca pe
vremea cea de dinainte de potop pe când striga Dumnezeu cu
Noe la oameni să lepede păcatul şi să nu pregătească ei potop
peste ei prin păcatele lor, căci aceasta aduce pe pământ păcatul

săvârşit de om. 
Îngerul Meu cel vestitor la Iordan, Ioan Botezătorul,

vestit prin Scripturi să vină înaintea Mea pe calea arătării Mele,
acesta Îmi este ucenic şi este mare între cei din cer. Cu praznic
de Bobotează îl aşez pe el în cartea Mea mărturisitor, că am
carte, am casă pe pământ, în care Eu cu sfinţii vin. Amin. 

— ««VVine Domnul cu zecile de mii de sfinţi
ai Săi!». Această Scriptură vestesc eu,

Botezătorul Tău la Iordan, Mieluţule al Tatălui, Care ridici pe
umerii Tăi păcatele lumii, şi ai ridicat apoi crucea şi ai dus-o,
şi Te-a dus ea sus pe Golgota, având ea greutatea tuturor
păcatelor neamului omenesc, o, Doamne. Când Tu vii în cartea
Ta cuvânt cu sărbătoarea unui sfânt, atunci cete cereşti vin cu
Tine şi cu el, căci Tu aşa călătoreşti şi sărbătoreşti şi prăznu -
ieşti. La praznicul de Bobotează a Ta sunt cu Tine aici şi cu
mulţime de îngeri şi de sfinţi mărturisitori şi botezători multora
pe pământ cât au stat. Eu Te mărturisesc botezat de mâna mea
în apa Iordanului acum două mii de ani când am spus, vă -
zându-Te venind: «Iată Mielul lui Dumnezeu Care ridică păca -
tele lumii!», şi Ţi-am proorocit atunci suirea Ta pe cruce,
Doamne, ca să mori pentru lume, căci Tatăl pentru aceasta
Te-a trimis atunci pe pământ. Pentru lumea cea scăldată în
păcat trebuia să moară Dumnezeu, Dumnezeul milei, căci ea
n-a vrut şi nu vrea să moară pentru El, aşa cum sfinţii au voit
pentru numele Lui. 

Puţini ştiu că noi am lucrat mult împreună, Doamne, în
pustie până la arătarea Ta şi a mea la Iordan. Ai fost atâta de
smerit în cuvânt şi la înfăţişare înaintea mea! A trebuit să-L în-
treb pe Tatăl, Care m-a trimis să botez cu apă, iar Tatăl mi-a
spus: «Peste Care vei vedea Duhul coborându-Se şi rămânând
deasupra Lui, Acesta este Cel ce botează cu Duhul Sfânt», şi
Tatăl era în Tine, Doamne, iar eu am văzut şi am mărturisit că
Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, ca să audă aceasta ucenicii mei şi
să meargă după El, după Tine, Doamne. 

Trebuia să Te arăţi la Iordan, Doamne Mieluţ. De aceea
am venit eu, cel ce botezam cu apă, şi le-am tălmăcit despre
Tine iudeilor, ca să rămână mărturia mea despre Tine între ei,
şi toţi m-au cunoscut atunci prooroc mare, dar cei plini de pofta
păcatului se temeau, aşa cum şi de Tine s-au temut după ce
ne-am arătat ca să ne începem lucrarea propovăduirii pe când
aveam noi treizeci de ani. 

O, numai de tainele cele cereşti din Scripturi, numai de
ele ar fi să se îngrijească oamenii pe pământ. Nu le este dat să
creadă, nu este aceasta a tuturora, Doamne. Numai cei scrişi
în cartea vieţii Mielului, numai aceia sunt poporul Tău cel
credincios, pe care mereu Ţi l-ai ales dintre oameni ca să lu-
crezi în mijlocul lui tainele Scripturilor Tale, vestite din vreme
prin prooroci, şi apoi împlinirea lor pe pământ şi cartea îm-
plinirilor scrise, cuvânt scris şi mărturisitor prin cartea lui. 

Am stat azi cu mare dor şi cu cerească iubire în sărbă -
toare de Bobotează lângă Tine cu fiii poporului Tău cel de azi.
Am stat aşa cum am stat la Iordan, aproape Ţie. Şi acum eu Te
mărturisesc: 

Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, este Cel ce botează
cu Duhul Sfânt, şi de aceea Tatăl a trimis în chipul porumbelu-
lui pe Duhul Sfânt deasupra creştetului Său în ziua de Bobo -
tează a Domnului în Iordan acum două mii de ani. Eu cu apă
am botezat, iar El cu Duhul Sfânt şi cu foc. Foc este cuvântul
Lui peste cei ce nu primesc cuvântul în numele Duhului Sfânt
al adevărului. Duhul Sfânt este pentru cei credincioşi, iar focul
este pentru cei necredincioşi, care veşnic mânie pe Domnul
prin necredinţa lor cea rătăcitoare între oameni, ca pe vremea
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regelui Irod atunci, ca pe vremea arhiereului Caiafa atunci, şi
cărora le-a venit greu că a venit Domnul pe pământ şi S-a
arătat, căci aceştia se scăldau în păcat, iar Domnul este fără de
păcat, şi tot aşa îi curăţă pe cei ai Lui, ca să fie ei ai Lui apoi,
fără de păcat, dar pentru aceasta trebuie credinţă şi trebuie
pocăinţă, iar eu aşa am strigat către iudei: «Pocăiţi-vă, că s-a
apropiat împărăţia cerurilor!». 

O, tot aşa strig şi acum, Doamne Mieluţ. Suntem cu
praznic de Bobotează între cei mai mici ai Tăi la sfârşit de
timp, şi din mijlocul slavei Tale strig spre duh de pocăinţă pe
cei ce stau în păcat, căci necredinţa vine de la păcat, şi este ea
haina care acoperă păcatul, ca nu cumva să se teamă păcătoşii
de ispăşirea păcatului lor, de botezul cel cu foc peste ei. 

N-au oamenii putere să fugă de păcat, Doamne. E mai
puternic decât ei păcatul, căci l-a scos din rai pe om păcatul.
Noi însă suntem din partea Tatălui şi ne rugăm Lui de duh de
pocăinţă peste oameni, de inimă nouă în ei, de schimbare de
la Tatăl în ei, căci ei nu pot. 

Binecuvintez pe poporul Tău. Înconjoară-l pe el cu
sfinţii Tăi îngeri, Doamne! Zi şi noapte să slujim noi, cei din
cer, lângă toate puterile cereşti pentru slava Ta cu poporul Tău
cel azi credincios pe pământ! 

Pace ţie de la Domnul şi de la toţi sfinţii Lui, popor al
venirii Domnului pe pământ cuvânt! El are lopata în mână şi
are grijă de grâu, iar cu pleava face foc mare şi va curăţi
pământul de păcat. Pace ţie! Cântă-I Domnului cântarea venirii
Lui la tine! El te acoperă în mantia Sa şi te ocroteşte ca pe
Avraam în vremea aceea, căci te-ai lăsat adunat de El, o, popor
puişor, ca să te ocrotească El sub mantia Lui. 

Şi acum, Domnul Cel mărturisit de mine la Iordan acum
două mii de ani este Cel ce sfârşeşte în cartea Sa cuvântul de
Bobotează, şi au stat cu El sfinţii Lui aici la izvor, şi popor
credincios a venit la izvor şi s-a aşezat înaintea Lui, şi prin
glasul Domnului Duhul Sfânt a fost peste el. Amin. 

— EE u, Domnul Iisus Hristos, binecuvintez in-
trarea şi ieşirea sfinţilor Mei şi a îngerilor

Mei. Eu, Domnul, Mielul lui Dumnezeu, binecuvintez intrarea
şi ieşirea poporului adunat la izvor, cu praznic de Bobotează
fiind el întâmpinat şi hrănit, iar îngerii Mei îl vor însoţi pe calea
lui înapoi. Cu Duhul Sfânt botez Eu, cu învăţătura Lui botez,
căci aşa a mărturisit Ioan botezul cel de la Mine lângă botezul
lui cel cu apă. Când cei trei îngeri ai Treimii dumnezeieşti au
venit sub stejar la Avraam, i-au botezat ei cu Duhul Sfânt pe cei
credincioşi, iar pe cei păcătoşi i-au botezat cu foc, iar Avraam
avea un popor mititel, şi cu el a biruit Domnul pe toţi duşmanii
lui şi pe toţi regii lor, că mare a fost binecuvântarea Mea de
peste el! Stăpânirea Tatălui Meu este facerea Lui toată, cerul şi
pământul, nu este a omului ea, iar omul să se supună aşa cum
s-au supus lui Avraam regii duşmanilor lui. Văzutele şi nevăzu -
tele sunt slava lui Dumnezeu şi vin ele spre mărturisirea Făcă -
torului lor, iar altfel nu va fi. Amin. 

Pace ţie, Israele român, fiu al lui Avraam, părinte al celor
credincioşi! Făgăduinţa Mea de peste el e mare, şi am în cer
mulţime mare de popoare, mulţime mare de sfinţi din toată
seminţia şi limba şi poporul şi neamul de pe pământ, mulţime
mare de popor sfânt, cât stelele cerului de mult, şi acest popor
este poporul făgăduinţei Mele făcută lui Avraam cel credincios,
omul lui Dumnezeu pe pământ atunci, Avraam. Acest popor
din cer este azi ocrotitor ţie, celui mai mic al făgăduinţei cea
de atunci făcută lui Avraam, dar voiesc să citeşti bine şi să
înţelegi ca Dumnezeu, o, poporul Meu, popor al înţelepciunii
cea de sus pe pământ, căci Eu stau în mijlocul tău cu Duhul

Sfânt Povăţuitorul şi Botezătorul celor credincioşi, stau mereu
cu tine, o, fiule mic, o, popor micuţ, întru care Domnul
binevoieşte acum pe pământ. Amin, amin, amin. 

7/20 ianuarie 2012

Duminica vameşului şi a fariseului

Întristarea inimii după Dumnezeu îl curăţă pe om de păcat. Învă ţă tu -
ră pentru fiinţa Domnului în om. Oamenii au nevoie de pilde de urmat. 

CC  oborârea Mea cuvânt pe pământ se aude venind
şi se aşează în carte şi se împarte apoi, şi este

măreaţă venirea Mea cea de acum, şi îngerii Mei o slujesc pe
ea, iar tu, poporul Meu, Îmi eşti sălăşluire, Îmi eşti adăpost şi
Îmi eşti mărturisitor. 

Sunt Domnul Iisus Hristos şi Mă vestesc cuvânt peste
pământ şi grăirea Mea de azi e atât de dulce, cât nu se aşteaptă
omul de dulce! Am grăit cu tărie de cuvânt prin prooroci şi Eu
Însumi apoi acum două mii de ani, ca să se înfiereze păcatul şi
să-l eliberez de el pe om prin credinţa lui în venirea Mea cu
învierea celor păcătoşi, dar întotdeauna cei plini de sine şi iu-
bitori de păcat s-au răsculat ca nişte stăpâni, ca nişte drepţi, şi
au dat pe Domnul şi pe prooroci şi pe sfinţi la pedeapsă şi la
vină, căci diavolul ştie că Eu i-am zis omului să stăpânească
peste pământ şi peste cele de pe pământ, dar se face că uită că
am zis să-L iubească omul pe Dumnezeu cu toată fiinţa sa şi
să nu ia în deşert numele Domnului, iar dacă omul n-a ascultat
aşa, s-a făcut vrăjmaşul Meu apoi. 

O, poporul Meu, îi place omului să se creadă al Meu pe
pământ, dar dacă el nu se face Mie plăcut, zadarnic nădăjdu -
ieşte el că este al lui Dumnezeu. Aduce jertfă omul în numele
Domnului şi face mult bine şi se împarte cât îi place lui, dar
dacă el nu se face plăcutul Meu, iubitul Meu prin iubirea Mea
din el, nici jertfa lui nu este plăcută Mie. O, trebuie să se
umilească mult omul prin lucrarea jertfei. E de ajuns să nu se
facă plăcut celor din jur cu firea lui, cu aluatul ei cel omenesc,
şi, gata, jertfa lui nu este plăcută lui Dumnezeu. O, cât de
dureros am strigat prin profeţi către cei îngâmfaţi ai lui Israel,
care se răzvrăteau mereu împotriva Domnului şi al căror cap
era bolnav, la fel şi inima! Strigam la ei cu tărie de cuvânt şi le
spuneam: «M-am săturat de arderile de tot ale voastre şi nu
am plăcere de la ele. Cine vi le cere pe acestea? O, nu-Mi mai
aduceţi jertfe deşarte! Urgisesc tămâierile voastre şi adunările
la praznice şi nu pot să mai îndur fărădelegea aceasta şi au
ajuns Mie povară acestea. Ajunge! Îmi întorc privirea în lături
când ridicaţi spre Mine mâinile. Când înmulţiţi rugăciunile nu
vreau să le mai ascult, că aveţi sânge pe mâini. Spălaţi-vă şi
curăţiţi-vă! Sfârşiţi cu răul înaintea Mea şi căutaţi cu drep-
tatea şi cu mila spre cel sărman şi apăsat, ca să vă curăţ de
păcate şi să vă bucuraţi de bunătăţile Mele, iar dacă nu veţi
vrea, veţi fi tăiaţi, căci gura Mea grăieşte aşa».

O, fiilor, dacă omul nu se face plăcut lui Dumnezeu, nici
jertfa lui nu-I este Domnului plăcută, şi trebuie umilinţă mare
în om, măi fiilor. Am arătat în vremea aceea învăţătură multă
peste mulţi şi am spus despre un fariseu şi despre un vameş,
care se rugau într-o zi în templu, fiecare în felul lui. Fariseul a
adus Domnului mulţumire pentru faptele lui cele bune, care în
mintea lui îl ridicau deasupra vameşului, şi spunea el aceasta
înaintea lui Dumnezeu, iar vameşul a adus Domnului pocăinţă
pentru păcatele lui şi jale cu inima pentru cerere de milă asupra
lui, şi iată jertfă plăcută Mie: umilinţa inimii omului, care-şi
osândeşte păcatul său. 

O, poporul Meu, e dulce grăirea Mea de azi cu omul, e
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dulce cât nu se aşteaptă omul să audă din gura Mea, dar acum
este vremea iubirii dintre Mine şi om, dintre Mire şi mireasă,
şi tot aşa dau să grăiesc şi cu omul şi să-l îmbiu spre pocăinţă
şi spre umilinţă şi spre iubire de Dumnezeu apoi. Se mângâie
omul cu cele ce zice el că face în numele Meu şi înaintea Mea
şi a oamenilor, dar nu aceasta îl eliberează pe el de păcatele
lui, ci numai întristarea inimii după Dumnezeu, numai umilinţa
şi pocăinţa mereu, numai acestea îl fac pe om plăcutul Meu, şi
apoi îl fac sfânt. Sfinţii Mei nu se mai gândeau la nimic pe
pământ, decât la păcatele lor şi la Dumnezeu ca să-i ierte pe
ei, şi apoi la înţelepciunea cea de sus, care venea cu har peste
ei prin gândirea lor la Dumnezeu. A fost un sfânt pe pământ
care avea în chilie o icoană a celor din cer şi a luat-o pe ea şi a
aşezat-o în fereastra cea mică a chiliei ca să nu mai vadă el pe
cele de afară şi să-şi încânte şi să-şi bucure ochii şi inima, ci
numai pe Domnul să-L vadă cu ochii şi cu inima lui, şi aşa îşi
lucra el la mântuirea lui de păcat şi aşa îşi odihnea pacea inimii
şi nu altfel. 

O, trebuie trudă multă pentru fiinţa lui Dumnezeu înă -
untrul inimii şi a vieţii omului. Trebuie stăruinţă pentru aceasta,
trebuie cât nu gândeşte omul de mult aceasta. Trupul osteneşte
tot mai mult când are prea puţin pe Domnul în el, căci Domnul
este Dumnezeul puterilor, iar omul trebuie să-şi facă în el pu -
tere numai prin multul stat al Domnului în el. Se cunoaşte pe
dinafară cât Îl iubeşte omul pe Dumnezeu, iar cele ce intră în
om îl dovedesc pe el cât îşi caută în el sălaş Domnului. 

Te-am învăţat, popor al venirii Mele de azi, şi tot aşa
l-am învăţat şi pe om, să se oprească de la cele ce nu-l sfinţesc
pe el şi am spus: opreşte-te, omule, de la mâncatul de carne şi
de cele ce ies din carne! Opreşte-te, omule, de la mâncatul de
peşte ca să poţi fi curat de păcat, căci apele s-au întinat cu toate
păcatele de pe pământ şi peştele se scaldă în păcatele de fiecare
zi ale omului şi în carnea omului şi se ating de om cele din ape
şi-i iau puterea de sfinţenie şi-i iau lui voinţa şi-i iau păsarea
de suflet şi rămâne numai trup omul, căci ceea ce mănâncă,
aceea este omul. I-am spus omului să se uite la Mine, şi aşa să
fie şi el la înfăţişare, căci trebuie să semene cu Mine omul, nu
cu lumea cea despărţită de Dumnezeu. O, i-am spus omului să
lepede cu totul desfrânarea în trupul lui şi pofta cea păcătoasă
a lui şi a inimii lui, şi l-am învăţat să sfinţească aşa pământul
cu călcătura lui, că e plin pământul de paşii omului păcătos,
ca re arde pe unde merge, şi plânge pământul la Mine şi-Mi
spune de greutatea de pe el, care dă să-l afunde în jos. I-am
spus omului să nu se mai însoare, să nu se mai mărite, că face
aceasta pentru păcatul trupului său, nu pentru Dumnezeu, nu
pentru mântuirea lui. I-am spus omului să fie curat şi să se
pregătească pentru Cel curat, pentru Domnul în el, pentru cele
sfinte, care se dau celor sfinţi. 

O, i-am arătat omului toată calea lui spre întoarcerea la
Mine, şi i-am arătat în vremea aceasta mai mult decât oricând
să nu iubească pe nimeni pe pământ ca şi pe Dumnezeu, căci
Domnul nu poate să fie iubit cu jumătăţi de măsură. O, îi place
omului să se creadă al Meu pe pământ, dar dacă el nu se face
plăcutul Meu, iar Eu plăcutul lui, zadarnic îi place lui să se
creadă al Meu. Nu are omul îndrumător, nu are oglindă în care
să vadă chipul pe care trebuie să-l poarte. E nevoie de oameni
iubitori de Dumnezeu cu mare umilinţă în ei, cu mare grijă să
nu se creadă ca fariseul din parabolă, care s-a crezut plăcutul
Meu. O, e nevoie de oameni sfinţi cu viaţa şi cu înfăţişarea, ca
să vadă oamenii şi să se ia după cineva văzut, care-L împarte
pe Dumnezeu la cei neputincioşi cu credinţa şi cu fapta. E
nevoie de slujitori sfinţi ca Dumnezeu, care să-L împartă celor

sfinţi pe Domnul, şi nu celor ce stau în păcat, şi cu multă
cuminţenie şi taină să lucreze ei aceasta, că pe pământ toate
cărările duc la moarte, duc la deşertăciunea vieţii şi la păcat,
iar cei ce vor să-şi scape viaţa spre Domnul au nevoie de
călăuzitori smeriţi cu inima şi cu fapta şi cu bucuria inimii,
căci mântuirea e lucrare cu mare stăruinţă până la sfârşitul a
toate, pentru ca toate apoi să se facă noi, cer nou şi pământ nou
aşteptând toate, căci făgăduinţa a fost făcută, iar Dumnezeu a
fost mereu adevărat prin jurământ şi prin făgăduinţă, precum
este scris. Amin. 

O, fiilor, toate câte sunt şi se lucrează de om pe pământ,
nasc în Mine învăţătură peste om. Aşa am lucrat în toate
vremile omului şi am dat să-l trezesc la învăţat şi să-l ajut şi
să-l aşez pe calea lui cu Mine. Fericit cel ce M-a primit şi M-a
ales când i-am bătut în poartă, când am venit să-i dau! Nu mai
dă omul de Mine pe pământ! Vin din cer la el şi bat la poarta
lui să-Mi deschidă şi ca să stau cu el în casa lui în vremea
aceasta grea pentru cel ce voieşte să aibă viaţa lui întru Mine.
Să-Mi dea omul primire şi hrană şi iubire să-Mi dea! 

Iată, e vreme cu ger şi cu neaua cea multă a iernii şi n-au
păsărelele hrană, fiilor. Faceţi acoperişuri mici şi puneţi sub
ele hrană ca să se adune păsărelele la mânuţa voastră cea
dăruitoare pentru viaţa lor. Cum le primiţi pe ele aşa Mă primiţi
pe Mine, fiilor. Aşa vin şi Eu la voi, cum vin ele în zbor spre
streaşinile căsuţelor voastre ca să caute la voi iubire şi milă şi
hrană fiindcă sunteţi ai Mei, şi să mulţumească lui Dumnezeu
pentru purtare de grijă spre ele, iar Eu trebuie să vă învăţ
aceasta şi să faceţi voi aşa. Sunt păsărele care nu pleacă nici
iarna şi stau şi atunci pe lângă voi, aşa cum Eu stau mereu cu
voi şi nu plec. E pildă adâncă aceasta ce vă spun Eu acum, şi
mare mulţumire aduc cerului păsărelele pentru toată grija
voastră de ele. Aveţi grijă de ele pe pământ, fiilor, iar Eu am
grijă de voi în cer şi vă aduc pe pământ grija Mea de voi. Bu-
curia aceasta să vă fie împletită cu multă umilinţă şi mereu
umilinţă, fiilor, căci cei ce fac fapte bune pe pământ se bucură
de ele, se laudă cu ele înaintea Mea şi aşteaptă plată de la Mine,
aşa cum fariseul s-a lăudat ce face şi ce este el înaintea Mea
faţă în faţă cu cel nevrednic, cu vameşul cel ce-şi zdrobea piep-
tul cu umilinţă şi cu pocăinţă, cerând mila Mea peste el. 

O, fiilor, mult cuvânt am şi mult aş deşerta peste voi, că
voiesc să luaţi de la Mine, dar voiesc să ia oamenii învăţătura
Mea de pe masa Mea cu voi, grăirea Mea cea dulce, atât de
dulce, cât nu se aşteaptă omul de dulce. Voiesc să-l înduioşez
pe om, că n-are omul în inimă duioşie. Ridică omul mâna îm-
potriva altui om, şi n-are omul duioşie dacă face aşa. Se
răzbună om pe om, se sapă unul pe altul, se iau la întrecere
unul cu altul în rele şi în bune, şi n-are omul duioşie dacă face
aşa. Duhul duios îl umple pe om de iubire şi de milă şi de
răbdare; el nu lasă omul să se răzbune, căci umilinţa din om
nu cunoaşte aceasta, nu poate face răzbunare, ci rabdă iubind
şi umilindu-se spre vină, ca să nu pună vina peste semeni. Aşa
este Duhul lui Dumnezeu, şi numai binecuvântare împarte el,
numai iubire pentru ură, numai iertare pentru vină şi pentru
lovituri, numai bunătate pentru cei ce duşmănesc, numai
răbdare sfântă în toate, măi fiilor. 

O, fiilor, cuvintele voastre să vă fie de mângâiere unii
altora, atât de dulci să vă fie ele, că mulţi pe pământ folosesc
cuvintele ca săbii, şi aceia sunt lipsiţi de înţelepciunea iubirii.
Vă povăţuiesc şi de jos, numai să pricepeţi voi trecerea Mea
spre voi ori de câte ori se naşte în Mine învăţătură peste voi
din ceea ce văd ca să lucrez apoi, căci Eu de aceea stau cu voi,
ca să vă veghez şi ca să lucrez peste voi facerea cea de la Mine,
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fiilor. Voiesc să înveţe toţi cei ce iau de la voi învăţătura Mea
vouă şi lor, voiesc să înveţe toţi peste ei lucrarea de nou
Ierusalim şi intrarea Mea la ei pe calea aceasta. E vremea
venirii Mele cuvânt pe pământ pentru cei credincioşi, care Mă
împart, ca să rămână scrisă şi auzită pe pământ venirea Mea
pentru pregătirea celor ce cred ca Avraam în întoarcerea Mea
cea de azi de la Tatăl la om ca să-i scap pe mulţi de amestecarea
cea de pe pământ. Amin. 

Am stat cu voi în cuvânt, că am adăpostire la voi, fiilor.
O, aveţi grijă de păsărelele cerului când vin ele la voi după în-
grijire în vreme de lipsă de hrană când neaua a acoperit pă -
mântul, şi, în sfârşit, aveţi grijă de venirea Mea la voi când Eu
vin să vă îngrijesc pe voi, când vin din cer ca păsările cerului
în zbor, când Eu vin la voi să vă aduc hrană cerească vouă, o,
fiilor. Amin, amin, amin. 

23 ianuarie/5 februarie 2012

Duminica fiului risipitor şi sărbătoarea sfinţilor trei
ierarhi: Vasilie, Grigorie şi Ioan

Scriptura făgăduinţei Duhului Sfânt. Biserica lui Hristos are în mi-
jlocul ei duhul proorociei. Slujitorii bisericii lumii nu sunt oile Dom-
nului. Cearta pentru întâietate la cârma ţării aduce clătinare peste
neamul român. Poveţe pentru neamul român. Strigare către slujitorii 

bisericii lumii. 

ÎÎ n cuvântul Meu cel de azi, aşezat de graiul gurii
Mele în grădiniţa cuvântului Meu cel din vremea

aceasta, voiesc să Mă fac Povăţuitor celor ce iau din venirea
Mea cea de acum, din învăţătura Mea cea de azi, cu care azi
Îmi desăvârşesc glasul Evangheliei Mele celei de acum două
mii de ani, prin care M-am arătat şi M-am vestit peste pământ
Dumnezeu venit de la Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din
Dumnezeu adevărat, Fiul Tatălui Savaot, născut din Tatăl mai
înainte de toţi vecii, şi apoi din mamă Fecioară pe pământ între
oameni ca să lucrez apoi lucrarea Tatălui pe pământ şi să-i pre -
gătesc omului întoarcerea lui la Dumnezeu, de unde el a căzut
încă de la început. Eu sunt calea, Eu, Domnul Iisus Hristos, aşa
cum Mi-a fost numele Meu acum două mii de ani, şi aşa cum
Îmi este el faţă în faţă cu cei credincioşi venirii Mele de atunci,
după care Eu am rămas cu toţi cei care Mă iubesc, păzind ei
poruncile Mele şi mângâindu-i pe ei cu Duhul Sfânt Mângâ -
ietorul, pe Care L-am trimis lor când M-am întors în Tatăl, după
ce am stat cu oamenii treizeci şi trei de ani pe pământ. 

Duhul Sfânt Mângâietorul, iată-L lucrând, aşa cum am
promis că-L voi da de mângâiere celor ce Mă iubesc! Cine sunt
cei ce Mă iubesc? Cei ce păzesc poruncile Mele sunt cei ce Mă
iubesc, şi aceia au de la Tatăl pe Mângâietorul, căci aşa am
spus: «De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele şi Eu voi ruga pe
Tatăl şi alt Mângâietor vă va da, pe Duhul Sfânt Mângâietorul,
Care din al Meu va lua şi toate vă va învăţa El pe voi şi vă va
vesti vouă». O, aşa fel de lucrare are El, iar unde El nu lucrează
aşa zadarnic se laudă omul că-L are pe El sau că lucrează în
numele Lui. Ceată de prooroci avea în mijlocul ei biserica Mea
cea de la început după ce Eu, Domnul, am plecat de pe pământ
la Tatăl şi am lăsat în mijlocul ei pe Duhul Sfânt Mângâietorul,
Care lucra prin prooroci şi vestea de la Dumnezeu, căci fără
prooroci în mijlocul ei nu are biserica ştire despre cele mereu
astăzi de la Dumnezeu coborâte între oameni. 

Nu poate omul socoti după minte sau după vreme sau
după predanii lucrarea Duhului Sfânt, căci Dumnezeu poate
oricând să ridice din pietre fii ai lui Avraam când timpul cere
aceasta spre slava lui Dumnezeu şi spre pregătirea lucrului Său

pe pământ. Pe Noe îl numeau toţi nebun, dar Dumnezeu a lu-
crat prin el lucrarea Sa. Pe Moise îl socoteau în fel şi chip
egiptenii, dar Dumnezeu a lucrat prin el lucrarea Sa. Pe proo -
roci îi oropseau cei la care erau trimişi de Dumnezeu, dar Dom-
nul a lucrat prin ei lucrarea Sa şi Şi-a deşertat prin ei vestirea
Sa. Când am venit Eu pe pământ născut ca să desăvârşesc atât
de măreţ lucrarea Tatălui atunci, n-a putut să Mă cunoască şi
să Mă primească poporul Israel, dar Tatăl a săvârşit prin Mine
lucrarea Sa şi M-a arătat pe pământ între oameni Dumnezeu
adevărat din Dumnezeu adevărat, de o Fiinţă cu Tatăl, prin
Care toate s-au făcut, şi de atunci Tatăl a lăsat la rugăciunea
Mea Lui pe Duhul Sfânt Mângâietorul peste pământ cu cei
credincioşi, şi Care din Dumnezeu ia şi lucrează şi vesteşte şi
împlineşte aşa. Iată, aşa am învăţat Eu pe cei credincioşi în vre-
mea când pe pământ lucrau în numele Meu şi cu puterea cu-
vântului Meu cei trei arhierei iubiţi ai Mei: Vasilie, Grigorie şi
Ioan, atât de prigoniţi ei atunci de cei ce voiau să stea pe
scaunul lui Dumnezeu în numele lui Dumnezeu aşa cum erau
ei nepregătiţi cu viaţa şi cu fapta pentru această mărire, căci
Eu M-am arătat umilit când am stat cu oamenii pe pământ şi
aveam cuvânt tare împotriva păcatului şi a făţărniciei omului,
şi aşa au stat şi aceşti trei urmaşi ai Mei, pe lucrarea cărora s-a
întărit apoi pe temelia ei biserica Mea, care mereu, mereu a
fost cea prigonită, aşa cum Eu am fost. Nu Mă va găsi omul
decât cu cei prigoniţi pentru numele Meu, pentru faţa Mea în
ei, în cei umiliţi cu inima şi blânzi cu răbdarea şi cu iubirea şi
cu durerea, dar tari cu credinţa şi cu zidirea Mea în oameni,
credinţă făcătoare de Dumnezeu în om. 

O, popor al cuvântului Meu, am intrat în carte cuvânt,
că e sărbătoare din cer cu tine şi cu sfinţii în coborârea Mea la
tine. Pomenim în ziua aceasta pilda fiului risipitor şi pe cei trei
mari ziditori de Dumnezeu în oameni, arhierei cu rangul după
alegerea Mea peste ei în vremea lor. Cuvântul Meu e plin de
dor, şi dorul Meu se face cuvânt, şi el este dorul Meu. Mi-e dor
să grăiesc peste pământ în Duhul Sfânt Mângâietorul. N-are
cine să Mă creadă din cei ce s-au făcut mari pe ei înşişi şi stau
pe scaune de biserică şi de înţelepciune peste oameni. Eu însă
plâng de dor în cer şi pe pământ cuvânt de dor. Cine te nesoco -
teşte pe tine, poporul Meu de azi, acela Mă nesocoteşte pe
Mine, căci Eu grăiesc în mijlocul tău şi Mă aşez peste pământ
cuvânt. Pentru cuvântul Meu din mijlocul tău tu eşti vorbit de
rău în numele Meu în fel şi chip de către cei ce-şi zic dreptmă -
ritori de biserică a Mea şi care se dau păzitori ai celor sfinte,
ale Domnului, dar nu sunt mulţi aceştia care te vorbesc de rău,
ci sunt mulţi între ei care iau de la Mine în inima lor, căutând
sămânţa aceasta semănată de Mine în vremea aceasta a Mea
pe pământ cu tine. Iată, nu încap între ei cu duhul proorociei,
cu venirea Mea cuvânt la ei, şi aceasta-i dovedeşte pe ei că nu
sunt ai Mei, căci scris este: «Cel ce este de la Dumnezeu ascul -
tă cuvântul lui Dumnezeu şi îl cunoaşte şi îl lucrează pe el»,
dar iată, ei nu sunt dintre oile Mele şi dintre păstorii Mei, nu
sunt, căci oile Mele ascultă glasul Meu şi îl cunosc, iar păstorii
Îmi deschid când vin să cercetez turma, dar aceştia nu sunt din-
tre ai Mei, ci sunt dintre cei necredincioşi, aşa cum erau cei
din vremea arhiereilor Mei Vasilie, Grigorie şi Ioan, care stând
pe scaune de biserică îi prigoneau pe aceşti slujitori plini de
Duhul Sfânt în ei şi lucrând ei cu dor pentru soarta turmei cre -
dincioase pe pământ atunci, necăutând ei slavă de la oameni
şi stat înalt peste oameni. 

Ca fiii risipitori, care risipesc averea, aşa sunt cei ce stau
pe scaune de biserică şi nu-Mi îngrijesc turma, ci Mi-o risipesc
prin nepăsarea lor de ea, şi numai pe ei se întăresc pe scaune
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peste turmă şi n-au milă de ea şi n-o păstoresc pe ea şi vor doar
mărire, folosindu-se de numele Meu şi de haină de biserică
pentru slava lor şi atât, iar Eu pribegesc prigonit, căci faţa Mea
este cu cei umiliţi, cu cei ce păzesc poruncile Mele, iubin du-Mă
ei aşa şi luând din cer pentru hrana lor şi pentru viaţa lor. 

O, popor al cuvântului Meu, am văzut durere în ţara ta
şi a Mea. Neamul român este cercetat acum cu încercare, cu
vreme grea, cu neînţelegere la cârma lui. Cearta pentru întâie -
tate la cârmă aduce peste acest neam încercare şi clătinare, iar
Eu, Domnul, privesc la răutatea cea din fiii minciunii, care cu
minciună dau să-i încânte pe cei neştiutori de adevărul care
este şi să împartă în părţi acest neam. Am stat de veghe cu tine,
tată, şi am adus în mijlocul tău îndemn de rugăciune aparte iar
şi iar pentru ţara ta şi a Mea, căci locul de cârmuire a fost iar
încercat de cei iubitori de mărire în acest neam, de fiii min -
ciunii, dar Eu am biruit iar, căci te-am aşezat lângă Mine ru -
gător spre Tatăl pentru biruinţa Mea cu cei ce vor binele şi
pacea acestui neam. Voi căuta să-i dau jos de peste tot de pe
locurile lor pe toţi cei care scurmă după voia lor pe acest plai
ca să se îngraşe ei cu multul de slavă de la oameni. Pe cei care
s-au luptat cu răutate şi cu minciună şi cu urâtul graiului lor să
pună mâna pe cârma neamului român, Eu, Domnul, i-am dat
în lături, şi aşa voi face cu toţi cei care vor ei de la ei dorire şi
putere să se suie şi să cârmuiască, făcându-se pentru aceasta
fraţi unii cu alţii prin minciună pentru biruinţa cea pentru ei,
dar nu va fi ca ei, căci răutatea este de la diavol, iar răbdarea
şi iubirea şi durerea sunt de la Dumnezeu şi sunt tari acestea
împotriva răului prin cei ce iubesc acest neam, slujind ei cu
credincioşie lui. 

Îţi mulţumesc pentru veghea ta lângă Mine, fiule popo -
rul Meu, căci noi avem de lucrat de la Dumnezeu peste neamul
român, iar duhul rugăciunii stăruitoare poate mult. Iată, sluji-
torii bisericii neamului român n-au milă de acest neam, nu
plâng în vreme de zbucium şi de vifor, şi se îngrijesc ei de
statul lor înalt peste turmă şi atât, şi numai tribut cer turmei,
ca să-şi facă ei stat înalt. 

O, neam român, o, tată, câtă durere ajunge de la tine la
Mine! Îţi cer bani şi iar bani mereu slujitorii de biserică, iar tu
lor le dai, forţat fiind de ei, şi nu-ţi dai ţie când le dai lor aşa
cum ei dau să te facă să crezi, dar când e să pui mână de la
mână ca să ieşi din datoriile care apasă ţara, tu te răzvrăteşti
atunci, căci aşa te învaţă să faci cei ce te mint pe tine ca să joci
în voia lor cea plină de dor de mărire unii peste alţii cei ce vor
să fie cârmaci. O, cum de nu te uiţi ca să vezi bine pe cei ce-ţi
vor binele, şi pe cei ce-ţi vor voinţa ta pentru ei, pentru pro -
păşirea lor şi atât? Voi lucra Eu din cer cu toţi sfinţii şi-i voi
scoate de pe locurile pe care ei stau şi-şi vor deschide ochii ca
să vadă cu ei ceea ce este de văzut bine şi voi birui Eu cu drep-
tatea Mea, căci neamul român este neamul Meu cel de azi şi
voi întări Eu la cârma lui pe cei ce iubesc acest neam, pe cei
ce ostenesc pentru el la veghe pentru viaţa lui, pe cei ce iubesc
dreptatea. Cei ce se zbat să pună mâna pe cârmă, aceia sunt cei
ce vor să risipească, strângând doar pentru ei, dar cei ce câr-
muiesc cu lepădare de sine, aceia nu risipesc nimic, ci chiver -
nisesc peste tot şi păzesc de duşmani şi de datorii grele de
purtat, şi acolo să dai tu să ajuţi frate cu frate, o, neam român,
şi nu să îngraşi pe păstorii de biserică, pe cei care stau peste
tine pentru slava lor şi care-ţi cer mereu să le dai ca să intri în
rai, aşa cum ei te învaţă când dai, şi caută, tată, să vezi ce faci
pentru paza ta, pentru ţara ta, pentru ceea ce o apasă pe ea
dinăuntru şi din afară, că nu e bine să facă datorii la străini pen-
tru tine cei ce stau la cârma ta ca să-ţi dea, căci cei ce-ţi dau

împrumut îţi iau apoi pielea ca să le dai îndoit înapoi, şi iată
unde trebuie să pui tu ajutor, dar cine să-ţi deschidă ochii şi
mintea să vezi şi să înţelegi? O, plăteşte-ţi datoriile casei frate
cu frate, neam român, şi nu mai da la preoţi banii tăi, căci
preoţii n-au milă de lipsurile şi de datoriile tale, iar ei n-ar fi
să-ţi ia dacă s-au făcut ţie slujitori pentru sufletul tău, dar iată,
ei îţi iau mereu bănuţul tău şi-ţi promit că te duci în rai dacă le
dai, dar când eşti apăsat de datorii la străini ei nu te îndeamnă
să rabzi frumos, să te povăţuiască la bine şi la răbdare şi la
frăţie când este de trecut un greu, căci n-au casă de bani aparte
cei ce cârmuiesc pentru tine, ci au ce este şi atât, iar tu să nu le
ceri mai mult, ci să ajuţi şi acolo, ca să nu intri sub robie dacă
rămâi dator. O, cine te mai învaţă aşa pentru veghea ta şi pentru
trezia ta în vreme de cumpănă? Iată, te învaţă cei ce te cârmu -
iesc acum, iar tu nu pricepi, şi apleci urechea la cei ce te mint.
Te răzvrătesc cei ce nu te iubesc, neam român, iar răzvrătirea
lor care bate sus, spre locul cârmei de peste tine, aduce peste
tine vremea rea, mânie de la Dumnezeu pentru neveghea ta,
cheamă spre tine încercări şi ispite, căci lucrarea diavolului
este răutatea cea plină de răzvrătire şi de minciună a celor ce
vor să pună mâna cu forţa lor pe cârma acestui neam. 

Eu, Domnul, te trezesc spre veghe şi spre ştire de la
Mine cum să-ţi fie veghea şi lucrarea, iar tu auzi-Mă şi des -
chide-Mi şi ia din Duhul Meu, o, ţara Mea cea de azi, şi fii
înţeleaptă în vreme de greu, şi iubirea Mea să te călăuzească
pe tine, neam român, căci Eu sunt în mijlocul tău cuvânt de
iubire, cuvânt de veghe, tată, peste tine, peste vatra ta, peste
viaţa ta. Amin. 

Am cu Mine în coborârea de azi pe arhiereii Mei, pe
treimea de arhierei ziditori de Dumnezeu în oameni. Slujitorii
de biserică nu trebuie să zidească locaşuri de biserică pentru
oameni, ci trebuie să zidească oameni, căci adevăraţii închină -
tori ai Mei nu sunt cei ce se adună în locaşuri înalte şi pline de
slava celor ce slujesc în ele peste oameni, ci sunt cei care se
închină în Duhul Adevărului în orice loc de sub cer, căci Eu
pe aceia îi aud şi le aduc împlinirea rugăciunilor lor când ei
Îmi cer. Las acum duhul acestor arhierei lângă cuvântul Meu
cel învăţător, căci duhul apostoliei şi al proorociei este duhul
care cârmuieşte şi zideşte biserica Mea, şi în clipa lucrului lui
primeşte el de la Tatăl cuvânt lucrător. 

O, binecuvântată este intrarea sfinţilor Mei şi cuvântul
lor cel acum rostit de ei! Amin. 

— AA cum se naşte ceea ce noi grăim acum
din Duhul Tău, o, Doamne mare al celor

ce măreţ Te-au iubit şi Te-au urmat pe pământ! Duhul Sfânt
Mângâietorul este mereu astăzi, mereu acum, şi nu cei ce
învaţă în şcoli sunt mari şi au de grăit învăţătura lor, ci acei
care primesc de la Duhul Sfânt Mângâietorul lucrarea care tre-
buie lucrată când se iveşte de lucrat peste pământ şi peste om
în duhul dreptăţii a toate, necăutând la faţa omului, fie el
împărat sau argat. 

Din cer, dintre sfinţii slujitori grăim noi acum în numele
Tău peste pământ. Sfinţii sunt vii şi slujesc neîncetat, iar Tu
binecuvintezi intrarea lor la slujbele de pe pământ când sluji-
torii Tăi liturghisesc Ţie şi Îţi aduc ale Tale dintru ale Tale şi
când le dai lor pe cele sfinte ale Tale, care sunt pentru sfinţi.
Atunci noi, toţi sfinţii, ne împărtăşim cu trupul şi sângele Tău
odată cu cei ce slujesc cele sfinte pe pământ, şi tainic ne ames -
tecăm şi ne contopim, cerul şi pământul laolaltă la masă, la
cina Ta, Doamne. 

O, s-au amestecat cu amestecătură mare cei ce s-au
aşezat slujitori de biserică şi sunt greşiţi mult înaintea Ta.
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Strigăm la ei dintre cei cereşti: Duhul să nu-l stingă ei! Duhul
proorociei să-l primească ei spre îndreptarea lor, căci vai lor
dacă vor face ca ei! 

E rătăcire mare peste biserica neamului român. Mai bine
de şaptezeci de ani au trecut de când ea a greşit prin capii ei şi
nu dă să se pocăiască de păcatul ei, ba stăruie încă în el. După
ce că s-a învoit ea cu duşmanul care a cumpărat-o de a clătinat
de la locul lor sărbătorile sfinţilor aşa cum au fost ele aşezate
de părinţii cei sfinţi, şi nu de oameni de ştiinţă, iată, iar dă acum
să se lase cumpărată ea şi înghiţită de tot. Se mai miră slujitorii
de biserică de ce stai Tu cu lucrarea Ta de cuvânt şi cu poporul
ei la mijloc în vremea aceasta pe vatra acestui neam. Iată, Tu
nu poţi lăsa să piară seminţia Ta, biserica Ta, ortodoxia ei, şi ai
tras deoparte un petecuţ din ea şi ai pus la însămânţat această
sămânţă şi o uzi mereu şi-i dai din cer, Doamne. Ai întins mâna
cea miloasă de ea acum douăzeci de ani când ai ieşit deasupra
cu lucrarea cuvântului Tău, cu duhul proorociei peste biserica
acestui neam, dar ea s-a tras în lături şi a lovit şi a hulit şi nu
Te-a cunoscut în cuvântul Tău de Păstor, în duhul proorociei,
care are de cârmuit biserica, aşa cum era ea la început, cu ceată
de prooroci în mijlocul ei, precum scrie în Scripturile ucenicilor
Tăi cei de atunci. Noi le amintim slujitorilor de biserică să nu
uite de părinţii cei sfinţi, să nu uite nici de noi, căci neobosiţi
am vegheat să nu se strice sămânţa ortodoxiei şi să rămână
curată această sămânţă. Este în neamul român biserică cu sobor,
care păstrează mersul sfinţilor şi se luptă să nu se a mes tece ea
cu cei eretici, cu cei desprinşi, dar privim şi la ei, căci şi ei au
lovit în lumina cuvântului Tău cel de azi şi au acest păcat în
mij locul lor, căci nici ei n-au cunoscut glasul Tău de Păstor şi
duhul proorociei peste cei abătuţi şi răbdarea Ta cea multă peste
fiii risipitori de slavă cerească şi care mai bine de şaptezeci de
ani s-au lăsat duşi spre amestecarea care se voieşte acum peste
tot şi dă să prindă sub ea turma neamului român prin arhiereii
ei, iar ea nu ştie ce dă să vină peste ea. O, nu-i lăsa să greşească
încă o dată mai rău decât greşeala lor cea din urmă când au
răsturnat prin neveghe datina sfinţilor părinţi şi sărbătorile sfinte
ale lor! Antichrist dă să mute de la locul ei acum, de la semnul
ei dă să mute şi sărbătoarea Învierii Tale, dar Tu ridică-Te cu
sfinţii din cer şi veghează, că pe pământ nu mai este veghe,
Doamne! O, întăreşte şi îngrădeşte pe po porul cuvântului Tău,
că el este calea Ta şi a sfinţilor Tăi peste pământ! 

Lăsăm sărbătoarea de azi să se aşeze pe masa poporului
cuvântului Tău şi vom striga noi apoi la cei ce stau pe scaune
de biserică şi le vom aminti lor de Tine şi de sfinţii Tăi,
Doamne, căci noi aceeaşi suntem ieri şi azi, aşa cum şi Tu,
Acelaşi eşti, şi tot aşa şi lucrezi. 

Binecuvântăm arhiereşte pe poporul Tău cel mic, care
s-a făcut cale a Ta peste pământ, că ai făcut din ei credinţă
înaintea Ta, Doamne. 

O, pace vouă de la Domnul şi de la noi, treimea de
arhierei veghetori peste voi din partea Domnului şi peste lu-
crarea Lui cea de azi, cu care El umblă azi peste pământ! Amin. 

— OO,pace vouă, vă spun şi Eu, Domnul,
arhierei mari cu lucrarea în vremea

voastră pe pământ! V-am făcut temelie întărită bisericii Mele,
căci voi aţi aşezat-o bine pe ea pe temelia ei atunci. Nu mai
am azi cu cine s-o întăresc pe temelia ei. Dorul de slavă al lor,
al celor ce s-au aşezat unii pe alţii arhierei în numele Meu peste
biserică şi încă se mai aşează ca să se întărească ei şi numărul
lor şi mai mult şi ca să nu mai pot Eu să pot, o, aceasta este
piedica pe care singuri şi-o pun ca să nu mai poată nici ei
merge şi ca să-i prindă în mreaja lor străinii, fiii risipitori, cei

desprinşi, care s-au smuls cu multul la număr şi au plecat în
lume ca să se cheltuiască şi ca să calce peste averea Mea luată
de ei, să calce peste numele Meu, care şi l-au scris peste ei ca
să se facă ei stăpâni peste lume, băgând frica în oameni că ei
sunt toată puterea pe pământ, şi în cer apoi. Eu însă am pusă
deoparte slava Mea şi o păstrez pe ea pentru ziua ei şi o voi
arăta pe ea cu cei blânzi şi smeriţi cu inima, cu cei credincioşi
venirii Mele celei de atunci şi celei de acum cuvânt peste
pământ, ca să fac cu cuvântul cerul cel nou şi pământul cel nou
pentru cei credincioşi, care vor dăinui, pentru cei ce Mă iubesc
aşteptându-Mi întoarcerea şi slava Mea cu ei şi biruinţa Mea
asupra vrăjmaşului Meu antichrist, căci Eu sunt Mielul lui
Dumnezeu şi sunt scris în Scripturi să fiu biruitor la sfârşit de
timp pe pământ, şi iată, aşa sunt şi aşa împlinesc, şi nimeni nu
pricepe taina Mea cea plină de biruinţă, nimeni decât Eu, şi cei
ce voieşte Tatăl să le descopere lor. Amin, amin, amin. 

*

ŞŞ i acum intrăm în carte, o, sfinţi iubiţi ai Mei, căci
voi aţi fost iubiţi de Tatăl şi de Mine, că mult M-aţi

mângâiat cu lucrarea voastră cea plină de dor de biruinţă pentru
Mine, că nu voiau cei din vremea voastră să Mă poarte aşa cum
trebuie să fie Domnul purtat de om, iar voi aţi luptat cu inimă
mare să rămâneţi curaţi în credinţă şi în iubire, şi v-aţi încu-
nunat ca şi Mine, prin suferinţă apoi. Duhul Sfânt Mângâ -
ietorul a lucrat pentru voi şi v-a scris în istorie marea voastră
iubire de Dumnezeu şi de oameni, iar biserica v-a primit de
atunci şi până acum de învăţători mari peste ea, şi aţi rămas la
cârma ei cu învăţătura voastră, cu lupta şi cu faptele credinţei
voastre, după Evanghelia Mea şi a ucenicilor Mei apoi, căci
Eu peste ei şi prin ei apoi am aşezat pe pământ biserica Mea şi
mădularele ei purtătoare de daruri, de la Duhul Sfânt Mângâ -
ietorul coborâte peste fiii credinţei. 

Nu mai am acum biruitori de partea turmei ca s-o
păstreze pe ea în Duhul Meu. Nu mai am luptători cu inimă
mare şi cu viaţă la fel, ca să ţină piept duhului rătăcitor şi cotro-
pitor peste biserică. Ascultarea de Dumnezeu şi de sfinţi n-a
mai rămas lucrătoare prin cei ce s-au dus spre neascultare, şi
au tras aceştia turma de sub învăţătura cea din părinţi. Pilda fi-
ilor lui Recab şi ascultarea lor de strămoşul lor nu s-a prins de
fiii bisericii, ci s-au tras ei de sub ascultare şi au stricat tot alu-
atul, iar Eu am răbdat plângând în cer cu sfinţii. Am luat atunci
îndemn la răbdare, şi au trecut aproape şaptezeci de ani, şi am
luat apoi o mânuţă de inimi şi le-am deosebit pentru credinţă
tare şi am întocmit peste ei început nou de biserică, pe temelia
ei cea dintâi aşezată şi pusă la lucru de mâna Mea, de cuvântul
Meu, care lucrează în vremea aceasta reparare a celor dărâmate
de la locul lor. V-am avut pe voi din cer lucrători şi v-am aşezat
de temelie a lucrului Meu cel de azi, a bisericii Mele înnoite
prin cuvânt, că nu mai aveam cum să înnod firul şi mersul, nu
mai aveam, din pricina abaterii bisericii ortodoxe de la sfinţi
şi de la părinţi, de la care ea n-a mai luat şi n-a mai dat ascultare
lor, şi s-a învoit cu duşmanul şi s-a lăsat înşelată. 

V-am coborât pe voi din cer şi am binecuvântat cu voi
lucrarea Mea cea de azi, începută în anul 1955 pe vatra neamu-
lui român, iar după încă jumătate de vreme cât a trecut de la
răsturnarea de pe temelia ei a bisericii, Eu, Domnul, iar v-am
aşezat spre binecuvântare peste poporul cuvântului Meu cules
de Mine prin cuvânt, şi am întărit pe piatra ei cea dintâi biserică
slujitoare şi stăruitoare înaintea Mea pentru ca să vină de la
Mi ne îndreptarea celor stricate, iar voi aţi fost slugile Mele din

738 Cuvântul lui Dumnezeu 



cer venite cu Mine şi lucrătoare cu Mine pentru înnoirea a toa -
te, ca să fie totul nou, aşa cum la începutul bisericii Mele a fost. 

Voi aţi întărit pe temelia ei biserica Mea în vremea
voastră şi aţi îngrădit-o cu cuvânt rostit, apărând de duşmani
învăţătura cea peste ea lucrată de apostolii Mei cei dintâi şi de
urmaşii lor apoi şi de sfinţii cei strălucitori cu credinţa şi cu
viaţa şi cu vederea Duhului, prin care Eu am păstrat pe făgaşul
ei credinţa bisericii. Plâng cu voi în cer acum, că departe s-a
lăsat de Noi turma creştină şi cei ce s-au pus peste ea slujitori
în numele Meu. Duhul Sfânt Mângâietorul suflă din gura Mea
cuvânt peste pământ acum şi zideşte biserica Mea şi începutul
ei iarăşi, căci s-au pătat de tot şi încă se mai pătează slujitorii
care stau pe scaune de biserică şi creşte neascultarea lor de
Dumnezeu şi de sfinţi. Toţi mănâncă şi beau după cum e vre-
mea, toţi dezleagă acestea după vreme, zic ei, şi-Mi risipesc
comoara după cum le este placul, iar răbdarea şi bunătatea Mea
nu i-au dus spre pocăinţă. 

Scriem aceasta în cartea Mea cu voi, cu sfinţii Mei, cu
care Mă scriu în ea, căci venirea Mea de azi e cu voi, o, sfinţi
iubiţi ai Mei. Cu sfinţii vin, cu sfinţii plâng şi aştept înnoirea a
toate şi aştept primăvara când totul dă muguri, iar Duhul Sfânt
Mângâietorul Se face cuvânt din gura Mea şi Se aşează pe
pământ lucrând şi împlinind, şi vremea este grea şi este cu
necredinţă şi cu lepădare de credinţă, şi în taină lucrăm şi îm-
plinim, spre descoperirea slavei Mele cu cei credincioşi apoi,
cu cei ce Mă primesc să vin şi pe toate să le înnoiesc, o, sfinţi
iubiţi ai Mei. Amin. 

— TT u, Doamne, eşti Făcătorul a toate, iar noi,
sfinţii Tăi, am fost şi suntem slujitorii

Tăi şi a toate câte Tu faci şi aşezi. Tu, Doamne, eşti Izbăvitorul
celor scrişi în cartea vieţii şi pe rând îi atragi la Tine prin vreme
şi pui peste ei lucrările Tale măreţe, aşa cum ai pus peste
ucenicii Tăi, aşa cum ai pus peste noi în vremea noastră, aşa
cum ai pus acum cu noi peste înnoitul Tău început de acum, la
care ne ai martori şi lucrători. Când nimeni nu mai lucrează ca
Tine pe pământ, vii Tu cu sfinţii slavei Tale şi lucrezi cu ei,
căci sfinţii Tăi sunt vii şi mult lucrători cu Tine pe pământ în
toată vremea, Doamne. 

Le dăm semnal din cer celor răbdaţi de mila Ta pe pă -
mânt pentru neascultarea lor de Tine şi de sfinţi şi de părinţi.
Îi întrebăm de Tine şi de noi, de temelia pe care ei s-au aşezat
să stea. Îi întrebăm de Duhul Sfânt Mângâietorul, Care lu -
crează prin descoperiri şi prin dreptatea Ta şi prin alegerea Ta,
o, Doamne. Îi întrebăm de harurile lucrătoare la vedere şi de
duhul proorociei în mijlocul bisericii prin mădularele ei multe
la număr. Unde sunt acestea şi lucrările lor? 

Voi, cei care stăpâniţi peste oameni în nume de slujitori
de biserică, unde sunt între voi cu lucrările lor acestea toate
despre care acum noi vă întrebăm? Noi, cei ce stăm la temelia
duhului bisericii lui Hristos vă întrebăm acestea. O, v-aţi
înstrăinat şi nu aduceţi roade în viţă, iar mlădiţa care nu aduce
roade în viţă se taie şi se aruncă în foc ca lăstarii sălbatici.
Aşezaţi-vă în genunchi cu post, cu rugăciune şi cu pocăinţă
plină de durere şi cereţi lui Hristos Domnul să vă vindece ochii
şi mintea, inima şi credinţa şi să vă dea darul credinţei sfinte
ca să vă întoarceţi la slujirea adevărului. Intraţi înăuntru şi
rugaţi-vă, dar nu ieşiţi afară să vă rugaţi, că afară aşteaptă
flămând de voi balaurul cu şapte capete ca să vă biruiască de
tot. Folosiţi vremea pentru pocăinţă, că sunteţi în greşeală faţă
de Domnul şi de sfinţi de mai bine de şaptezeci de ani. Hristos
este Acelaşi, El nu Se schimbă după vreme, şi nici voi nu-L
puteţi schimba. Schimbaţi-vă voi după El dacă voiţi viaţa! 

O, nu-i nimic dacă voi vă îndoiţi în coborârea pe pământ
acum a cuvântului Domnului şi al sfinţilor Săi, dar dacă voi
puteţi să grăiţi celor din cer să se roage pentru voi şi pentru
turmă, aşa cum este datina rugăciunii bisericeşti, noi, cei din
cer, să nu putem să grăim vouă? Sunteţi voi mai mult şi mai
mari şi mai adevăraţi, iar noi nu suntem sau nu putem, dacă
voi spuneţi că nu grăieşte Domnul acest cuvânt şi sfinţii Lui
lângă el? O, cum îi cinstiţi voi pe sfinţi dacă nu-i urmaţi? Cum
vă rugaţi către ei pentru mijlocire dacă nu-i ascultaţi aşa cum
ei au învăţat să fie lucrarea bisericii? O, nu daţi de pe temelia
lor datinile, ci puneţi la loc ceea ce s-a clătinat, că nu vă va fi
bine dacă nu veţi face aşa. Noi am dus luptă mare pentru
păstrarea curăţeniei bisericii şi a învăţăturii ei, iar voi, iată, vă
amestecaţi şi amestecaţi pe Domnul cu cei desprinşi. O, nu aşa
au lucrat ucenicii Domnului şi nici noi n-am lucrat aşa, ci am
biruit pentru adevăr şi pentru curat în casa Domnului. O, ve -
niţi-vă în fire şi deschideţi bine ochii pe sfintele Scripturi şi pe
descoperirile sfinţilor, venite de la Duhul Sfânt Mângâietorul,
căci noi, treimea de arhierei sărbătoriţi azi vă dăm de ştire că
vă va cere Domnul curând răspuns pentru turmă dacă v-aţi
aşezat peste ea în numele Lui. O, întoarceţi-vă cu faţa la Duhul
bisericii de la Hristos început şi puneţi pe temelia ei cea dintâi
lucrarea de biserică, iar de nu veţi vrea, nu vă va fi bine, că an-
tichrist e roşu peste tot şi vă ia ochii şi vă ia voinţa ca să lucraţi
ca el în toate, şi vor veni peste voi păreri de rău că n-aţi crezut,
că n-aţi ascultat, că nu v-aţi umilit, că n-aţi răspuns la strigătul
Domnului spre voi. Şi acum vom privi peste voi şi tainic vom
veghea, că Domnul are sămânţă curată pusă la însămânţat şi
va rămâne Domnul cu cei ce cred în El aşa cum cere El. Amin. 

Binecuvintează, Doamne, intrarea şi ieşirea sfinţilor Tăi,
căci cartea Ta ne este cale şi Tu eşti cartea şi Tu eşti calea.
Slavă Ţie în cer şi pe pământ pentru cărarea Ta cea de azi ca
să vii şi ca să-Ţi creşti un popor pentru slava Ta, pentru ziua
mărturiilor, o, Doamne. Amin. 

— SS lava Mea şi a voastră, o, sfinţi iubiţi ai
Mei, venim cu ea la poporul Meu cel cre -

dincios azi pe vatra neamului român, hrănit de Mine prin cu-
vânt ca să-l am pe el al Meu. Cu slava Mea, cu ea Ne facem
venirea şi loc şi cuvânt ca să grăim peste pământ. Plângem, dar
Ne şi bucurăm; răbdăm, dar şi lucrăm; aşteptăm, dar şi biruim,
şi tainică Îmi este lucrarea Mea şi a sfinţilor Mei lucrători ai
veacului odihnei Mele, iar cei ce Mă iubesc aşa cum iubesc
Eu, aceia vor fi cu Mine în rai, în Tatăl, în lucrarea Mea cea de
biruinţă, în bucuria celor ce M-au bucurat, şi pe care Eu îi slu-
jesc, cum şi ei Mie Îmi dau slujirea lor. Amin, amin, amin. 

30 ianuarie/12 februarie 2012

Praznicul Întâmpinării Domnului 

„Rămâneţi în iubirea Mea!” Iubirea Domnului va fi găsită de toți
cei fără de mângâiere. 

EE zi de praznic sfânt în cer şi pe pământ, iar Eu,
Domnul, am intrare în cartea Mea cuvânt, căci

orice preot, orice arhiereu are cuvânt de grăit bisericii, are cu-
vânt de învăţătură în zile de slujire sfântă cu adunare biseri -
cească înaintea lui şi toţi aşteaptă cuvântul lui, şi mai ales al
celui cu putere în cuvânt. 

O, poporul Meu, să stai, fiule, întru întâmpinarea cuvân-
tului Meu, că mulţi se uită să vadă şi să audă ce grăiesc Eu,
Domnul Iisus Hristos, în zile de sărbătoare în mijlocul tău. Cu-
vântul Meu e dulce, e mare şi e mângâios, e povăţuitor şi dăru -
itor de putere pentru sufletele care merg pe calea împlinirii lui.
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Cuvântul gurii Mele are în el mântuire şi mângâiere şi când
mustră neorânduiala cea de pe pământ, numai să înţeleagă omul
dragostea Mea din el, căci dragoste pentru om este cuvântul
Meu. Să se apropie mult de el cei ce aud de la Mine, că mult
grăiesc Eu peste pământ în zilele acestea, şi toţi cei din locuinţa
morţilor se răcoresc auzind glasul lui Dumnezeu când grăieşte
în cer şi pe pământ pentru toţi cei ce aud şi pentru toţi cei ce nu
aud. Firea toată stă înaintea Mea şi se umple de slavă întâm -
pinându-Mi glasul. Minune mare este venirea Mea cuvânt peste
pământ în vremea aceasta şi este mângâiere mare ea pentru
toate câte sunt, văzute şi nevăzute ale facerii lui Dumnezeu. 

Zi de facere este fiecare zi de coborâre a Mea cuvânt pe
pământ şi tot cerul ascultă cuvântarea Mea în zile de cuvânt al
Meu rostit în mijlocul tău, o, poporul Meu. Masa Mea cu tine
se împarte spre bucuria multora, tată, între cei ce Mă întâmpină
pentru mângâierea lor, pentru mântuirea lor. Mai are minte cel
ce gustă din această mângâiere şi putere de viaţă şi se duce
apoi de la masa aceasta în lături şi în voile lui? Cei ce nu stau
în cer după ce cunosc şi mănâncă dulceaţa acestui cuvânt, aceia
nu mai au minte. Numai cei ce au minte când dau de acest cu-
vânt Îl cunosc pe Dumnezeu în el şi rămân în Dumnezeu apoi,
şi rămân în iubirea Mea şi în cuvântul Meu. 

Le-am spus la ucenicii Mei acum două mii de ani:
«Rămâneţi în iubirea Mea!». Mare este miezul acestui cuvânt
lăsat de Mine peste ei atunci! O, mare este taina Mea cu tine,
popor al cuvântului Meu cel de azi, mare este iubirea Mea cu
tine, tată! Locul pe care Eu stau cu tine pe pământ aşezat este
locul iubirii Mele, este iubirea Mea. Tu eşti iubirea Mea, iar
cel ce vine la tine şi te vede şi te priveşte şi te înţelege şi te
crede, acela rămâne în tine, tată, rămâne în iubirea Mea şi stă
cu tine sau vine şi pleacă şi iar vine spre locul iubirii Mele cu
tine ca să ia din el pentru el şi ca să-i aducă iubirea lui, că mare
şi nedesluşită de mintea omului este taina şi vederea acestui
loc, care este iubirea Mea, locul despre care cei ce aud de el şi
îl află văzut zic cu sfială sfântă: „acolo este Domnul”, aşa cum
preotul Ietro i-a spus lui Moise despre locul în care Dumnezeu
era şi grăia şi Se slăvea cu slavă văzută pe muntele slavei şi
apoi mult văzută prin lucrarea credinţei lui Moise, care s-a suit
pe munte la Domnul şi a grăit Domnul cu el, şi el cu Domnul. 

Această zi e praznic de întâmpinare. Când Eu, Domnul,
eram Prunc de patruzeci de zile M-a dus mama Mea Fecioara
să Ne înfăţişăm la templu după legea curăţirii. Întru totul
venirea Mea pe pământ Om s-a supus legii, căci Tatăl M-a
trimis aşa şi M-a învăţat să fiu supus. Am stat în mijlocul lui
Israel, căci prin el am venit, că avea el strămoşii la temelia
lucrării Mele aşezaţi, de pe când Eu, Domnul, am ieşit în calea
lui Avraam ca să descopăr lui pe Dumnezeu, ca să Mă descopăr
peste el cuvânt şi să ştie el cum este Dumnezeu întru lucrarea
Sa peste om. Am numit apoi în vremea aceea pe cei trei din
unul în altul credincioşi glasului Meu de peste ei atunci:
Avraam, Isaac şi Iacov, iar pe Iacov l-am numit Israel. În mij -
locul urmaşilor lor cei după trup am venit Eu acum două mii
de ani Prunc născut din mamă Fecioară ca să cresc şi să Mă
arăt oamenilor venit de la Dumnezeu la ei. Am stat în mijlocul
lui Israel atunci şi Mi-am arătat toată lucrarea pentru care
venisem de la Tatăl prin naşterea Mea din Fecioară, dar în mij -
locul lui Eu n-am găsit primire, n-am găsit întâmpinare aşa
cum un prunc născut în casa părinţilor lui este întâmpinat la
naşterea lui şi iubit de neamul lui, dar Eu Mi-am făcut atunci
lucrarea pentru care venisem, şi s-au descoperit atunci gân-
durile multora, spre ridicarea sau spre coborârea multora din
Israel prin venirea Mea cea de atunci, când M-a cunoscut drep-

tul Simeon şi M-a întâmpinat el şi a rostit el atunci proorocia
cea despre Mine că voi fi ca semn de tăgadă spre ridicarea şi
coborârea multora din Israel şi că voi fi spre mântuirea nea-
murilor şi spre slava lui Israel cel binecredincios, slava fiilor
lui Avraam cel credincios, după făgăduinţa promisă de Mine
lui, dar poporul Israel cel după trup nu M-a întâmpinat atunci,
iar dacă el ar fi fost urmaş al lui Avraam M-ar fi cunoscut şi
M-ar fi întâmpinat. 

O, popor al cuvântului Meu, am stat cu tine, tată, în mij -
locul bisericii şi Mi-am arătat faţa cea dinăuntrul tău prin viaţa
ta cu Mine, pentru care venisem la tine cuvânt ca să ţi-o dau şi
ca să te aşezi întru întâmpinarea Mea şi să Mă întâmpini tu şi
să grăiesc cu tine cuvântul Meu cel de azi şi să audă biserica
glasul Meu cu tine, tată, dar în mijlocul ei Eu n-am găsit pri -
mire şi întâmpinare pentru venirea Mea cu masă de cuvânt de
Duh Sfânt, dar Eu Mi-am făcut şi Îmi fac lucrarea pentru care
vin, şi s-au descoperit acum gândurile preoţilor şi ale arhierei -
lor, spre ridicarea sau spre coborârea multora dintre ei prin
venirea Mea cuvânt la ei, şi din mijlocul tău grăit şi împărţit lor.
Nimic pe pământ nu este mai necunoscut de om ca şi Dum-
nezeu, Cel ce Se slăveşte în făpturi. N-are omul minte pentru
iubirea de Dumnezeu în el. Eu sunt îndurerat că n-am cui să-i
grăiesc între cei ce s-au făcut slujitorii bisericii şi nu le pot
spune lor aşa cum le-am spus ucenicilor Mei: «Rămâneţi în iu-
birea Mea!». O, cui să le spun dintre ei acest mare cuvânt când
ei au minte pentru altceva şi nu pentru iubirea Mea, care se
învaţă de la Mine şi se dăruieşte în dar ca să fie ea în om, şi nu
poate să şi-o facă singur omul ca s-o arate apoi şi să rămână el
în ea? Gura Mea trebuie să-i spună omului aceasta după ce el
învaţă să iubească pe Dumnezeu şi pe Fiul Său Iisus Hristos,
iar dacă omul nu crede când Eu îi spun acum că nu are şi nu
rămâne el în iubirea Mea cum se crede el că o are şi că ea este,
îi spun Eu că nu are dreptate, fiindcă celor ce Mă iubeau atunci
ucenici ai Mei şi cei de pe lângă ei Eu le-am promis lor pe
Duhul Sfânt Mângâietorul şi mult lucrătorul şi dăruitorul de
daruri celor ce Mă iubesc, şi le-am spus: «În numele Meu în
limbi noi veţi grăi şi veţi lucra semne şi minuni, haruri din
haruri veţi împărţi, iar cel ce crede şi se va boteza, acela se va
mântui». Acestea sunt semnele doveditoare şi lucrătoare prin
cei ce Mă iubesc şi cărora am spus acum două mii de ani: «De
Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele şi alt Mângâietor voi tri mite
vouă, şi vă este de folos să Mă duc la Tatăl, ca să vă trimit de
la El pe Duhul Sfânt Mângâietorul. Rămâneţi în iubirea Mea!».

O, poporul Meu, numai cei ce rămân în iubirea Mea
după ce o primesc pe ea în dar de la Mine, numai aceia sunt
cei ce Mă întâmpină în venirea Mea de azi cuvânt la tine, tată,
cu Duhul Sfânt Mângâietorul, promis de Mine că-L trimit de
la Tatăl celor ce rămân în iubirea Mea când ea iese în calea lor
să se dea lor. Am găsit la tine credinţă, fiule poporul Meu, şi
te-am aşezat, tată, întru întâmpinarea Mea, şi vin la tine cuvânt
de Duh Sfânt, spre semne şi minuni lucrătoare şi mult prea
tainice ele ca să se vadă cu ochii trupului omului sau cu mintea
lui cea mică şi îndreptată spre pământ. Te am unealtă lucrătoare
cu Mine peste cele ce tainic le lucrez şi le aşez pe pământ spre
lucrare, chiar şi peste cei ce habar nu au ce fac ei când Eu
săvârşesc cu ei şi peste ei pe cele ce le am de lucrat şi de înfăp -
tuit şi de aşezat pentru orice stare şi vreme, şi fac aceasta la ru -
găciunea ta când Eu te aşez înaintea Mea ca să-Mi ceri, şi Eu
să împlinesc aşa, iar tu să nu uiţi să-Mi mulţumeşti de fiecare
dată când Eu îţi spun să ceri cu rugăciunea la Mine pe cele ce
le am de lucrat, iar Eu să te ascult şi să împlinesc aşa, că mare
este taina lucrării lui Dumnezeu cu omul, căci Eu, Domnul
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Făcătorul, pentru om am făcut cerul şi pământul şi lumea. 
Dumnezeu este mai înainte de vecii, la fel şi îngerii Lui,

dar El a voit să-l facă pe om, să-i dea trup şi să-i facă apoi o
lume măreaţă, o facere dulce şi slăvită, ruptă din slava Lui, şi
a făcut Dumnezeu cerul şi pământul şi toate cu El însoţitoare,
soarele şi luna şi stelele apoi, păsările şi animalele şi peştii,
florile şi pomii, şi apoi pe om, dându-i trup din lut şi din apă,
cu mâna Lui plămădindu-i trupul, şi apoi a suflat Dumnezeu
peste el duh de viaţă şi a intrat în el viaţă, sânge şi suflare au
intrat, înţelepciune şi mişcare, Dumnezeu cu Duhul Său în
omul cel zidit de mâna Lui pe pământ, şi mare este taina lui
Dumnezeu cu omul pe care l-a făcut ca să-Şi arate Domnul iu-
birea Lui cea multă şi mare, care era şi este în vecii, căci altfel
nu Şi-ar fi dat El iubirea ca să se vadă cât este. S-a arătat apoi
cât de puţină iubire pentru El are omul cel zidit de El, cât de
puţin Îl întâmpină omul pe Domnul cu toate câte Domnul face
pentru el în toată vremea. De şapte mii de ani stau faţă în faţă
cu nerecunoştinţa omului înaintea Mea. Păcatul nerecunoştinţei
omului faţă de Dumnezeu, Care pe toate le face şi le creşte şi
le dă spre viaţa oamenilor, e mare acest păcat, şi se desfrânează
în fel şi chip oamenii după voia lor pe pământ înaintea lui
Dumnezeu, că nu le place de Domnul, şi le place de ei şi atât,
căci legea Domnului este alta decât cea pe care ei o iubesc îm-
potriva lui Dumnezeu în ei. Clipă de clipă se înfăţişează înain-
tea scaunului Meu mulţimi şi iar mulţimi de suflete de oameni
care trec cu trupul şi nu-i pot slobozi pe ei de sub neascultarea
lor de Dumnezeu pe pământ. Îmi arăt mila Mea de ei acum, în
vremea ta cu Mine, poporul Meu, că te-am aşezat pe tine să
faci strigare pentru tot neamul omenesc care a trecut şi care
este şi care vine şi trece, ca să găsesc, cumva, milă cu strigare
lucrătoare înaintea Mea pentru ei, dar ştiu oamenii, vor ei să
înţeleagă ce taină ascunde Domnul în mijlocul tău pentru ei? 

Iubirea Mea cu tine se dă oamenilor, o, popor al cuvân-
tului iubirii Mele peste pământ în zilele acestea, şi va fi ea
găsită de toţi cei fără de mângâiere, căci mângâierea cea
trecătoare se duce de tot de la om, şi-Mi voi arăta atunci câtă
iubire am avut şi am dat pentru om ca să ia din ea, prin cuvân-
tul Meu cel din mijlocul tău semănat peste pământ ca să ia oa-
menii din el viaţă şi mângâiere lor. Numai când mintea omului
nu va mai trage spre pământ după viaţă şi după mângâiere, o,
numai atunci va privi omul în sus, la locul de unde vine la tine
cuvântul Meu cel de azi, şi va găsi omul la tine bogăţia Mea şi
slava ei şi se va apleca el să ia şi să cunoască şi să-şi întoarcă
inima la Mine, Domnul şi Mângâietorul omului. 

O, stai întru întâmpinarea venirii Mele cuvânt peste
pământ, poporul Meu, căci statul tău aşa va da rod, fiule, şi
iată cât cuvânt dătător de viaţă rodesc Eu în tine în vremea
aceasta când omul nu caută, ci, din contra, fuge de Dumnezeu
tot mai mult! Eu, Domnul, rămân cu tine, rămân în tine, rămân
în iubirea ta, în credinţa ta cea lucrătoare cu Mine, iar tu rămâi
cu Mine, rămâi în iubirea Mea, şi toţi să rămână în ea din câţi
te-au cunoscut al Meu şi din câţi te vor cunoaşte de acum. 

Rămâi în iubirea Mea, o, poporul Meu, că Eu cu ea sunt
în mijlocul tău cuvânt şi prin el fac cerul cel nou şi pământul
cel nou şi chem sub acoperământul Meu cu tine, sub viţa şi sub
smochinul Meu pe omul înnoit la minte prin taina acestui cu-
vânt de viaţă făcător în om. Rămâi întru Mine, întru iubirea
Mea, căci Eu iubirea ta sunt, şi aşa să rămân, şi aşa să rămâi,
în iubirea Mea să rămâi, şi iubirea Mea să rămâi tu, o, poporul
Meu cel de azi al Meu. Amin, amin, amin. 

2/15 februarie 2012

Duminica Înfricoşatei Judecăţi

Scaunul judecății: Cartea Cuvântul lui Dumnezeu. Strigare către tur -
ma bisericii să se pregătească pentru venirea Domnului cu judecata. 

CC artea cuvântului Meu din zilele acestea stă des -
chisă, şi Eu intru cuvânt în ea cu zi de pomenire

a venirii Mele cea de-a doua ca să stau pe scaunul slavei şi să
despart neamurile toate de-a dreapta Mea şi de-a stânga, oi şi
capre, pe oi să le chem să vină spre moştenirea împărăţiei lor
ca binecuvântate ale Tatălui Meu, iar pe capre să le trimit de
la Mine la locul hărăzit lor, şi vor merge aceştia la pedeapsă,
iar drepţii la viaţă veşnică, precum este scris, iar Eu, Domnul
Iisus Hristos, stau acum cuvânt cu ziua aceasta de pomenire
bisericească, după cum este datina cea descoperită sfinţilor şi
părinţilor bisericii Mele şi care au pregătit pentru urmaşii Mei
şi ai lor vreme de post de patruzeci de zile până la praznicul
Învierii Mele, şi frumos au aşezat părinţii la locul lor şi cu tâl-
cul lor pe rând duminicile şi pomenirea lucrărilor Mele până
la pomenirea Învierii Mele, căci Duhul Sfânt Mângâietorul
le-a desluşit sfinţilor Mei cum să lase la urmaşi pomenirea Mea
şi cum să păstreze ei neamul creştin în matca sa, păzindu-l pe
el de-a dreapta Mea ca neam binecuvântat, ca oi ale Tatălui
Meu, fiind Eu Păstorul lor Cel de la Tatăl. 

Este scris în datini să nu mai mănânce carne neamul
creştin până la praznicul Învierii Mele, iar după încă o săptă -
mână să se oprească de la lapte, brânză şi ouă. Iubirea părinţilor
sfinţi cea de la Mine a fost mare foarte atunci, şi în toate
vremile când Eu am avut sfinţi în biserică, dar iubirea turmei
a fost mai mică şi atunci şi apoi şi acum, căci acum cei ce stau
pe scaun de păstori nu mai iubesc dreptarul cel din părinţi, căci
iubirea a fost şi este numai a sfinţilor, numai a celor ce se
sfinţesc pentru Mine cu viaţă înaltă, cu post şi cu rugăciune
mereu, dând de la ei mâncatul şi băutul şi luând ei de hrană lor
mâncare ca în rai, aşa cum i-a fost de Dumnezeu împărţit în
rai de hrană omului cel zidit de mâna Mea din pământ, şi apoi
dăruit cu duh de viaţă, din gura Mea peste el suflat. 

Mă scriu în carte cu putere de cuvânt, căci acum două
mii de ani, cu două zile înainte de prinderea Mea ca să fiu luat
din grădina rugăciunii Mele cea din urmă, grădina Ghetsimani,
ca să fiu dus lui Caiafa, cel adunat cu tot sinedriul ca să gă -
sească ei martori mincinoşi pentru ca să Mă dea la moarte, Eu
mai întâi le-am spus la ucenici că peste două zile va fi Paştile
şi voi fi dus spre răstignire, dar le-am spus mai înainte de
aceasta că Fiul Omului va veni iarăşi întru mărirea Sa şi toţi
sfinţii îngeri cu El şi va şedea pe jeţul slavei Sale şi se vor
aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de
alţii precum desparte ciobanul pe oi dintre capre şi va pune oile
de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga, şi va duce oile la viaţă
veşnică, iar caprele la pedeapsă veşnică. O, aceasta ce le-am
spus Eu atunci, învăţându-i toate pe ei, iată, se petrece în vre-
mea aceasta, căci cartea aceasta, scrisă pe pământ cu glasul
Meu cel de azi în ea, stă ca scaun de judecată şi Mă scriu în ea
de mai bine de cincizeci de ani şi grăiesc prin ea cu neamurile
pământului şi le spun lor de venirea şi Evanghelia Mea cea de
atunci, şi de venirea şi cuvântul Meu cel de acum, venire des -
pre care am grăit Eu ucenicilor Mei că ea va fi şi se va împlini,
aşa cum Eu am grăit atunci. 

O, cât de greu Mi-am întocmit Eu Mie biserică atunci
prin ucenicii Mei, şi apoi după ei prin urmaşii lor ca să fie ea şi
să stea înaintea Mea pentru slava Mea! Neamul omenesc
iubeşte carnea şi ca mâncare şi ca simţire şi ca iubire, şi greu
Îmi pot Eu ridica biserică sfântă înaintea Mea şi multă la număr,
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dintre fiii lumii culeasă Mie, iar părinţii cei sfinţi ai bi sericii au
căutat, cumva, să mai dezbare pe cei credincioşi de mâncatul
de carne, şi al celor ieşite din carne, ca să simtă omul dulceaţa
apropierii de Dumnezeu, de Cel sfânt, că mult aştept Eu pe om
să fie el după chipul şi asemănarea Mea, şi Mi-am ridicat în
vremea aceasta pe poporul cuvântului Meu cel de acum şi vin
la el mereu cuvânt şi îl învăţ sfinţenia mereu, şi i-am cerut, şi
el Mă ascultă să mănânce aşa cum i-am spus omului în rai, şi
să nu mai mănânce carne i-am spus, şi nici pe cele ieşite din
carne să nu le mai ia el spre hrana lui, căci Eu vin cu toţi sfinţii
şi îngerii la el pe pământ şi grăim cu el şi stăm la masă cu el, şi
el ştie că nici dacă mănâncă nu are câştig şi nici dacă nu
mănâncă nu are pagubă, şi nu toţi cei ce cred în Mine dintre oa-
meni au această cunoştinţă, şi greu Îmi este să-l fac pe om să
iubească pentru el ziua venirii Mele cu scaunul de judecată pen-
tru fiecare om, căci dacă ar iubi omul venirea Mea sau venirea
lui la Mine n-ar mai mânca el carne în veac şi n-ar mai mânca
nici cele ieşite din carne, ci ar alege el de hrană lui pe cele ce
le-am spus Eu omului în rai să-i fie lui spre hrană. 

O, nimeni nu ştie de ce dau Eu să găsesc şi să iubesc
viaţa cea călugărească la cei ce o aleg pe ea de viaţă lor.
Această viaţă, după adevărul ei trăită, este o viaţă fără de carne
şi fără cele ce ies din carne pentru hrana celui călugărit, căci
aşa viaţă îl călugăreşte pe om, şi nu slujba şi haina călugăriei,
care se fac apoi judecată grea pentru cel ce se duce spre
călugărie. Mulţi sfinţi au ales viaţa cea cu adevărat trăită, post
de mâncare şi multă rugăciune a inimii şi a minţii lor, şi i-a
umbrit pe ei darul Duhului Sfânt şi a dat lor Domnul duhul
des coperirii spre aşezarea celor de la El coborâte pe pământ
pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu. O, mult am tânjit să am în
vremea aceasta un popor postitor de carne şi de cele ieşite din
carne, ca să pot ridica cu el sarcina venirii Mele şi Evanghelia
împlinirii învierii morţilor, care aud în zilele acestea glasul Fi-
ului lui Dumnezeu, cuvântul Meu cel de azi, izvorât din gura
Mea în mijlocul poporului Meu cel aşezat de Mine acum întru
întâmpinarea Mea cuvânt, căci vin cuvânt la el pe pământ în
zilele acestea. 

O, am luat din mânuţa ta şi din guriţa ta de slujitor al
Meu pomenirea cea pentru chemarea la viaţă a celor adormiţi
de până acum, o, popor lucrător Mie şi împlinitor Evangheliei
Mele acum, la sfârşit de timp! Le-am făcut chemarea la masa
ta cu Mine pentru ei, la masa Mea cu tine, fiule, şi multă şi tot
mai multă uşurare şi mers le dăm lor spre înviere prin cele ce
le iau Eu, Domnul, din mijlocul tău lucrate pentru ei, căci tu
pentru învierea morţilor ai fost aşezat înaintea Mea ca să lu-
crezi şi să stai lucrând şi să nu mai stai în lume fără rod Mie
aşa cum toţi cei ce mai cred în Mine stau şi nu ştiu cum să-şi
zidească în ei viaţă de creştin. O, cine să le spună lor ca să ştie
ei cum să le fie viaţa, ca să aibă ei viaţă de creştin după cum le
place să aibă acest nume? 

Mulţi se uită în cuvântul Meu cu tine, chiar şi cei ce au
stat cu tine ani în şir şi au iubit ca şi tine pe Dumnezeu. Chiar
şi din aceştia zic că Eu n-am cuvânt nou pus în carte şi că nimic
nu e nou în el, şi nu se mai uită ei apoi în cuvântul Meu şi nu-l
mai pun la ureche ca să-l audă, aşa cum Eu trimit acum peste
pământ glasul cuvântului Meu ca să se audă el. Eu însă le spun
la cei ce judecă aşa cu inima lor şi cu mintea lor, le spun că
Dumnezeu este mereu astăzi, mereu acum, mereu Acelaşi ieri
şi azi şi mâine, şi este ca hrană pe masa celor ce se hrănesc cu
Dumnezeu, căci şi pâinea este mereu pâine cu acelaşi gust, dar
o ia omul şi o mănâncă în fiecare zi ca să nu moară de lipsa
pâinii; la fel şi despre apă am aceasta să le spun la cei nepă -

sători de venirea Mea în acest cuvânt. O, câtă îngâmfare îi
doboară în ei pe aceştia, şi pe ea o primesc în ei, dar hrana cu-
vântului Meu cel mereu proaspăt nu o mai iau ei de putere a
lor din partea Mea, căci hrana aceasta este mai mult decât aerul
pentru cei ce trăiesc prin ea înaintea Mea, iar cei ce iubesc pe
Dumnezeu sunt cei ce ascultă de la Dumnezeu şi trăiesc în El,
precum este scris. 

O, nu tot aşa este duhul celor adormiţi cu trupul şi care
aşteaptă, aşa cum aştepta bogatul cel nemilostiv pe Lazăr cel
din sânul lui Avraam să se aplece să-i pună pe buze cu degetul
un strop de apă asupra văpăii pe care o suferea şi o suferă el în
locul cel rău pe care şi l-a agonisit de pe pământ, precum Eu
am descoperit aceasta acum două mii de ani prin glasul
Evangheliei Mele de atunci, şi iată, iau acum răcorire multă
din izvorul Meu cel de acum toţi cei adormiţi şi pomeniţi aici,
lângă izvorul la care ei se strâng după ce sunt strigaţi, căci sunt
strigaţi aici toţi cei care s-au născut până acum pe pământ şi
au trecut cu trupul, unii spre viaţă veşnică, şi alţii spre durere. 

O, răcoriţi-vă, voi, acum din izvorul Meu de cuvânt,
lângă care sunteţi strigaţi acum ca să răspundeţi! Toţi cei ce aţi
trecut la Mine prin viaţă sfântă bucuraţi-vă şi rugaţi-vă la Tatăl
cu Mine şi cu poporul Meu cel de azi lucrător cu noi pentru
cei ce sunt în durere după trecerea lor! Iar voi, cei din durere,
răcoriţi-vă şi primiţi slava Mea cu cei ce lucrează vouă din
partea Mea, din cer şi de pe pământ uşurarea voastră, căci Eu,
Domnul, nu voiesc moartea şi durerea păcătosului, ci voiesc
mântuire, căci sunt Cel plin de milă. Am popor cu lepădare de
sine cu privire la hrana cea de toate zilele şi l-am pus pe el pos-
titor înaintea Mea pentru voi şi pentru Mine, Cel ce lucrez în
zilele acestea izbăvirea multora, şi cu el Îmi lucrez împlinirea
Scripturilor cele de apoi, cu el Îmi lucrez venirea Mea cuvânt
pe pământ acum ca să-Mi aşez scaunul slavei Mele pentru ziua
când voi sta cu toţi sfinţii îngeri ca să dau fiecăruia după cum
este fapta sa, şi mare va fi bucuria celor ce M-au cercetat şi
M-au miluit şi M-au mângâiat atunci când celor mai mici ai
Mei au făcut ei acestea în numele Meu! 

O, ce bine i-ar fi omului să se oprească o clipă în faţa
Scripturii care a vestit prin gura Mea acum două mii de ani
venirea Mea cea de acum, că iat-o cum se împlineşte ea acum!
Se citeşte în ziua aceasta în biserici cuvântul Meu cel atunci
grăit aşa, dar cine să-i însufleţească pe oameni să ia bine amin -
te la ziua venirii Mele când voi alege la dreapta oile din capre?
O, cine se poate odihni liniştit la gândul că el ar semăna cu oaia
din pildă şi să stea fără de grijă pentru ziua Mea de slavă atunci? 

O, deschideţi-vă inima şi nu mintea, voi, care auziţi în
biserici Evanghelia pomenirii zilei venirii Mele cu înfricoşata
judecată peste toate neamurile, care se vor aduna în ziua aceea
înaintea jeţului Meu! Toţi cei ce sunteţi sănătoşi sau bolnavi,
cercetaţi sau necercetaţi, toţi cei ce sunteţi mari sau mici pe
pământ, domni sau argaţi, deschideţi-vă inima şi urechea ca să
auziţi şi să vă ajungă la inimă apoi! Fiţi veghetori faţă de ziua
aceea! Spălaţi-vă şi primeniţi-vă pentru ea şi staţi aşa apoi întru
aşteptarea ei, căci ea vine negreşit şi vine mereu spre pregătirea
ei! Orice păcat să-l daţi de la voi şi să luaţi pe voi cămăşuţa
cea plăcută Mie, ca să vă pot aşeza la masa Mea, îmbrăcaţi şi
nu goi, ca nu cumva să fiţi ridicaţi de la masă şi să fiţi daţi celor
cercetători de haina cea de nuntă ai celor chemaţi şi aleşi şi
credincioşi. O, veniţi-vă în fire pentru ziua Mea de slavă! Nu
vă aplecaţi urechea spre cei ce vă învaţă că nu este Dumnezeu
şi că nu vine El! Aceia vor ei să fie dumnezei şi de aceea vă
învaţă să credeţi aşa şi să ziceţi şi voi aşa. Luaţi-vă după cu-
vântul Meu, că vine Dumnezeu la voi pe calea lui şi vă face
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trezirea întru întâmpinarea Lui, iar voi să nu ziceţi că vă întârzii
de la ale voastre sau că Eu întârzii spre voi, ci să credeţi că sunt
milos şi că vă aştept gătirea şi hăinuţa de pe voi după cum cere
masa Mea de nuntă viaţa voastră şi hăinuţa ei. 

Scriu sfârşit acum cuvântului Meu din ziua aceasta şi îl
pecetluiesc pe el cu numele Meu: Domnul Iisus Hristos. 

Dacă cel ce vede acest cuvânt pecetluit cu numele Meu
îl micşorează pe el cum că nu are nimic nou în el, unul ca acela
este împotriva Mea şi a lui. Eu însă pecetluiesc cuvântul Meu
pentru cei credincioşi şi pentru cei necredincioşi, pentru cei ce
îl iubesc şi se hrănesc cu el, şi pentru cei ce se uită peste el ca
să-şi spună gândul lor asupra glasului cuvântului Meu cel
mereu acum, cel mereu astăzi. Acest cuvânt sunt Eu, Domnul
Iisus Hristos, întru venirea Mea cu toţi sfinţii îngeri şi stând pe
jeţul slavei Mele înaintea neamurilor toate ca să despart pe unii
de alţii precum desparte ciobanul oile de capre, şi voi pune oile
de-a dreapta Mea, iar caprele de-a stânga şi voi da fiecăruia
după faptă, şi vor merge oile spre împărăţia gătită lor de Tatăl
Meu de la întemeierea lumii, iar caprele spre osânda pe care
şi-au lucrat-o lor. Amin. 

O, pace ţie, poporul Meu care Mă sprijineşti să vin cu
slava Mea şi să stau cu ea înaintea neamurilor toate! Eu, Dom-
nul Iisus Hristos, pecetluiesc cu numele Meu cuvântul Meu şi
cartea Mea, în care Mă aşez spre mărturie, căci mărturia Mea
este duhul proorociei, duhul cu care Eu stau în mijlocul tău şi
Mă dau ţie spre viaţa ta, spre mântuirea ta şi a multora care vor
crede şi-şi vor spăla cămăşuţa în acest râu de cuvânt, râul cu
apă multă, care Mă poartă spre tine cum M-a purtat pe mare
spre cei încercaţi de furtună în mijlocul ei ca să le aduc lor
izbăvirea Mea, căci Eu sunt Izbăvitorul, Eu sunt Cel ce sunt şi
Cel ce vin cu slavă, şi slava Mea este cu tine, o, poporul Meu
cel de azi al Meu. Amin, amin, amin. 

6/19 februarie 2012

Duminica izgonirii lui Adam din rai

Iubirea împărţită nu-l lasă pe om cu inima curată. Credinţa nu este
de ajunsă fără dragoste. Adam mărturiseşte din cer ortodoxia 

bise ricii prin părinţii cei sfinţi. 

MM ă fac cuvânt în cer şi pe pământ şi Mă aşez în
carte scrisă şi Mă dau cu povaţa Mea, cu bine -

cuvântarea Mea celor ce caută la Mine să le dau, căci Eu, Dom-
nul Iisus Hristos, vin pe pământ cuvânt, vin şi tot vin şi tot Mă
dau, ca să se prindă de om voinţa de a se da el lui Dumnezeu
din toată inima şi sufletul şi cugetul lui, căci iubirea împărţită
nu-l lasă pe om cu inima curată, iar diavolul îl atrage spre
multe pe om şi face aceasta cu omul de şapte mii de ani, dar
Eu, Domnul, tot de atunci lucrez şi tot lucrez ca să-i aduc
înapoi omului ceea ce a pierdut fiindcă n-a ascultat în rai pe
Făcătorul său şi s-a împărţit şi n-a mai fost întreg în iubire şi
n-a mai rămas cu inima curată omul cel zidit de Dumnezeu, şi
care n-a mai stat în rai dacă n-a ascultat. Mi-a fost atunci milă
de el, şi Mi-a fost milă de Mine, dar am stat faţă în faţă cu legea
raiului şi am plâns faţă în faţă cu ea de mila omului şi de mila
Mea în ziua când omul a ieşit din rai. De mila lui M-am făcut
cuvânt pe pământ acum, la sfârşit de timp, şi de dorul lui cobor
după el ca să-l fac să Mă audă şi să Mă creadă, şi numai apoi
să-Mi aducă el Mie pe cele ale credinţei lui şi apoi ale dragostei
lui, că fără dragoste nu-i de-ajunsă credinţa, aşa cum nici în rai
nu a fost altfel cu omul. Grăia cu Mine în rai omul, şi Eu gră -
iam lui, dar neascultarea lui a fost nedragoste şi Mi-a risipit
statul Meu în el, şi iată câtă învăţătură trebuie să ia omul pentru

viaţă în el, aici şi pe vecii apoi. 
O, popor al cuvântului Meu cel de azi, te cuprind în cu-

vânt de binecuvântare pentru putere sfântă, că iată, a venit vre-
mea postului de bucate şi de toate cele stricătoare de suflet şi
de trup pentru tot omul care iubeşte să fie al lui Dumnezeu pe
pământ. Praznicul Învierii Mele are aşezat de sfinţi şi de părinţi
şapte săptămâni de pregătire sfântă a sufletului şi a trupului
omului credincios, iar cel ce iubeşte pe Domnul aşa face şi nu
altfel, iar ascultarea trebuie să-şi găsească sălaş în om şi lucrare
apoi, că fără Mine cade omul, cade mereu, iar cu Mine se ridică
din căderea lui cea de şapte mii de ani şi se spală şi se găteşte
el pentru împărăţia cerurilor. 

Cuprind în binecuvântare puterea sufletului şi a trupului
tău şi te ţin în ea pentru legea cea sfântă a postului care începe
acum pentru întâmpinarea sărbătorii Învierii Mele, o, poporul
Meu. Ai grijă, tată, să te păstrezi întru Mine mereu şi să păs -
trezi în tine chipul Meu şi să te dai cu Mine în jurul tău mereu
în toată vremea aceasta, şi fiecare din voi să lucraţi aşa, fiilor,
căci dragostea are ascultare, iar ascultarea dovedeşte dragostea
cea pentru ea, şi aşa Mă pot Eu bucura de la omul care trăieşte
Mie şi nu lui. 

O, nu poate omul să fie şi ca el şi să fie şi ca Dumnezeu,
căci dragostea Mea cea de la om are întregime când ea se dă Mie
de la el. Nu poate omul să se dea Mie când face altfel, căci Adam
a făcut altfel şi a dat raiul pe neascultare şi pe voia cea liberă în
el şi a suferit el apoi pentru toată despărţirea lui de Dum nezeu.
Am venit pe pământ acum două mii de ani ca să Mă fac om, şi
am împlinit aşa, şi s-au ridicat Mie apoi urmaşi sfinţi cu inima
şi cu credinţa şi cu viaţa prin dragostea lor de Mine, şi în care
Eu, Domnul, am turnat pe Duhul Sfânt ca în va se curăţite şi
pregătite Lui, şi au luat sfinţii pe pământ apoi în ţelepciunea pusă
de Mine în ei ca să aibă urmaşii lor şi să Se înmulţească Domnul
în ei, şi măreaţă este istoria Mea cu ei şi a lor cu Mine înaintea
oamenilor şi a împăraţilor! Iubire închi nătoare s-a făcut fiinţa
Mea în ei. Îi am acum în cer înaintea tronului Meu închi -
nându-se şi lucrând cu Mine peste pământ şi aşteptând biruinţa
cea mare când Eu Mă voi slăvi cu ziua drep tăţii a toate peste
pământ, o, şi cum pot să le dea închinare şi ru găciune acestor
mijlocitori, cum pot aceasta cei care îi po menesc pe ei pentru
mijlocire dacă predaniile cele prin ei lăsate pe pământ se calcă
şi se pun altele în locul lor? O, prin dreptatea lor cea faţă de Mine
Eu am pus numele ortodoxiei apoi, după ce s-a ales la dreapta şi
la stânga turma cea creştină până atunci, iar celei din dreapta
i-am spus ortodoxie în numele cre dinţei cea plină de dreptate
pentru Mine a sfinţilor luptători pentru păs trarea a toată aşezarea
bisericii Mele, câr muită de Duhul Sfânt coborât în sfinţi când
s-a scris pe pământ cartea cre dinţei şi toată istoria şi luptele celor
credincioşi din neam în neam apoi. 

O, câtă jertfă, câtă răbdare a trebuit în toată vremea pen-
tru ca să rămână viaţa la cârma celor ce au iubit şi iubesc cu
inima curată pe Dumnezeu pe pământ! Au trecut mai bine de
cinci mii de ani de la facerea omului până ce Mi-am făcut loc
şi credinţă în oameni ca să vin şi să-Mi mărturisesc venirea şi
să-Mi ridic ucenici mărturisitori şi mulţi sfinţi apoi din unii în
alţii, prin care să fac cale cu lumină pe ea pentru om ca să se
întoarcă omul la Mine dacă voieşte! O, cine să-i spună lui să
se întoarcă? Nu mai am sfinţi acum pe pământ, ci numai furi
de cele sfinte s-au aşezat între Mine şi om. Nu mai vrea nimeni
să se facă sfânt lui Dumnezeu ca să pot Eu sălăşlui în el cu faţa
Mea, iar cârma cea de la sfinţi este dată în lături şi nu ştie omul
cum să meargă, şi încotro să meargă şi nu se uită el în sus, la
Dumnezeu şi la sfinţi, şi se uită după cei îmbrăcaţi în haină de
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preot şi care nu dau viaţă omului, ci îi iau viaţa şi puterea şi nu
mai are omul putere pentru Dumnezeu. O, cine să-i spună omu-
lui ce să facă şi cum să meargă el ca să afle drumul cel bun şi
raiul ascultării, căci Eu, Domnul, doresc după om zi şi noapte
şi plâng după el zdrobit de dor şi nu Mă aude omul şi plâng
neauzit de el şi plâng! 

— CC u duh adânc îndurerat şi înlăcrimat
pentru durerea Ta cea de la mine îmi

las lân gă Tine duhul şi cuvântul meu, o, Făcătorul meu, şi le
spun oa menilor, ca un martor al Tău, că drumul spre rai nu
este altul decât sfinţii Tăi, care Te-au mărturisit cu Duh Sfânt
şi cu sânge îna intea domnilor şi a împăraţilor şi a înţelepţilor
pământului du pă ce Tu ai venit pe pământ şi Te-ai făcut
temelie bisericii Tale. 

Acum şapte mii de ani eu m-am strivit de tot în fapta
neascultării mele de Tine, iar după ce s-au dezmorţit de sub
lovitura aceasta trupul şi duhul meu, au început durerile mele
toate, în mine şi în urmaşii mei până azi. Îi strig eu pe oameni
şi mărturisesc lor durerea Ta şi a mea. Durerea Ta sunt eu, du -
rere de şapte mii de ani, şi vreau să n-o mai ai, dar trebuie să
re pare omul cel de la sfârşit stricăciunea mea din el şi să Te ia
pe Tine înăuntrul lui cu toată slava Ta, care trebuia să să lăş -
luiască în mine la începutul meu dacă Te-aş fi ascultat, o,
Doamne! Locul Tău din om este sfinţenia lui cu trupul, cu du -
hul şi cu sufletul, cu toată fiinţa lui, o, Doamne, căci plata păca -
tului este pahar amar, neostoit acest amar, şi de care tot omul
se teme. 

Au aşezat sfinţii şi părinţii bisericii în duminica aceasta
ziua când eu am ieşit din rai, izgonit fiind de neascultarea mea
de Tine, Doamne. O, e greu de omul care-şi alege carnea, voia
lui şi cuvântul lui împotriva cuvântului Tău, Cuvinte Doamne,
dar iată cât vii Tu de mult şi de slăvit acum pe pământ cuvânt!
O, slavă venirii Tale, Doamne! O, atât de mult iubeşti pe cei
pierduţi de Tine ca să-i faci cumva să Te audă şi să se întoarcă!
Să nu se mire nimeni de graiul meu, de glasul meu cel măr -
turisitor de lângă Tine! Eu voia Ta o fac acum şi spun tuturor
celor ce cred şi celor ce nu cred că Tu eşti Calea, Adevă rul şi
Viaţa şi că ai lăsat cărarea Ta sfinţilor Tăi închinători Ţie pe
pământ la începutul bisericii Tale şi apoi, iar ortodoxia bi sericii
nu înseamnă altceva decât părinţii cei sfinţi, prin care Tu ai
aşezat pe făgaş mersul şi lucrul turmei creştine prin vreme. 

Luaţi din mărturisirea mea de lângă Domnul, Făcătorul
meu, voi, fii ai oamenilor, căci oamenii sunt urmaşii mei, iar
sfinţii sunt urmaşii lui Hristos! Luaţi de la mine şi credeţi aşa
cum cred eu când Domnul mă face să văd acum mântuirea pe
care a gătit-o El celor ce cred în El mergând pe calea Lui!
Întăriţi-vă viaţa pe mărturisirea sfinţilor şi a părinţilor sfinţi şi
a proorocilor, cărora li s-a descoperit şi li se descoperă voia
Domnului peste biserica Lui! O, daţi mâna celui căzut din rai
acum şapte mii de ani şi aşezaţi în voi tronul Domnului şi
faceţi-vă slujitori duhului vieţii în voi! Eu plâng şi privesc spre
rai şi aştept cu dor să vă întoarceţi ca să mă întorc şi eu. Tot
cerul vă aşteaptă pe voi, cei din urmă copii ai lui Adam, iar eu
mai mult vă aştept. 

O, ajută-i, Doamne, pe oameni, să se facă fii ai lui Dum-
nezeu după adevăr, ca să vină ei înaintea mea cu cheia, cu
pacea pe care eu am pierdut-o în ziua când nu Te-am ascultat
în rai din pricina dorului meu de mărire, Doamne! O, iartă-mă!
Pe toţi cei ce sunt pe pământ şi pot să strige spre Tine, îi aştept
să-Ţi spună Ţie să mă ierţi. O, iartă-mă! Sunt şapte mii de ani
de suferinţă a Ta şi a mea pentru neascultarea mea. Şterge-mi
de pe suflet rana vinei mele! Ea umbreşte fericirea între cer şi

pământ. Iubirea Ta e multă şi mare. Ea să topească toată vina
mea, răsfrântă ea în mulţi din neam în neam. O, strânge-ne sub
iertarea Ta pe noi, cei ce am greşit Ţie de la mine şi până la cel
din urmă greşit, şi fă bucurie sfinţilor Tăi prin iertarea noastră,
o, Doamne, că venirea Ta e mare în zilele acestea, şi ea împli -
neşte Evanghelia Ta prin care ai promis că-Ţi vor auzi glasul
Tău cel de azi toţi cei care au fost, şi dintre care vor învia mulţi,
spre uşurarea lor. O, iartă-mă, dar iartă-i pe toţi, că Tu eşti
Dumnezeu, Tu eşti din vecii Fiul Tatălui Savaot şi eşti Făcăto -
rul meu şi cu mare iubire m-ai zidit din pământ şi mi-ai dat din
gura Ta suflare de viaţă, iar eu am greşit apoi, am greşit Ţie şi
Te-am îndurerat adânc, o, Făcătorul meu! Mă uit în timp şi
plâng ca un om, iar pe Tine Te văd plângând, o, Dumnezeul
meu, şi plângi ca Dumnezeu. O, câtă durere Ţi-am făcut! Mă
doare că Te-am îndurerat. Iartă-mă, Făcătorul meu, pe mine,
cel pomenit acum cu ziua când am pierdut pacea mea, odihna
mea şi a Ta, Iisuse Doamne, Fiule Dumnezeu, mila cea de la
sfârşit de timp a celor ce-şi aşteaptă izbăvirea, răbdând îndu -
reraţi după ea. Amin.

— OO,pace ţie de la Dumnezeu Fiul, pace ţie,
celui zdrobit de răbdare şi de aşteptare!

Eu, Domnul, Făcătorul tău, îţi alin acum duhul. Sunt în lucru
mult pentru izbăvirea cea de la Mine a celor ce Mă strigă. Pic
cu pic am lucrat şi încă lucrez, că nu de altceva M-a trimis Tatăl
pe pământ, şi apoi pe Duhul Sfânt, vestitorul cel de la Mine prin
sfinţi şi prin duhul proorociei. Eu, Domnul, sunt viţa, iar Tatăl
Meu este Lucrătorul, şi va da Tatăl izbăvirea prin Mine şi bu-
curia lor la toţi cei ce Mă strigă din durere, şi le voi da lor. Amin. 

O, poporul Meu cel de azi, aşez în mijlocul tău cuvântul
Meu mereu şi iau răcoare multă şi mângâiere iau sfinţii şi cei
care Mă aşteaptă să-i izbăvesc de apăsare. Binecuvintez Eu,
Domnul, puterea ta cea mică lângă Mine, că aşa stă puterea
Mea lângă a ta, şi vom putea prin duhul umilinţei, iar răul va
cădea, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima şi mare sunt prin
acestea. Omul nu este ca Mine, blând şi smerit cu inima, şi de
aceea nu are putere aşa cum am Eu, dar tu să fii mic în mâna
Mea, ca să pot Eu prin tine pe cele ale Mele prin puterea Mea,
căci Eu sunt Cel ce pot. 

O, poporul Meu, să fii blând şi smerit cu inima aşa cum
sunt Eu. Aceasta să înveţi ca să ştii, şi ca să lucrezi apoi, căci
duhul iubirii te învaţă mult. Binecuvântare las peste tine pentru
timpul postului cel de până la praznicul Învierii Mele. Zi şi
noapte să te asemeni Mie şi să Mă ţii în tine cu duhul mărturi -
sirii, căci cuvântul Meu este hrană tare şi întăreşte în om trăirea
şi viaţa, fiule. Eu, Domnul, te îmbrăţişez şi te cuprind în duhul
puterii sfinte. Eu, Domnul, te călăuzesc şi te binecuvintez în
Duhul Sfânt, iar Tatăl să-ţi dea cunună de fiu al Său şi duh de
ascultare de fiu, şi vom cânta în zi de Paşti cântarea cea pentru
Mine, cântarea învierii: Hristos a înviat! 

Eu, Domnul, rămân cu tine, iar tu să-Mi dai voia Mea
înăuntrul tău şi faţa Mea pe faţa ta, Eu în tine şi tu în Mine,
căci faţa Mea voiesc să strălucească pe faţa ta, o, poporul Meu.
Amin, amin, amin. 

13/26 februarie 2012

Duminica întâi a Postului Mare, a dreptei credinţe

Jertfa Domnului pentru răscumpărarea omului. Cuvânt către Româ-
nia. Învăţătură pentru păstrarea credinţei. Grăirea Domnului cu 

Biserica de Stil Vechi din România. 

AA cest râu de cuvânt este iubirea lui Dumnezeu,
Care vine pe pământ după om ca să-i spună lui
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adevărul şi ca să i-l arate, că pe pământ s-a astupat calea care
duce la drumul vieţii, ca să nu mai aibă omul căutare după sal-
varea lui, dar Eu, Domnul Iisus Hristos, Cuvântul Tatălui
Savaot ca şi la începutul facerii a toate, sunt trimis de Tatăl să
Mă fac şi la sfârşit cuvânt şi iarăşi să fac toate prin cuvânt, căci
cele aşezate ca să fie trăite de cei credincioşi se clatină tot mai
mult de la locul lor, şi trebuie să lucreze Dumnezeu dacă omul
strică, dacă el nu zideşte pe temelia cea cunoscută, şi iată, vine
Domnul, că este scris să vină. Amin. 

O, vine Domnul şi grăieşte peste pământ, iar cel ce aude
din gura Mea că vin, acela să-Mi spună: „Vino, Doamne!” şi
să-Mi deschidă să vin, să intru şi să lucrez, că e vremea să lu-
crez Eu, Domnul, căci omul care s-a aşezat peste tot în locul
Meu pe scaun de biserică dă să dea deoparte pic cu pic aşezarea
cea sfântă din părinţi. O, nu este frică de Dumnezeu în oameni.
Chiar dacă vine peste ei plată după faptă nu se îngrijorează oa-
menii, nu se tem. Eu însă nu pot să las pământul fără Dum-
nezeu pe el, fără Cuvântul lui Dumnezeu mereu astăzi, Care
grăieşte ca în toate vremile peste îndărătnicia omului. E vremea
la sfârşit, nu e la început, şi chiar dacă s-a depărtat atât de mult
sfârşitul de început din pricina depărtării de Dumnezeu a omu-
lui, Eu, Domnul, vin, şi prin cuvânt rostit întăresc pe temelia
lor pe cele aşezate la începutul Meu cu omul acum două mii
de ani, că mulţi M-au aflat atunci şi apoi şi mulţi M-au cunos-
cut cine sunt şi de unde am venit şi mulţi M-au iubit de atunci
şi până azi, şi pentru ei Eu vin acum cuvânt pe pământ, că mulţi
M-au iubit după adevăr şi mulţi Mă iubesc şi azi tot aşa, şi vin
să-i păstoresc pe ei, vin să le fiu Păstor şi să-i ţin de-a dreapta
Mea, că Mă mângâie în durerea Mea iubirea lor. 

O, vin de la Tatăl cuvânt pe pământ ca să învăţ omul ce
înseamnă post, ce înseamnă biserică, ce înseamnă mântuire şi
să ştie el de la Mine apoi acestea. Când am venit acum două
mii de ani mulţi M-au aflat şi M-au cunoscut şi M-au preţuit
şi M-au iubit, căci Eu pentru ei am venit, nu pentru cei ce şi-au
văzut pe mai departe de ale lor când Îmi auzeau glasul şi când
vedeau faptele Mele cele mai presus de fire şi care Mă
dovedeau de unde vin şi cine sunt întru venirea Mea cea de la
Tatăl la om. Am zidit pe pământ prin credinţa lui Avraam, am
zidit un popor al cărui părinţi au fost Avraam, Isaac şi Iacov,
iar pe Iacov l-am numit Israel. Am lucrat apoi în mijlocul aces-
tei seminţii multă binecuvântare, mult cuvânt din cer prin
duhul proorociei, aşa cum lucrez acum pe pământ cuvântul
Meu în mijlocul unui popor credincios Mie prin învăţătura cea
din părinţi. Mi-am anunţat venirea tot timpul şi am spus mereu
poporului Israel că voi veni şi că voi lucra şi că Mă voi slăvi şi
că voi face ceruri noi şi pământ nou, şi am tot pregătit acest
popor şi l-am tot povăţuit şi Mi-am tot pregătit firul venirii
Mele, şi binecuvântare pe acest fir am rostit, şi M-am des -
coperit că voi lucra în mijlocul acestui popor când voi veni.
Nu pentru altceva am deosebit pe acest popor Israel dintre cele-
lalte neamuri de pe pământ, o, nu de altceva, ci numai pentru
că Eu trebuia să vin pe pământ după cinci mii de ani de la fa -
cerea omului şi de la căderea lui din Dumnezeu apoi, căci Eu
n-am zidit omul ca să moară, ca să cadă, ci l-am zidit ca pe o
casă a Mea şi am tânjit să Mă odihnesc în el apoi. O, cum
să-Şi fi arătat Dumnezeu faţa iubirii Lui, Fiinţa Lui cea din iu-
bire plămădită dacă n-ar fi zidit El omul ca să-i dea iubirea Lui
toată şi ca să Se facă cunoscut Dumnezeu? Atunci El S-a
hotărât să facă cerul şi pământul şi toate câte sunt, şi apoi pe
om, ca să aşeze în el şi peste el iubirea Lui şi să-L mărturi -
sească omul pe Dumnezeu iubire a sa şi izvor de iubire. O, pen-
tru aceasta a zidit Dumnezeu un popor al Său între neamurile

de pe pământ pe vremea lui Avraam, Isaac şi Iacov şi neamul
lor apoi. Cu multă măiestrie l-am scos pe Avraam din pământul
său şi l-am aşezat în pământ nou şi am coborât peste el glasul
Meu şi am rostit binecuvântarea Mea peste el şi peste seminţia
Mea cea binecuvântată prin el. Am lucrat treaptă cu treaptă
apoi calea venirii Mele în mijlocul poporului Israel, şi prin cu-
vânt rostit prin prooroci am tocmit venirea Mea pe pământ,
coborârea Mea în trup de Fecioară ca să Mă nasc din ea copil
al Tatălui şi al ei şi să cresc în mijlocul lui Israel, cel numit de
Mine poporul Meu, şi să-Mi dovedesc obârşia şi dumnezeirea
Mea în mijlocul lui, şi toate neamurile pământului ştiu de
atunci şi până azi că Israel Mi-a fost popor şi că nu M-a primit
când am venit şi că s-a sculat împotriva Mea prin cei mari de
peste el şi M-au scos de la ei, M-a scos afară Israel din casa
sa, căci s-a vrut el stăpân peste pământ. 

O, nu M-a primit Israel nici când M-am născut, nici când
am înviat. De la naştere şi până la moartea Mea pe cruce şi
până la învierea Mea apoi nu M-a primit Israel, ci M-a con-
damnat la cruce acest popor. Născusem însă de sus prin cuvân-
tul Meu pe câţiva din mijlocul lui, pe care Mi i-am făcut
ucenici ai iubirii Mele pentru om, şi cu ei M-am purtat din loc
în loc, făcându-Mi cale cu minunile cele mai presus de fire
peste cei neputincioşi ai lui Israel, până în ziua când M-am
lăsat prins şi dus de căpeteniile lui pe muntele Golgota ca să
fiu bătut în cuie pe cruce şi să stau trei zile în mormânt împru-
mutat şi să Mă scol apoi biruitor dintre cei morţi, după ce
M-am dus în locuinţa lor şi M-am arătat cine sunt, căci eram
Cel făgăduit lui Israel ca să vin Mântuitor şi Salvator al omului,
şi Mi-am făcut atunci lucrarea pentru care am venit. Mi-am
ridicat sfinţi în urma Mea, şi din unul în altul s-a înmulţit apoi
neamul sfinţilor Mei şi am păstrat din ei din vreme în vreme
neamul creştinesc şi turma lui cea credincioasă Mie, dar în
toată vremea păstorii năimiţi au pătruns în turmă şi s-au făcut
stăpâni pe ea în locul Meu şi mereu Mi-au tot clătinat ei de la
locul lor pe cele aşezate de Mine prin sfinţi o dată pentru tot-
deauna, iar cei binecredincioşi ai turmei Mele, păstori şi oi, au
păţit ca şi Mine, au fost scoşi afară şi daţi crucii, şi iată, mai-
marii de peste neamul creştinesc au făcut şi fac şi ei ceea ce a
făcut cu Mine poporul Israel, ca să domnească ei în locul Meu,
iar Duhul Sfânt să tacă sau să nu fie luat în seamă, ca să zică
numai ei în numele Duhului Sfânt aşa cum vor ei. 

O, pe pământ s-a astupat şi se tot astupă calea care duce
la duhul vieţii şi la ascultarea de el pentru ca să aibă omul viaţă
şi din belşug să aibă, dar vin Eu, Domnul, cu râul Meu de cu-
vânt, cu iubirea lui Dumnezeu, care vine pe pământ ca să-i
spună omului adevărul, căci cele aşezate de sfinţi ca să fie
făptuite şi trăite de cei credincioşi Mie sunt clătinate tot mai
mult de la locul lor şi trebuie să lucreze Dumnezeu dacă omul
strică, dacă el nu zideşte pe temelia cea bine aşezată şi bine
cunoscută, şi iată, vine Domnul, că este scris să vină. Amin. 

Stă aşezată de sfinţi şi de părinţi în duminica aceasta,
cea dintâi a Postului Mare, pomenirea dreptei credinţe, du-
minica ortodoxiei. O, cum să nu grăiesc Eu, Domnul, cuvân -
tarea Mea peste ziua aceasta de pomenire din părinţi lăsată?
Sub lucrarea şi sub venirea Duhului Sfânt peste ei, aşa au lucrat
din partea Mea sfinţii şi părinţii, şi au lucrat ei cu post şi cu
rugăciune vie înaintea Domnului, care de care mai mult şi mai
întreg au lucrat, ca să aibă neamul creştinesc dreptar peste el,
dar mulţi lupi îmbrăcaţi în piele de oaie s-au strecurat în toate
vremile înăuntrul bisericii Mele şi au pus mâna pe toiag şi au
păstorit ei, şi faţa lor se vedea apoi, căci se ridicau şi risipeau
şi stricau, dar sfinţii luptau mereu din partea Mea şi ridicau
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sfinţi şi le dădeau lor biruinţa chiar şi atunci când erau jertfiţi
pe altarul dreptei credinţe, căci prin prigoane reci ei luptau şi
biruiau cu Mine şi păstrau credinţa şi neamul cel de după ei,
care se întărea şi mai mult prin minunile şi descoperirile
sfinţilor lucrători cu Mine, chiar şi după ce aceştia erau jertfiţi
pe altar, şi erau ei biruitori ca florile de ghiocei, care după ce
se luptă cu zăpada şi gheaţa care să nu-i lase să scoată căpşorul
în sus când ei dau să înflorească vestitori ai primăverii, ei
aşteaptă iar şi iar sub neaua groasă şi sub gheaţă şi biruiesc şi
sparg crusta cu căpşorul lor credincios primăverii şi ies înfloriţi
deasupra după multă luptă când ei dau să iasă şi să se arate. 

O, neam ortodox, ia de la Mine cuvânt de veghe şi
învaţă-te să-ţi păstrezi tărâmul şi taina şi datinile tale! Scoa -
lă-te la veghe, că toate dau să se strice de tot din pricina păsto -
rilor plătiţi care stau peste tine, dar tu priveşte în sus la sfinţi
şi la părinţi şi nu te lăsa mic sub mâna celor ce te înstrăinează
de mântuirea ta, căci faţa vopsită nu e faţă de păstor. Păstorii
tăi sunt sfinţii şi toţi cei ce se sfinţesc pentru Mine şi pentru
tine, iar tu trebuie să iei bine seama ce faci, căci Eu te ajut să
ştii şi să poţi, şi vin cuvânt la tine şi te povăţuiesc să ştii. Jumă -
tate din zilele săptămânii să le dai pentru sufletul tău şi să
mănânci bucate de post după asfinţitul soarelui, care-ţi călău -
zeşte vremea zilelor şi a nopţilor ca să ştii tu măsura timpul,
căci dacă nu va întrece credinţa ta pe cea a fariseilor şi a
cărturarilor, care postesc de două ori pe săptămână, aşa cum
se laudă ei şi care zic că fac fapte mari, nu vei avea nici tu în
mijlocul tău împărăţia cerurilor, împărăţia sfinţilor, care s-au
jertfit pe altar pentru credinţa ta prin ei. 

O, se suie la Mine durere care ustură, că pe mulţi îi vede
cerul că postesc mult, dar cu trupul şi cu duhul umblă goi, um -
blă descoperiţi înaintea cerului şi a oamenilor, umblă după
modă şi îşi aţâţă unii altora simţurile spre păcat, de care ei nu
postesc. O, trebuie post plăcut Mie de la cei ce dau să pos -
tească de bucate, că nu mâncarea sau nemâncarea îl va pune
pe om îna intea Mea, ci viaţa sfântă a lui îl face pe el să fie
moştean al cerului pe pământ. Trebuie hrană sfântă pentru su-
flet în vreme de post. Trebuie citiţi sfinţii care au cârmuit bine
biserica. Trebuie lucru mai puţin cu mâna şi mult cu veghea
cea pentru post şi pentru rugăciune de iertare a păcatelor, căci
omul este rob păcatului. 

O, neam creştin, o, neam ortodox, să mănânci cu sfială
bucatele de pe masă în vreme de post şi în toată vremea, şi nu
cu bucurie să mănânci, căci trupul stă împotriva duhului prin
bucurii trupeşti, care se suie la suflet, şi este omul deprins să
se bucure mâncând şi gătindu-şi să mănânce. Eu când M-am
supus postului cel de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi,
după voia Tatălui Meu, am fost în tot acest timp ispitit şi încer-
cat de satana, dar Eu rămâneam în toată vremea ispitirii blând
şi smerit, aşa cum se cuvine în zile de post, dar omul postitor
nu ştie îndeajuns ce este cu adevărat postul. David era împărat
şi se aşeza la mare veghe când postea, şi zicea: «Pentru cuvin-
tele Tale, Doamne, eu am păzit căi aspre, ca să nu grăiască
gura mea lucruri omeneşti». Zilele de post sunt pentru cei
credincioşi după adevăr, dar blândeţea şi smerenia inimii tre-
buie să fie hrana sufletului postitor de cele trupeşti şi omeneşti
şi mult hrănitor de cele cereşti, şi multă povaţă îi trebuie omu-
lui postitor ca să-i fie lui de folos jertfa cea pentru mântuirea
lui, şi au sfinţii învăţătură dată de Mine lor pentru neamul orto-
dox, pentru cel după adevăr creştin, că nu mai este biserică a
Mea pe pământ decât ortodoxia cea trăită pe unde mai este ea
trăită, cea bine păstrată sub Duhul lui Dumnezeu şi bine păzită
de duhul omenesc, căci altfel se strică neamul, se strică aluatul

şi nu mai este bun. Minciuna e mare doamnă pe pământ şi au
oamenii îngâmfaţi prin ea, au îndrăzneala să pună învăţătura
lor cea strâmbă la îndemâna norodului ca să-l ducă spre
minciună, şi iată de ce trebuia să vină Domnul pe pământ cu-
vânt! Nimănui să nu-i mai fie de mirare venirea Mea cuvânt
pe pământ acum, căci Eu sunt Lumina lumii şi trebuie să lucrez
peste întuneric şi să se vadă calea şi s-o cunoască oamenii, căci
s-a astupat calea care duce pe om spre Dumnezeu, s-a astupat
cu minciuna căreia i se zice adevăr. Eu însă vin şi fac lumină
şi Îmi am locaşul în soare şi sunt ca un Mire Care iese din
cămara Sa, precum este scris, şi soarele se bucură ca un uriaş
care aleargă drumul lui, şi de la marginile cerului este ieşirea
lui, şi oprirea lui până la marginile cerului, şi nu este cine să
se ascundă de căldura lui, şi toată firea se bucură şi tresaltă de
venirea Mea cu lumină peste pământ, cu râul Meu de cuvânt,
care povăţuieşte pe om. Amin. 

O, popor ortodox, ia aminte la glasul Meu, care-ţi gră -
ieşte în vreme de neveghe a ta pentru credinţa ta, pentru bise -
rica ta! Adu-ţi aminte de voievodul român Mircea cel Bătrân,
care nu s-a aplecat sultanului turcesc când acesta a venit să-i
ceară lui Mircea îngenuncherea. Răspunde-i şi tu duşmanului
antichrist când vine la tine să te despoaie de cămăşuţă şi să-ţi
dea el cămaşă roşie spre batjocura ta aşa cum Mi-au dat Mie
mai-marii poporului Israel când M-au dus spre batjocură şi
spre răstignire ca să nu mai fiu; o, răspunde-i şi tu duşmanului
mântuirii tale, răspunde-i ca voievodul Mir- cea şi ai grijă să
ştii să răspunzi în faţa celor ce vin să te îngenuncheze şi scoa -
lă-te şi uită-te în sus la sfinţi şi la părinţi şi întreabă-i pe ei, ca
să nu greşeşti pentru credinţă, căci credinţa este însoţită de
sfinţenie, şi numai sfinţii au credinţa bine aşezată în ei şi des -
coperiri de la Domnul pentru calea ei. O, păstrează-ţi credinţa,
păzeşte-ţi averea, popor ortodox, şi nu te teme de cel îmbrăcat
pe deasupra cu haina credinţei! Tu veghează cu sfinţii, care
s-au făcut ţie cunoscuţi prin faptele lor sfinte, că n-are cine te
ajuta decât Domnul şi sfinţii Lui în greaua încercare de azi a
credinţei tale, popor ortodox! Îţi dau de ştire cu durere că tu
eşti sub robie, şi de multă vreme eşti aşa. Îţi fac cunoscut că
răbdarea Mea este multă şi mare pentru învierea ta, pentru
izbăvirea ta de sub robie, numai să iei tu acum povaţa Mea
peste tine. Ridică-te ca un voievod, popor ortodox, şi scutură
de pe tine robia şi ameninţarea duşmanului antichrist, care te
înfăşoară acum în haina lui cea roşie când Eu te cer cu cămă -
şuţă albă să stai înaintea Mea, că ea este haina slavei, nu cum
te învaţă duşmanul Meu şi al tău, antichrist, de te-a făcut să-ţi
îmbraci în roşu căsuţa şi trupul şi toată orânduiala ta ca să te
asemeni cu el la port şi la credinţă apoi, căci credinţa lui este
necredinţa în Mine şi lepădarea de Dumnezeu a lui şi a ta. O,
nu căuta să te înveţi să zici şi tu ca duşmanul care a rătăcit de
pe cale şi care rătăceşte zicând: «Eu sunt al lui Petru, eu al lui
Pavel, eu al lui Apolo». O, nu aşa. Să nu zici şi tu: Eu sunt al
lui Ioan, eu al lui Vasilie, eu al lui Grigorie, sau al altui sfânt,
sau, mai mult, al celor ce n-au fost sfinţi, ci să zici: „Eu sunt
al părinţilor cei sfinţi, care mă dau lui Dumnezeu prin învă ţă -
tura lor cea sfântă”, că dacă nu vei asculta aşa, te vei pierde
îţi zic, te va pierde dinaintea Mea duşmanul antichrist, care a
pătruns în casa ta cu orânduiala sa cu totul şi prin toate, căci tu
n-ai vegheat să nu ţi se spargă casa, şi ea ţi-a fost spartă, că an-
tichrist nu vrea ca tu să fii mireasa Mea acum, la sfârşit de
timp, iar Eu vin la tine Mire, nu altfel vin, şi te găsesc logodită
cu duşmanul Meu, care te-a robit ca să fii a lui. O, lasă-Mă să
te răscumpăr, că de aceea vin la tine în zilele acestea, popor
ortodox! Caută, popor iubit, să nu faci şi tu ca poporul Israel
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acum două mii de ani când Eu am venit de la Tatăl la el, iar el
M-a alungat! 

I-aş ruga cu multă aplecare pe cei ce au rămas în neamul
român biserică a dreptei credinţe, pe celălalt sobor de arhierei
ai acestui neam, şi pentru care ca să fie el acum, s-au dat jertfă
dureroasă mulţi sfinţi ai ortodoxiei când s-au clătinat de la
locul lor serbările sfinţilor şi când tu ai căzut sub robia duş -
manului, care te-a înşelat atunci ca să te lepezi de sfinţi şi de
predaniile lor peste biserică din neam în neam; i-aş ruga pe
aceştia să înţeleagă ca şi Mine că tu eşti sub robie, popor român
ortodox, şi că Eu rabd îndelung pentru tine aşa cum răbdam
pentru Israel când cădea sub robie pentru neascultarea lui de
Dumnezeu şi de prooroci şi de văzători, pentru călcarea legii
strămoşeşti. I-aş ruga să stea ei în umilinţă şi în mare iubire şi
răbdare, cu duh blând şi smerit înăuntrul lor, cu nădejdea că
Eu, Domnul, vin pe pământ cuvânt ca să lucrez repararea celor
ce s-au dărâmat de la locul lor din lipsa de veghe sfântă a slu-
jitorilor de biserică atunci când acestea s-au clătinat. Le amin -
tesc lor că Eu, Domnul, am spus acum două mii de ani celor
ce se bizuiau că sunt fii ai lui Avraam, neînţelegându-Mă ei că
Eu sunt mai mare ca Avraam, mai înainte de el, iar Eu le-am
spus lor când am văzut că ei sunt cei ce nu Mă primesc şi dau
să Mă omoare dintre ei, şi le-am spus că Dumnezeu poate şi
din pietre să ridice fii ai lui Avraam. Iată, pot, aşa cum am spus
atunci că pot, ca un Dumnezeu, căci am venit pe pământ de la
Tatăl cuvânt şi Mi-am dat deoparte un popor mititel la număr
şi la stare şi l-am binecuvântat cu binecuvântare nouă şi stau
în mijlocul lui cuvânt şi înnoiesc toate prin cuvânt, precum este
scris, şi am ungere curată şi nouă peste el, şi cu sfinţii din cer
lucrez acestea peste el şi rabd în mijlocul lui cu el până la ziua
biruinţei, când voi răzbate să-Mi răscumpăr înapoi biserica şi
s-o numesc ortodoxie, mireasa Mea, care M-a înşelat cu atâţia
iubiţi şi n-o mai am a Mea pe ea acum, şi lucrez de pe margini
şi strig la ea să-i dau de veste că am venit s-o dezrobesc şi
să-i dau veşmântul ei cel dintâi dacă se va întoarce la Mine,
dacă va voi ea cu Mine, iar dacă nu va voi, voi da slava Mea
celor ce Mă iubesc după adevăr şi îi voi înmulţi pe ei ca stelele
cerului, precum este scris despre fiii lui Avraam, părintele
credinţei neprihănite înaintea Mea, căci el nu s-a îndoit de
Mine când M-am descoperit lui dintre toţi cei din vremea lui
şi am grăit lui din cer şi am pus peste el făgăduinţa Mea pentru
neam mare din el ridicat între pământ şi cer înaintea Mea, nea-
mul sfinţilor, neamul dreptei credinţe. Amin. 

Fac aplecare bisericii slujitoare de partea ortodoxiei cea
din părinţi în mijlocul neamului român şi spun acestor slujitori
dăruiţi credinţei strămoşeşti prin jertfă şi prin credinţă stator -
nică înaintea Mea, le spun lor că Eu, Domnul, sunt venit cuvânt
peste pământ pe vatra neamului român şi de mult lucrez prin
scule pregătite de Mine ca să biruiesc pentru dezrobirea bi -
sericii, căci în anul dărâmării sărbătorilor sfinţilor, Eu am ridi-
cat o nădejde mare, o mlădiţă nouă şi am îngrijit de ea până ce
am putut lucra prin ea înştiinţare mare şi trâmbiţare sfântă a
Mea şi a sfinţilor din cer peste pământ şi peste biserică şi am
spus în tot acest răstimp că biserica Mea cea dreaptă şi curată
în credinţă este cea care se jertfeşte pentru credinţă şi cea care
veghează apoi împotriva duşmanilor ei, şi nu este biserica Mea
cea care doar mănâncă şi bea şi se împodobeşte în numele
credinţei, dând ea drumul la uşă de câte ori bate cineva să intre
dintre cei străini de sfinţenia ei cea din părinţi. O, adevărata
bi serică este cea care suferă ca Stăpânul ei batjocură, defăima -
re, prigoană şi biruinţă prin acestea, căci Eu aşa am biruit şi
sunt Biruitorul morţii şi al iadului şi sunt Mântuitorul celor

dreptcredincioşi, şi trebuie răbdare şi duh blând şi smerit tre-
buie în cei ce rabdă îndelung ca şi Mine pentru salvarea bi -
sericii Mele, robită acum de cei străini de Mine şi de ea. 

O, neam român, veghează şi caută să vezi ce să faci ca
să fii iarăşi Mie biserică după dreapta credinţă, că biserica ta
şi slujitorii ei sunt sub robie şi sunt uniţi cu duşmanii Mei şi
ai ei. Îţi dau putere să te trezeşti şi să veghezi şi să te uiţi bine
spre cer şi să te întrebi cu sfinţii ce să faci ca să nu piară viaţa
ta. Întoarce-te la starea cea dintâi a bisericii Mele, întoarce-te
la serbările sfinţilor şi la mersul cel bine aşezat al bisericii, că
nu e bună calea pe care tu ai apucat, amestecând pe Domnul
cu cei de neam străin, căci sfinţii te-au povăţuit sfânt, şi tre-
buie ascultare! Au aşezat părinţii şi sfinţii în duminica întâi a
Postului Mare pomenirea dreptei credinţe şi nu ştiu fiii bi -
sericii ce înseamnă dreapta credinţă. Ortodoxia înseamnă
sfinţii părinţi, aceasta spun Eu, Domnul, în zi de duminică a
pomeni rii dreptei credinţe, şi rabd cu durere trezirea ta la
veghe, o, turmă a neamului român! Întoarce-te la locul de
unde ai căzut în rătăcire, întoarce-te pe calea istoriei sfinţilor
şi caută să-ţi vezi greşeala şi scoală-te şi te scutură de ea şi
aşează-ţi calea aşa cum cere datina creştinească, şi nu cum
vrei tu sau mai-marii de peste tine, uniţi cu antichrist îm-
potriva Mea şi a ta, căci aşa tu nu poţi fi a Mea, iar Eu voiesc
să-Mi fii mireasă acum, la sfârşit de timp, cu întreg trupul tău
sub crucea dreptei credinţe, că vin pe vatra ta, neam român,
şi Mă fac în lung şi în lat cuvânt peste pământ din mijlocul
tău şi chem sub această viţă nouă neamurile spre lumina Mea,
spre învăţătura Mea, care mântuieşte. Amin. 

O, pace ţie, neam român! Întoarce-te să-Mi fii biserică,
să-Mi fii iar mireasă! Ascultă-Mi glasul, deschide Domnului
tău, Care a grăit cu tine cuvântul Său în zi de pomenire pentru
credinţă! Înviază după adevăr întru dreaptă credinţă, după
dorul Meu, o, biserică a neamului român, şi lasă-te mireasă
Mie apoi şi lasă-te povăţuită din cer, căci această minune peste
tine numai Eu, o, numai Eu o mai pot săvârşi pentru viaţa ta,
dacă tu vei deschide ca să crezi, ca să Mă primeşti şi ca să te
mântuieşti din robie, la cuvântul Meu cel de peste tine acum.
Amin, amin, amin. 

20 februarie/4 martie 2012

Duminica a treia a Postului Mare, a sfintei Cruci

Slava Domnului faţă în faţă cu cei care citesc cuvântul. Grăirea
Domnului cu neamul român. Păstorul Cel cu crucea a suferit pentru
neamul omenesc. Îndemn la pocăinţă. Neamestecul cu cei plecaţi din 

poporul cuvântului. 

MM ă vestesc la porţi ca să intru cuvânt în cartea
Mea de azi şi Mi se face primirea. Sunt Arhie -

reul Cel Mare, capul bisericii Mele, şi Slujitor împreună cu
biserica sunt înaintea Tatălui Savaot, şi Tatăl Meu lucrează, şi
Eu lucrez. Mai mult decât arhiereii şi decât preoţii bisericii,
mai mult se cade să lucrăm Noi, cei din cer, peste biserică, iar
altfel biserica nu este a Noastră, a Tatălui şi a Mea, şi este ea
altceva când nu are de Stăpân peste ea pe Dumnezeu şi de
Călăuzitor al ei mereu pe Fiul lui Dumnezeu. 

Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, sunt Dumnezeu Fiul,
Domnul Iisus Hristos, Arhiereul Cel Mare al bisericii Mele
după rânduiala Tatălui Meu Savaot. Cine este cel ce Mă în -
treabă cine sunt Eu, Cel ce grăiesc peste biserică? Eu sunt Cel
ce sunt îi răspund, dar dacă şi Eu îl întreb pe el cine este, el
poate să-Mi răspundă după adevăr? Poate omul să slujească la
doi stăpâni, l-aş întreba pe el? Ce Mi-ar răspunde cel ce l-aş
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întreba cine este el? O, dacă Mi-ar fi Mie slujitor ar avea unul
ca acela ce să-Mi răspundă, dar dacă îşi slujeşte sieşi slujitor
în dreptul lui Dumnezeu, nu are răspuns, se ruşinează să dea
răspuns, se ruşinează de Mine şi de oameni, iar Eu am spus
acum două mii de ani: «Cine se va ruşina de Mine şi de cuvin-
tele Mele în neamul acesta preacurvar şi păcătos, şi Fiul Omu-
lui Se va ruşina de el când va veni întru mărirea Tatălui Său
cu sfinţii îngeri». Eu cu îngerii vin când vin să grăiesc peste
biserică, căci sunt purtat de îngeri, iar îngerii sunt cei ce Mă
acoperă, sunt norul cel de deasupra trupului Meu cel înviat din-
tre morţi acum două mii de ani, şi frumoasă este slava Mea cea
acoperită de cetele îngereşti când Eu vin şi grăiesc cuvântul
Meu în mijlocul poporului Meu cel credincios venirii Mele de
azi cuvânt pe pământ la el, căci cu aceeaşi slavă stau înaintea
lui şi când cobor în carte, şi când ies spre el cuvânt din carte
rostit, şi mereu sunt, odată cu auzirea sau cu citirea cuvântului
de către cei ce îl aud sau îl citesc, mereu cu aceeaşi slavă stau
faţă în faţă cu cei ce au părtăşie cu Mine prin acest cuvânt ieşit
din gura Mea, şi Dumnezeu aşa lucrează, căci este adevărat
Domnul şi acelaşi este mereu şi întreg lucrează în toată vremea
şi peste tot pe unde împarte El cuvântul Său. Amin. 

O, neam român, cobor în mijlocul tău cuvânt, cobor pe
vatra ta cu slava cuvântului Meu de atâta timp, dar şi tu faci ca
Israel, care M-a avut în mijlocul lui treizeci şi trei de ani prin
naşterea şi copilăria şi creşterea Mea şi prin propovăduire apoi
şi prin durerea lepădării lui de Mine în toată această vreme, şi
apoi el M-a lepădat de tot şi M-a dat crucii ca pe cel mai mare
rău al lor, dar în mijlocul tău, popor român, Eu sunt de peste
cincizeci de ani cuvânt de Duh Sfânt şi călăuzesc un popor, pe
care l-am făcut credincios Mie şi împărţitor de cuvântul lui
Dumnezeu în vremea aceasta, căci Eu sunt Cel ce sunt, Alfa şi
Omega sunt, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, începutul şi sfârşitul,
precum este scris că am lucrat şi că voi lucra, şi aceasta este
lucrarea Mea, precum este scris să fie ea şi să fiu Eu, şi fii cu
luare-aminte, popor român, cum sunt Eu în lucrarea Mea în
mijlocul tău, pe vatra ta, căci din nou îţi spun: Eu sunt Cel din-
tâi şi Cel de pe urmă, începutul şi sfârşitul, Alfa şi Omega sunt.
Nu numai la început, nu numai Cel dintâi, ci şi la sfârşit sunt,
şi Cel de pe urmă sunt, precum este scris. Cu ce ies Eu din
cartea aceasta a numelui Meu şi a lucrării Mele, care M-a vestit
că aşa sunt şi că aşa lucrez? Dacă sunt Alfa, sunt şi Omega.
Dacă sunt începutul, sunt şi sfârşitul. Dacă sunt Cel dintâi, sunt
şi Cel de pe urmă şi lucrez la sfârşit ca şi la început. Sunt Cel
dintâi, căci din Tatăl purced mai înainte de toţi vecii, şi sunt
Cel de pe urmă, căci închei lucrarea Tatălui cu cuvântul Meu
ca şi la început cuvânt, căci Dumnezeu lucrează prin cuvânt
aşa cum toată facerea a făcut-o. Fac facere nouă, căci aşa este
scris, iar omul nu poate face aceasta ce este scris. Dacă am
făcut la început prin cuvânt facerea, tot aşa lucrez şi la sfârşit,
iarăşi facere, şi nu se pricepe omul pentru cele ce Dumnezeu
trebuie să le facă, iar omul trebuie să facă numai ce i-am spus
Eu să facă dacă voieşte el să fie al Meu aici şi pe vecii apoi,
dar să-şi aducă el aminte ce i-am spus Eu acum două mii de
ani când am venit de la Tatăl şi la Tatăl M-am dus iar, şi i-am
spus atunci să semene cu Mine cel ce Mă voieşte al său, şi i-am
spus: «Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine,
să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze, căci cine va voi să-şi mântu -
iască sufletul, îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pen-
tru Mine şi pentru Evanghelia Mea, acela îl va mântui, căci
ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă dacă-şi va
pierde sufletul lui?». O, fericit cel ce pătrunde puterea acestui
cuvânt rostit de gura Mea peste om acum două mii de ani, căci

acela nu-şi pierde vremea sa şi plata sa! O, fericit poporul care
s-a ales cu Mine din mijlocul tău, neam român, ca să-Mi scriu
Eu în zilele acestea în mijlocul lui cartea venirii Mele cuvânt
pe pământ acum, la sfârşit de timp! Eu sunt începutul şi sfârşi -
tul, iar dacă am grăit acum două mii de ani, grăiesc şi la sfârşit,
grăiesc şi acum, căci pot aceasta, ca un Dumnezeu adevărat ce
sunt. Amin. 

Iată, stau în mijlocul bisericii Mele în neamul român cu
zi de pomenire a sfintei Cruci, a drumului şi a mersului omului
cu crucea aşa cum am mers Eu spre înviere acum două mii de
ani când Mi-am dus crucea pe care am fost răstignit pentru ca
să înviez apoi dintre cei morţi. Am mers în mijlocul lui Israel
treizeci şi trei de ani cu pasul Meu dumnezeiesc, iar la sfârşitul
Meu cel de atunci am mers cu crucea şi am mers spre înviere
şi i-am arătat omului drumul spre înviere şi i-am spus să-şi ia
şi el crucea şi aşa să-Mi urmeze dacă voieşte să vină după Mine
cu mersul lui, cu viaţa lui dată Mie şi nu luişi oprită ea. Eu sunt
Păstorul Cel cu crucea, nu Cel cu haine cu fir şi cu mitră bătută
cu pietre scumpe aşa cum se poartă înaintea norodului arhiereii
lumii spre slava lor pe pământ şi nicidecum spre slava Mea,
căci Mie Mi-au înţepat spinii fruntea şi am umplut cununa de
spini de sângele frunţii Mele dumnezeieşti şi încununată cu
spini de poporul iudeu, şi apoi am vopsit crucea răstignirii
Mele cu sângele Meu cel revărsat pe ea din rănile răstignirii,
din mâini şi din picioare şi din coastă, căci în coastă M-a îm-
puns ostaşul care M-a ajutat să-Mi dau Duhul pe deplin, că
venisem de la Tatăl pentru răscumpărarea omului care a greşit
prin femeie, căci femeia a fost luată din bărbat, din coasta
bărbatului, şi i-a făcut rău bărbatului ei apoi, iar Eu trebuia să
vindec această rană atunci făcută şi să umplu la loc, căci tre-
buia să vindec tot trupul omului, şi bărbatul, şi femeia, căci fe-
meia a fost luată din bărbat, şi Eu Mi-am dat duhul şi pentru
bărbat şi pentru femeie şi M-am aruncat după ei în iad prin
moartea Mea pe cruce, prin drumul crucii Mele, pe care M-am
lăsat răstignit, şi cu crucea purtată L-am urmat pe Tatăl întru
ascultarea Mea, şi apoi am înviat ca să-i plătesc omului în-
vierea, şi M-am aşezat în Tatăl apoi şi sunt de-a dreapta Lui şi
sunt lucrarea Lui între cer şi pământ, sunt Cuvântul Lui şi mâna
Lui, care este în lucru prin trupul şi prin Duhul Meu Cel
lucrător din Tatăl pentru om. Amin. 

Au aşezat sfinţii şi părinţii sărbătoare pentru cruce, pen-
tru drumul spre înviere a omului care posteşte de bucate pa-
truzeci de zile până la praznicul de înviere a Mea şi a lui, dacă
şi el voieşte, şi mângâi acum, mângâi cu slava cuvântului Meu
pe cei ce postesc de bucate în vremea celor şapte săptămâni de
post, iar cei ce postesc aşa cum se cuvine, aşa cum am lăsat
Eu, Domnul, prin sfinţi şi prin părinţii cei îmbunătăţiţi ai bi -
sericii şi lucrători de la Duhul Sfânt peste ea, acelora le dau
acum, la mijloc de cale, mângâierea Mea cea prin cuvânt şi le
spun ca şi acum două mii de ani: «Cine va pierde sufletul său
pentru Mine şi pentru Evanghelia Mea, acela îl va mântui». 

O, ce păcat, ce păcat mare fac în vremea aceasta vânză -
torii de carne şi de băuturi şi de mâncări oprite pentru vremea
în care scrie post peste ea! Nu sunt preoţi şi arhierei cu durere
pentru Mine şi pentru oameni ca să le spună tuturor cu mărire
de cuvânt că nu este voie în ţară ortodoxă să se calce cu
neorânduială peste vremea postului. Este scris în Scripturi că
neam preacurvar şi păcătos este neamul care calcă peste datinile
sfinte venite din părinţi, şi iată, se ruşinează de Evanghelia Mea
cei ce stau în numele Meu peste biserică şi nu le spun ei
creştinilor să propăşească cu zile de post înaintea Mea pentru
mântuirea lor. O, păi cum să le spună dacă nici ei nu postesc şi
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mănâncă pe furiş de cei ce nu-i văd pe ei făcând aceasta?
Aceştia sunt necredincioşi, şi nici dacă ar învia cineva dintre
morţi n-ar crede şi n-ar împlini ei cuvântul lui Dumnezeu şi al
sfinţilor lui Dumnezeu, căci a înviat Lazăr, şi am înviat Eu,
Domnul, şi tot n-a crezut Israel, care azi dă să-Mi facă altă zdro-
bire şi dă să conducă lumea spre lepădarea de Dumnezeu, ca să
fie el dumnezeu peste pământ şi numai el, şi numai banul, căci
banul este blestemul creştetului lui, fiindcă pe bani a vândut pe
Fiul lui Dumnezeu când S-a coborât din cer la el ca să Se lase
răstignit de el, de poporul la care a venit ca să-i fie Mântuitor. 

O, trimite Tatăl izbăvitori peste oameni şi nu pricep oa-
menii dragostea Tatălui pentru ei. Când a scos Domnul din
robie pe Israel, n-a trimis înaintea lui izbăvitor pe Moise? O,
aşa lucrează Dumnezeu în toate vremile şi trimite izbăvire
celor robiţi, şi nu întreabă pe nimeni de pe pământ şi de peste
oameni când El lucrează, şi nici pe mai-marii bisericii nu-i
întreabă, căci Eu, Domnul, sunt mai mare decât ei şi sunt
izbăvitorul lor dacă şi ei Mă vor aşa cum Eu lucrez, căci Duhul
Sfânt coboară spre lucrare când voieşte El, nu când vrea omul
cel pământesc, nu când crede el aceasta. Eu pe leproşi i-am
curăţat de suferinţa lor cu cuvântul Meu mai înainte de a-i tri -
mite pe ei să se arate preoţilor şi să-i vadă aceştia vindecaţi şi
să se întrebe cine i-a vindecat pe ei? Dar la care preoţi ştiau
aceştia să se ducă? Preoţii Mă certau, Mă prigoneau de peste
tot că-i vindec pe cei neputincioşi şi că fac prea multe minuni
şi că-i micşorez pe ei înaintea mulţimilor robite de ei, şi au
spus că trebuie să fiu răstignit ca nu cumva să piară seminţia
lor, neamul lor tot, dar de ce le-a fost frică de aceea n-au scăpat,
căci neamul lor a pierit dinaintea Mea chiar pentru că M-a
prigonit din mijlocul lui, şi este el acum cel rătăcit şi cel ce
rătăceşte pe mulţi. 

O, popor al cuvântului Meu, o, fiilor, nici unul din voi
să nu staţi cu guriţa uscată de cuvânt din cer rostit peste voi şi
de laudă pentru cei din cer! De la unul la altul să lucreze cu-
vântul Meu cel rostit între voi. De la unul la altul să vă daţi
mângâierea Mea, căci cei credincioşi trebuie să se hrănească
mult unii pe alţii cu raiul, cu hrana raiului, cu sfinţii, cu îngerii
şi cu toate puterile cereşti, iar când Eu, Domnul, îi spun omului
ce să facă pe pământ între om şi om, aşa trebuie să împlinească,
fiindcă Eu sunt Dumnezeu din Dumnezeu şi nu trebuie auzit
şi luat în deşert apoi cuvântul lui Dumnezeu, şi trebuie împlinit
cu frică, iar frica de Dumnezeu este cu cei ce împlinesc aşa
cum cere Dumnezeu şi aşa cum Domnul aşteaptă de la om, de
la cel mic spre Cel mare, Care are grijă să-l înveţe pe om să se
facă dumnezeu prin har şi prin ascultare cu har, căci harul
înseamnă lepădare de sine cu umilinţă şi cu pocăinţă şi cu
multă lucrare şi minune de lucrare prin acestea, cu mult dor de
Dumnezeu în om, că fără dor de Dumnezeu nimeni, o, nimeni
nu-L poate iubi pe Dumnezeu pe pământ, nimeni nu poate tânji
cu inima după El fără încetare, după viaţă fără de moarte, iar
viaţa Eu sunt. Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa, de care cei
mândri nu au parte, căci aceştia iau din mintea lor chiar şi cele
pentru Dumnezeu de la ei, şi nu iau ei de la Dumnezeu dacă
fac aşa, că nu aşa înseamnă să aibă omul har, căci harul în -
seam nă aplecare, aşa cum mama Mea Fecioara a avut mereu
şi a lucrat har mereu, mereu, şi a lucrat ca Dumnezeu pe pă -
mânt şi L-a născut pe Fiul lui Dumnezeu Om pe pământ, şi pe
om l-a făcut dumnezeu prin har, prin lucrarea ei cea plină de
har pentru Dumnezeu şi pentru om. 

O, nu la toţi le este dat să creadă până la sfârşit această
venire a Mea pe pământ acum, şi spun aceasta pentru cei ce
s-au tras în lături după ce au gustat şi s-au înfruptat cu venirea

Mea cea de azi, cu izbăvirea cea pentru mulţi din cei ce se
smeresc pentru ea, căci unii au stat o vreme şi s-au dat apoi în
lături, şi prin aceasta Mi-au făcut ocară şi s-au dus, căci au
judecat după mintea şi după vederea lor, iar cel ce judecă, acela
pe sine însuşi se judecă şi cade în judecată, cade prin această
semeţie a sa, şi iată, parte din ei au călcat peste multe apoi din
cele ce împlineau lângă Mine, lângă izvorul Meu de cuvânt,
din care ei s-au hrănit multă vreme până ce s-au tras în lături,
căci nu le-a fost lor dat să creadă până la sfârşit, şi au pus
crucea jos şi n-au mai luat-o iar. Cel ce stă până la sfârşit este
cel ce nu se sminteşte de nimic şi de nimeni, este cel ce nu se
dă înţelept şi apoi nemulţumit prin semeţia lui precum s-a dat
Adam în rai, căci cel ce se semeţeşte se dă deştept, şi prin
aceasta se dă drept şi judecă pe cei din jur, şi iată, aşa cad din
Dumnezeu şi din credinţă cei ce se semeţesc pe calea crucii,
pe calea Evangheliei Mele cu omul. 

O, cel ce nu posteşte de sinele lui, acela zadarnic
posteşte de bucate în vreme de post, căci semeţia este cu omul
cel fără de statornicie pe calea lui cu Mine, şi iată cuvânt cu
înţelepciune în el, căci Adam a fost ispitit şi a fost biruit prin
ispitire pentru că n-a postit, pentru că n-a ascultat să postească
de sinele lui, iar Eu, Domnul Iisus Hristos, am fost ispitit ca
un om de către satana patruzeci de zile şi n-am fost biruit de
el, pentru că am postit, pentru că M-am aplecat Tatălui şi
vremii încercării trimisă de El, şi am stat cu umilinţă înaintea
Tatălui şi înaintea lui satana în acelaşi timp, şi nu ştia satana
că Tatăl este în Mine, şi Eu în Tatăl sunt, şi de aceea biruinţa a
fost a Mea prin umilinţa Mea cea înaintea Tatălui şi prin
bărbăţia Mea cea pentru El faţă în faţă cu satana cel ispititor. 

O, poporul Meu, o, fiule al cuvântului Meu cel de ieri şi
cel de azi, te-am privit şi te-am ales al Meu dintre cei mulţi
pentru că te-am văzut credincios cuvântului venirii Mele celei
de acum două mii de ani, şi te-am luat la sân acum, la sfârşit
de timp, şi-ţi dau venirea Mea cea de acum, căci am venit la
tine şi M-am descoperit ţie cu venirea Mea şi ai crezut că Eu
sunt. O, ia înţelepciune din cer, fiule, ia de la Mine ca să fii
priceput, că iată ce înţelepciune îţi dau pentru dragostea Mea,
pentru dragostea ta în Mine, şi iată ce-ţi spun! O, fiule, cum te
porţi cu aproapele tău aşa te porţi şi cu Dumnezeu, căci firea
este fire ori ca a lui Dumnezeu, ori ca a omului, şi aceasta n-au
priceput mulţi veniţi şi trecuţi prin această lucrare de cuvânt şi
care n-au ştiut să înţeleagă aşa dragostea lor cea pentru Dum-
nezeu, şi acestora nu le-a fost dat să creadă până la sfârşit pen-
tru cununa lor cea de la Mine prin această măreaţă venire a
Mea la cei ce Mă primesc acum şi până la sfârşitul grăirii Mele
peste om pe pământ în zilele acestea de apoi. Le spun iarăşi şi
iarăşi tuturor celor care au crezut şi care vor crede de acum
înainte că Eu, Domnul, grăiesc pe pământ în mijlocul unui
popor micuţ şi credincios venirii Mele de azi în cuvânt, şi le
spun lor aşa: 

O, nu huliţi lucrarea aceasta de cuvânt, şi nici pe cei ce
o poartă şi o împart peste pământ, că e vai de cei ce se lovesc
în această lumină, şi s-a văzut acest vai peste mulţi! Cei ce
hulesc şi lovesc şi defaimă, aceia umblă apoi pe întuneric şi
cad pe mâna oamenilor lumii şi se despart de duhul mângâierii,
de Duhul Meu, Care grăieşte unui popor credincios, iar dacă
ei vor să le fie bine după ce-şi fac ei singuri rău prin despărţirea
lor de trupul acestui popor credincios, să se cureţe ei de păcatul
vorbirii de rău şi al defăimării şi al judecăţii şi să se împace cu
Mine prin pocăinţă spre iertarea lor apoi, iar dacă Eu văd la ei
că au inima curată prin pocăinţă adevărată şi întreagă, îi voi
izbăvi pe ei de întunericul lor şi le voi da înapoi lumina, numai
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să poată ei să iubească cu umilinţă calea, adevărul şi viaţa lor,
adică pe Domnul, pe Mine, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel
ce sunt şi lucrez iarăşi ca şi la început, căci sunt începutul şi
sfârşitul şi sunt şi voi fi, şi toţi cei ce cred aşa se vor mântui şi
vor fi. Amin. 

Să ia această învăţătură de viaţă vie toţi creştinii orto -
docşi, după numele credinţei în care ei sunt scrişi că sunt, dar
ca să fie ei, trebuie să înţeleagă că nu toţi cei ce zic „Doamne,
Doamne!” vor intra întru împărăţia cerurilor, ci numai cei ce
se poartă cu aproapele Meu şi al lor ca şi cu Dumnezeu, căci
cei ce mărturisesc că sunt în credinţa cea dreaptă, le spun lor
că aşa cum se poartă cu cei din jurul lor, aşa se poartă şi cu
Dumnezeu, aşa şi nu altfel au sau nu pe Dumnezeu de Domn
şi de Stăpân al lor, ca nişte fii care ascultă sau nu de Cel ce
poate să-i izbăvească şi să-i răscumpere pe ei din păcat. 

E mare învăţătura Mea cea de azi, e multă şi mare, şi ea
va cere răspuns mare celor ce aud înţelepciunea Mea, cea cu
care Eu azi cârmuiesc peste pământ, peste cei ce vor şi peste
cei ce nu vor să cârmuiesc Eu, dar Eu cârmuiesc şi tainic lucrez
şi împlinesc şi tai pe la mijloc şi trec peste tot şi aleg la dreapta
Mea şi la stânga, şi voi da fiecăruia după cum este fapta sa,
căci aşa este scris. Amin. 

Am stat în mijlocul tău în ziua aceasta de duminică a
sărbătorii sfintei Cruci a răstignirii şi a învierii, o, poporul Meu
care asculţi de la Dumnezeu cuvântul Său cel mereu astăzi! Eu
sunt acelaşi ieri şi azi şi sunt mereu astăzi, căci aşa trebuie să
fiu şi să lucrez, precum şi sunt, precum şi lucrez, şi am grăit
peste tine în ziua aceasta cuvânt arhieresc, cuvântul Meu peste
biserică, aşa cum orice arhiereu trebuie să lucreze peste bise -
rica sa. Eu sunt Cel ce sunt, şi nu sunt la fel cu arhiereii de pe
pământ, ci sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, sunt Alfa şi
Omega, începutul şi sfârşitul, precum este scris că sunt, precum
scrie în Scripturi de Cel ce este, de Mine, Domnul Iisus Hris-
tos, Arhiereul Cel Mare, Fiul Tatălui Savaot, iar tu, poporul
Meu cel de azi al cuvântului Meu cel de azi, paşte, fiule, din
partea Mea, paşte oile Mele, şi le paşte cu cuvântul Meu cel
de peste tine, dându-l pe el de hrană lor, oilor Mele. Ele sunt
cele ce ascultă de glasul Meu şi merg după Mine oriunde merg
Eu, oriunde le spun Eu să meargă şi să lucreze Mie, căci Eu le
sunt Păstor, şi scris am lăsat: «Eu sunt Păstorul Cel bun, Ca -
re-Şi pune viaţa pentru oile Sale, Care intră pe uşă în staului
oilor şi nu sare pe aiurea ca păstorii cei furi şi cei tâlhari de
oi, iar Cel ce intră pe uşă este Păstorul oilor şi Lui portarii Îi
deschid, şi oile ascultă glasul Lui, şi El le cheamă pe nume şi
la păşune le mână, şi când pe ale Sale toate afară le scoate în
fruntea lor merge, şi oile merg după El, căci ştiu glasul Lui, şi
după un străin ele nu vor merge, ci vor fugi de la el, pentru că
nu cunosc glasul străinilor», şi fericiţi sunt cei ce pricep a -
ceasta şi cuvântul Meu care se dovedeşte peste ei, căci îm-
plinirea lui peste ei îi vădeşte pe ei ai Mei, oile Mele, care
ascultă de cuvântul Meu, de glasul Meu de Păstor al lor. Amin,
amin, amin. 

O, păziţi-vă, fiilor, păziţi-vă bine sufleţelul şi să nu aveţi
nici un fel de amestec cu cei desprinşi dintre voi, căci voi sunteţi
mici, iar întunericul în care s-au lăsat ei este mare şi este din
lume şi vine de la neumilinţa duhului lor, iar neumi linţa din ei
este duhul lumii, duhul care-l desparte pe om de Dumnezeu
când el nici nu pricepe aceasta, şi se lasă omul spre pofta minţii
lui, spre şoapta minţii lui, care-l duce pe el spre pofta trupului
şi a ochilor şi duc acestea spre trufie pe om şi spre fapta ei în
om, şi care este întunericul din om, după care el se călăuzeşte
pe sine. Dar voi păziţi-vă viaţa, fiilor, căci Eu bine vă păzesc

pe voi şi vă învăţ bine să vă păziţi, ca şi Eu să pot să vă ocrotesc
şi să vă am ai Mei până la sfârşit pe voi. Amin. 

5/18 martie 2012

Sărbătoarea sfinţilor patruzeci de mucenici din iezerul
Sevastei

Cele văzute acoperă slava lui Dumnezeu. Duhul mărturisirii pentru
Dumnezeu este cel mai frumos prinos adus Lui. Îndemn la vorbire 

duhovnicească între fraţi. 

SS ă fie Domnul pe pământ cuvânt! Să fie Domnul
cu voi cuvânt pe pământ în sărbători, fiilor! Sunt

plin de dor după om, şi Mă fac cuvânt de dor pe pământ. S-a
învăţat fără Dumnezeu omul, dar Eu, Domnul, nu pot să Mă
liniştesc şi să nu caut după om când el rătăceşte fără Mine pe
calea vremelniciei lui pe pământ. Sunt tot o trudă mereu, mereu
să pot fi cu omul, să-i dau credinţă, să-i dau căldură în inimă
după Dumnezeu şi să fiu în el înţelepciune şi vedere pentru
cele nevăzute ale facerii lui Dumnezeu, căci cine se uită peste
toate ale facerii văzute trebuie să înţeleagă şi să-şi ajute cre -
dinţa că Dumnezeu este în toate şi că-Şi are slava Sa acoperită
în taină, tăinuită în cele văzute, şi că minunată este facerea Lui
cea văzută, cea făcută ca să acopere ea slava lui Dumnezeu şi
să-i fie omului dor de Dumnezeu Fă- cătorul a toate atunci
când el vede pe cele ce se văd, şi să aibă credinţă şi să arate că
are şi să nu stea omul fără căutare după Dumnezeu, fără iubire
pentru El, fără dor de El, şi, în sfârşit, fără duhul mărturisirii
cea pentru Dumnezeu, căci sfinţii care au fost pe pământ M-au
mărturisit, pentru că M-au iubit cu credinţă şi nu s-au despărţit
de Mine pentru trupul lor când cei necredincioşi îi îndemnau
să se mintă pe sine şi să se plece dumnezeilor care nu sunt
nimic, ci au rămas ei dorind după Mine cu credinţă, iar Eu i-am
întărit pe ei în duhul mărturisirii lor cea pentru Dumnezeu, şi
aşa a fost Domnul prin vreme pe pământ, mărturisit de cei
credincioşi Dumnezeu al lor, Stăpân al lor şi Mângâietor lor. 

O, ferice omului care se mângâie cu Dumnezeu şi de la
Dumnezeu este mângâiat, că acela cunoaşte mângâierea, dar
şi mai fericit este cel ce mângâie pe Dumnezeu, Cel plin de
milă pentru ranele Mele cele de la om. Râvna cea pentru Mine
a proorocului Ilie a fost mila lui de Dumnezeu. Credinţa şi
jertfa celor ce M-au ales şi M-au mărturisit prin jertfă îm-
potriva dumnezeilor mincinoşi au fost mila lor de Dumnezeu.
Cel mai sfânt şi mai plăcut prinos adus Domnului este duhul
mărturisirii cea pentru Dumnezeu a omului în faţa minciunii
care se vrea Dumnezeu şi care alungă pe Domnul de pe pământ
şi dintre oameni. 

O, poporul Meu, o, fii ai cuvântului Meu cel de ieri şi
cel de azi, vai celui ce i se apleacă uitându-se în cuvântul Meu
cel de azi pe pământ pentru toţi cei care au în ei duhul mân -
gâierii cea pentru Dumnezeu! Vai celui semeţ în mintea lui
goală de har şi care dă să spună că nu este Dumnezeu în acest
cuvânt de dor al Meu după om! De dorul omului grăiesc Eu
cuvântul Meu peste pământ. De şapte mii de ani cuvântul Meu
peste om se naşte din căutarea Mea după el şi din durerea Mea
de la depărtarea lui de Mine. O, dacă n-ar fi fost prin vreme
mărturisitori pentru Mine înaintea celor ce alegeau dumnezei
ai minciunii cea împotriva Mea şi necredinţa în Mine, cum aş
mai fi fost Eu, Domnul, măreţ pe pământ prin cei ce Mă iubeau
şi Mă alegeau şi Mă mângâiau aşa, arătând ei necredincioşilor
pe Dumnezeul Cel adevărat, pe Cel ce Se slăveşte prin făpturi?
Eu credinţă trebuie să-l ajut pe om să aibă, şi Mă slăvesc prin
cei credincioşi ca să vadă necredincio şii şi să se ruşineze de
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necredinţa lor şi să se căiască de ea dacă vor, iar dacă nu vor,
ei se împietresc şi mai mult spre ocara lor apoi, căci lui Faraon
i-am arătat multa Mea slavă şi putere prin credinţa şi cuvântul
lui Moise, mărturisitorul Meu, şi ştia Faraon că Eu sunt Dum-
nezeul Cel puternic şi Cel adevărat prin Moise, Făcătorul de
semne mari şi de minuni nemaiauzite până atunci, şi credea
aceasta Faraon, dar nu s-a putut lăsa mic înaintea Mea acest
om, căci se voia mare, şi de aceea nu M-au ales pe Mine cei
mari la stat pe pământ, că le este ruşine la aceştia să se facă
mici, să se lase biruiţi de adevăr, şi iată, au fost prin vreme
mulţi care s-au luptat împotriva lui Dumnezeu pentru mărirea
lor, dar şi mai mulţi au fost cei care au mărturisit pe Domnul
şi L-au făcut arătat cu mărirea Lui prin credinţa lor cea fără de
tăgadă înaintea celor necredincioşi. 

O, ferice omului care se mângâie cu Dumnezeu şi care
este mângâiat de Dumnezeu, dar şi mai fericit este acela care
mângâie pe Dumnezeu în rana Lui cea de la om! Toţi cei ne -
credincioşi, toţi cei care Mă tăgăduiesc sunt rana Mea şi se
mângâie ea în durerea ei când cei credincioşi Mă mângâie cu
mărturisirea lor cea plină de credinţă şi de iubire pentru Dum-
nezeu, pentru adevăratul Dumnezeu. O, e mare depărtarea de
Dumnezeu a omului. 

E mare minciuna celor ce zic că-L iubesc pe Dumnezeu
şi cred în El, în vreme ce ei slujesc trupului lor şi plăcerilor lui
şi omului, şi minţii lor, care se măreşte pe sine în ei, fă cându-i
pe ei să se laude chiar şi cu Dumnezeu şi uitând ei că Eu am
spus că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. E plin pământul
de slujitori cu haină de biserică pe ei, şi de oameni care se în-
vârt pe lângă ei în numele lui Dumnezeu, dar toţi aceştia nu-Mi
slujesc Mie şi nu Mă pot ei mărturisi. Eu când M-am născut
pe pământ din mamă Fecioară am fugit de mărirea cea ome -
nească, am fugit de oameni şi M-am ascuns de omul cel cu
stare şi cu slavă pe pământ. N-am găsit umilinţă şi plăcut Mie
pe nici un loc al omului, ci M-am aciuat pentru venirea Mea
în lume în loc umil de tot, şi necuvântătoarele M-au încălzit
cu suflarea lor şi Mi-au fost martori umilinţei Mele dumne -
zeieşti, cu care am coborât între oameni pe pământ. 

Iată, nu este iubire pentru Dumnezeu în oameni. Cel ce
se iubeşte pe sine fuge de cel cu duhul umilit, fuge de cel cu
lepădare de sine ca să-L iubească pe Domnul aşa. Fuge cel
semeţ de cel umilit, şi iată, în biserică slujitorii care stau peste
ea nu-i iubesc pe cei sfinţi ai bisericii în vremea lor, ci dau să-i
tragă în lături, să-i dea de partea numelui celor răi şi dau să le
pună nume rău, şi aşa au lucrat ei mereu, cu toţi sfinţii Mei din
toate vremile, dar vine vremea sfinţilor Mei şi a răscumpă rării
trupului lor mucenicesc şi mărturisitor, vine vremea iubitorilor
de Dumnezeu după adevăr şi vor fi ruşinaţi mult cei ce au dat
să se aşeze înaintea oamenilor drept slujitori bisericii, căci bi -
serica sunt sfinţii, iar cei ce s-au pus slujitori peste biserică nu
vor să ştie acest adevăr, nu vor să ştie cine este bi serica Mea. 

S-a umplut cupa răbdării Mele şi cupa minciunii celor
ce zic că-L iubesc pe Dumnezeu, dar nu-L iubesc, ci mint, căci
ei vor să facă ei, şi nu Dumnezeu să facă. Le spun Eu, Domnul,
la toţi aceştia că Eu sunt Cel blând şi smerit cu inima şi că
împărăţia Mea nu este din lumea aceasta a lor şi nici din capul
lor, şi este ea cu cei umiliţi, cu cei plini de lepădare de sine
pentru slava Mea, şi este cu cei fără de slavă, şi a căror slavă
numai Eu sunt, numai Eu, Cel plin de umilinţă ca un Dum-
nezeu, fiindcă umilinţa este numai de la Mine în om, numai
Eu sunt acest bun, care-l ţine veşnic pe om ca şi pe Dumnezeu,
şi este asemenea Mie cel plin de umilinţă cu duhul şi cu viaţa
lui Mie dată. Amin. 

Slăvesc între cei cereşti şi în duh de biserică pe pământ
pe cei patruzeci de sfinţi, care au mărturisit cu preţul vieţii lor
nelepădarea lor de Dumnezeu înaintea slujitorilor dumnezeilor
mincinoşi din vremea lor, şi care au fost chinuiţi pentru numele
Meu, spre fericirea lor cea de veci şi spre partea lor cu Dum-
nezeu. Toţi cei ce-şi zic creştini pe pământ, să înalţe rugăciuni
către sfinţii care nu s-au lepădat de Dumnezeu înaintea necre -
dincioşilor şi a mai-marilor de pe pământ, care de teamă că-şi
pierd mărirea ucid pe cei sfinţi, dar pe ei înşişi se ucid cei ce
zic că ucid pe sfinţi, căci pe cei sfinţi îi aşteaptă cununa veş -
niciei după ce sunt chinuiţi şi lepădaţi de cei necredincioşi. Toţi
cei ce-şi zic creştini, toţi să stăruiască cu închinare şi să zică
din inimă curată: O, sfinţilor mărturisitori pentru Dumnezeul
Cel adevărat, rugaţi-vă Lui pentru noi ca să nu ne piară cre -
dinţa, şi ca să ne crească ea, că e puţină şi dă să se stingă, dar
voi, din cer, pregătiţi-ne noi puteri pentru Domnul, spre mân -
gâierea Lui cea de la noi, aşa cum voi L-aţi mângâiat pe El,
mărturisindu-L înaintea celor ce nu L-au voit şi nu-L vor pe El
cu oamenii pe pământ! Amin. 

Toţi cei ce stăruiesc pe pământ cu strigare către sfinţi
atunci când la nevoie cer ajutor la cei din cer, aceia să ia aminte
că este viaţă veşnică şi că sfinţii sunt în veşnicie cu Mine; să
ia aminte că cei ce se roagă de pe pământ spre cer către sfinţi
ca să le dea lor ajutor din cer, aceia mărturisesc veşnicia cea
cu Dumnezeu a sfinţilor, dar numai o aşa credinţă nu este de
folos, ci foloseşte mult urmarea pildei vieţii celor ce au trăit
pentru Dumnezeu pe pământ, şi apoi în cer pentru oameni, pen-
tru cei ce se ostenesc şi ei spre ţara sfinţilor Mei, spre veacul
cel veşnic al sfinţilor, care vin cu Mine întru venirea Mea, pre-
cum a spus proorocul Enoh, cel ce a umblat cu Mine în tot
cerul de sfinţi şi de îngeri şi de slăvi cereşti în vremea trupului
lui pe pământ, şi apoi Eu, Domnul, l-am luat şi l-am pus pe el
în fericirea Mea, iar fericirea Mea sunt sfinţii şi îngerii şi toate
oştirile şi puterile cereşti, cu care Eu Mă port de şapte mii de
ani după om între cer şi pământ, între cele ce se văd şi cele ce
nu se văd, iar în cele ce nu se văd Eu Îmi am scaunul domniei
Mele, scaun de heruvimi şi însoţire de sfinţi. Amin. 

— OO,Te slăvim noi, cei patruzeci de mărturi -
sitori pentru Tine, Doamne, în ziua

noastră de sobor între sfinţi. Slavă Ţie între sfinţii Tăi şi cu ei
în coborârea Ta pe pământ acum, la sfârşit de timp, aşa cum
proorocul Enoh Te-a mărturisit că vei veni! Slava Ta sunt sfinţii
Tăi şi îngerii Tăi, iar slava lor eşti Tu. Să nu se lepede nimeni
de Tine pe pământ, că altă slavă nu mai este în afară de slava
Ta, şi veşnică este slava Ta, Doamne. O, să nu caute nimeni
slava sa, căci trece odată cu omul toată slava pe care el şi-o
face şi şi-o dobândeşte prin sine ca să aibă el slavă. Noi slava
Ta am ales când a fost să alegem, iar în ziua aceea Tu ai dat-o
nouă între sfinţii Tăi, între cei cereşti, Doamne. O, slavă Ţie
că ne-ai dat să Te mărturisim acum, în ziua noastră de sobor
între sfinţi în mijlocul poporului Tău mărturisitor cuvântului
Tău cel de azi, pe care el îl dă în lung şi în lat peste pământ
pentru duhul mărturisirii! 

O, ce mare este slava Ta cu poporul Tău de azi! Ce mult
cuvânt, ce grai slăvit, Doamne! Se încălzesc sfinţii la acest foc,
pe care Tu în zilele acestea îl arunci pe pământ ca să aprinzi
cu el pământul şi să-l cureţi de păcatul omului de pe el. Slavă
Ţie de mila Ta de om, Doamne! 

Apropiaţi-vă de darul milei Domnului pentru voi, o, fii
ai oamenilor! Vine Domnul cuvânt pe pământ, plin de dor după
voi. S-a învăţat fără Dumnezeu omul, dar vine Domnul să-l
înveţe pe om dorul Lui, şi să vi-l dea şi vouă. Luaţi de la Dom-
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nul şi să înviaţi de dor! 
Vine Domnul cuvânt pe pământ. Vai celor ce nu iau am-

inte la glasul de tunet al cuvântului Său cel lin şi duios după
om, şi fericire celor ce deschid Lui şi-I dau adăpost acum, la
venirea Lui cea de acum! Amin. 

— OO,sfinţi iubiţi ai Mei, e aproape bucuria
cea deplină a Mea şi a voastră, căci bu-

curia Mea sunteţi voi, cerul de sfinţi, locuinţa celor ce M-au
iubit pentru slava Mea cu ei, iar Eu, Domnul, voi birui, voi fi
Cel biruitor, căci scris este în Scripturi că biruinţa va fi a Mea,
a Fiului lui Dumnezeu, însoţit în toate şi peste tot de sfinţii
Săi. Amin. 

O, poporul Meu cel cu mult cuvânt al Meu în mijlocul
tău, o, fiule, să fie Domnul pe pământ cuvânt! Să fie Domnul
cu voi cuvânt pe pământ în sărbători, fiilor! Mă fac cuvânt de
dor peste pământ. Vai celor ce li se apleacă uitându-se în cu-
vântul Meu cel de azi cu voi pe pământ pentru toţi cei care au
în ei duhul mângâierii cea pentru Mine, Cel durut de la om!
De dorul omului grăiesc Eu peste pământ cuvântul Meu cel de
azi, iar tu, poporul Meu, dă-Mi putere să vin şi să grăiesc, că
vreau să fac mult bine celor ce aud glasul Meu cu tine şi vreau
să-i îmbogăţesc pe ei cu har, iar harul îi va ajuta şi-i va învăţa
pe ei credinţa şi viaţa, iar Eu, Domnul, voi avea bucurie de la
ei şi mângâiere de la ei, şi milă apoi voi avea pentru ei. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu, străjerul Meu înaintea Mea când
vin cuvânt pe pământ! Să fii cuvântul Meu cel împlinit, fiule,
ai grijă, aşa să fii! Poartă-l pe buze între frate şi frate, şi altfel
să nu mai poţi, să nu mai vrei. Auzi tu ce-ţi spun? Auzi tu
ce-ţi cer? O, aşa să facă şi cei ce iau de la tine glasul cuvântului
Meu, ca nu cumva să le fie lor în zadar popasul Meu cu ei, ci
spre mântuirea lor să le fie lor, şi spre mângâierea Mea de la ei
apoi. Amin, amin, amin. 

9/22 martie 2012

Duminica a patra a Postului Mare, a sfântului cuvios
Ioan Scărarul

Iubirea de Dumnezeu este ascultarea de El. Grăirea Domnului cu
satana. Grăirea din cer a sfântului Ioan Scărarul. Scara desăvârşirii 

prin supunere. 

ÎÎ n zi de duminică, cu Duhul Meu şi cu cuvântul Meu
te însoţesc şi te călăuzesc părinteşte, o, poporul

Meu. Dacă te am al Meu, născut de sus prin acest cuvânt, şi
dacă ţi-am dat să ai şi să dai pe Dumnezeu de pe masa ta la cei
ce nu stau cu Mine la masă, o, dacă ţi-am dat să ai şi să poţi
prin puterea Mea, cum să nu stau Eu în mijlocul tău şi să am
părtăşie cu tine şi să Mă mângâi că te am şi că pot să-ţi grăiesc?
Cuvântul Meu trebuie mereu să fie cu tine şi să te ţină treaz, el
trebuie să zidească mereu în tine veghea, iubirea şi credinţa pe
calea Mea cu tine. O, nu trebuie să te neliniştească pe tine cu-
vântul Meu nici când te mustră, nici când te învaţă, nici când
arată el întunericul de pe pământ, nici când vesteşte el pe cele
de la Mine pentru tine, ci trebuie el să te vegheze şi să te facă
ascultător de Dumnezeu, căci cum Mi-ai putea tu arăta porunca
iubirii de Dumnezeu dacă n-ar fi să Mă asculţi în toate câte-ţi
cer prin statul tău cu Mine? 

O, nimeni nu-Mi poate arăta altfel iubirea pe care am
aşezat-o peste om ca s-o lucreze el, dacă n-ar fi să asculte omul
de Dumnezeu aşa cum cere Dumnezeu. Este scris în Scripturi
că Eu, Domnul, Îmi găsesc plăcerea în cei ce sunt gata cu frică
şi cu cutremur faţă de tot ce cuvintez Eu peste ei, iar aceasta
înseamnă ascultare de Dumnezeu. Cine poate să-L iubească pe

Domnul mai mult şi mai frumos şi mai întreg decât cel ce
ascultă de El? Numai cei ce-L iubesc pe El şi nu pe ei înşişi, o,
numai aceia se lasă iubirii de Dumnezeu prin toată ascultarea
lor de El. 

O, poporul Meu, ai grijă de iubire, fiule! Când tu Mi-o
dai Mie toată câtă îţi dau Eu să ai, atunci eşti desăvârşit în iu-
bire, iar dacă şi ţie ţi-ai da din ea n-ai mai avea-o nici tu, nici
Eu întreagă pe ea de la tine. Eu am întreagă iubirea Mea ţie,
căci când tu iubeşti pe Dumnezeu în tot întregul iubirii de El,
nu-L ai tu pe El în tot întregul Lui? Ce-ar fi să-ţi mai dau mai
mult de atât iubire dacă tu împlineşti iubirea ta de Mine în tot
întregul ei? N-am mai avea unul altuia ce să ne dăm, am fi cu
întregul dăruiţi unul altuia, iar această desăvârşire nu mai are
nevoie de mai mult, şi ar fi din destul să fie ea pe pământ cu
omul şi să cuprindă omul în ea pe aproapele său şi să-l facă pe
el asemenea lui în iubire şi în desăvârşirea ei în ei şi între ei
apoi, ca să fie întru Mine şi el, şi să fie şi el cel ce Mă iubeşte
pe Mine desăvârşit, neoprind pentru sine din aceasta. 

O, iată de ce Mi-e Mie dor de om şi de ce mult Mi-e dor!
Nu-Mi dă omul iubire, nu sunt Eu iubirea lui, iar cine nu Mă
are pe Mine iubire a sa, acela nu are iubire decât pentru el
însuşi şi Îmi cere şi Mie să-i dau tot lui, şi nimeni nu-şi poate
strânge aşa ca să aibă în cer şi să fie sus întâmpinat de ago-
niseala lui strânsă cu Dumnezeu pe pământ. O, cine nu strânge
cu Mine, acela-şi lucrează risipirea şi nu rămâne cu nimic din
tot ce face el şi din tot ce este el, iar cine strânge cu Mine, acela
iubeşte pe Dumnezeu şi se dă aproapelui său cu fiinţa cea din
el, cu Dumnezeu, cu iubirea din el, că Dumnezeu este iubire,
iar cel ce are pe Domnul în el, acela este şi el iubire şi este ca
Dumnezeu. Amin. 

În zi de duminică Duhul Meu şi cuvântul Meu te
însoţeşte cu iubirea lui şi-ţi aduce el călăuzire, o, poporul Meu,
şi tot o iubire, tot un foc este el, precum Eu sunt. Foc mistuitor
este Dumnezeu, precum este scris, şi frumoşi sunt cei în care
are viaţă acest foc! Foc este şi cuvântul Meu de peste tine, foc
mistuitor este el dacă el iese din Mine. O, cum să tragă cei
mulţi la tine când oamenii fug de foc şi de apă când acestea
dau să vină spre ei pe neaşteptate? Fug oamenii de mistuire
după Dumnezeu şi fug de curăţire şi fug de spălare de rău, căci
răul şi păcatul lui li se par dulci la oameni, li se par acestea
viaţa lor şi puterea ei şi mângâierea ei. Se tem de Dumnezeu
oamenii şi fug de El, şi îşi zic că le este greu cu viaţă ca a Lui.
Cei ce mai vin după ajutor spre Mine umblând prin biserici şi
cu duh de cerere la Mine pentru ca să le dau, aceia nu vin spre
Mine că Mă iubesc, şi vin ca să le dau, iar dacă ei văd sau ştiu
că nu le pot Eu da ceea ce ei doresc pentru ei şi pentru pământ,
se duc aceştia apoi la vrăjitori şi la vrăjitoare ca să le dea lor,
în timp ce aceştia cer din avutul lor şi nu le dau degeaba ceea
ce ei cer. O, cine n-are pe Dumnezeu de viaţă şi de iubire a lui,
acela este lipsit de toate şi se duce să-şi facă rost de ajutor în
nevoile şi în doririle lui, se duce spre slugile lui satana ca să-i
dea satana din vistieriile lui, şi vine satana şi-Mi dă de ştire
cum se duc oamenii după el şi-şi dau lui sufletul ca să le dea
satana în schimb pe cele cerute de ei şi să le folosească ei spre
mai marea rătăcire a lor, dar cei ce se duc la satana după ajutor
în slăbiciunile lor, aceia sunt cei ce mărturisesc pe satana şi nu
ştiu ei cât adevăr dovedesc ei că este Dumnezeu, că este faţă
în faţă cu satana, potrivnicul lui, de Care el se teme şi se luptă
cu teamă împotriva Lui, dar când satana este ajutat de armată
mare de oameni prinde curaj, dar Eu, Domnul, îi spun lui acum
că pierde şi el şi pierd şi cei ce se duc spre el după ajutor, căci
mintea lor este împătimită şi sunt împătimiţi după ei înşişi cei
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care cer lui satana ajutor pentru iubirea de sine a lor şi pentru
mărirea pe care şi-o vor ei pe pământ. O, măi satana, măi, de
câte ori crezi că ai câştigat ceva împotriva Mea tu eşti cel ce
pierzi, căci omul care vine la tine să-l sprijini tu în lucrul
semeţiei lui, acela nu dăinuieşte, dar dăinuieşte prostia lui,
care-l trage pe el ca şi pe tine în focul pe care tu singur ţi-l pre -
găteşti şi tot pui pe el şi îl înteţeşti, şi tu nu ştii ce faci şi ce-ţi
face ţie omul care bate la uşa ta ca să-i dai. O, ce să-i dai tu? Îi
dai ce ai, iar tu eşti tatăl minciunii, şi tot ce faci tu împotriva
Mea şi a omului nu faci altceva decât că-ţi măreşti vâlvătaia
în care chinul tău îţi va arăta pe veci ceea ce ţi-ai agonisit, căci
nu câştigi nimic decât chinul tău prin tot ceea ce tu lucrezi cu
omul care-ţi cere ţie ca să-i dai. O, de-ai face tu ca vrăjitorul
căruia i-am spus lui prin înger să nu facă rău cu cuvântul lui
de blestem, ci să facă binecuvântare cu gura lui, şi a ascultat
de Dumnezeu acest slujitor al tău, căci s-a supus înaintea pu -
terii Mele cu care i-am tăiat calea ca să-l supun pe el. 

O, măi poporul Meu, e zi de duminică şi dau să Mă
odih nesc lucrând peste viaţa ta cu Mine, fiule, că e vreme de
post, şi mai este încă, iar Eu, Domnul, trebuie să te întăresc ca
să poţi frumos să lucrezi cu post acum înaintea Mea pentru ca
să ajuţi planului Meu cu cerul şi cu pământul şi cu omul şi îm-
potriva lui satana, care nu se lasă de relele lui decât când fiii
cerului lucrează cu Mine, şi pe care Eu, Domnul, i-am învăţat
şi îi învăţ mereu să ceară cu post şi cu rugăciune alungarea din
om şi de pe pământ a lui satana, potrivnicul Meu. 

Pomenim în duh de duminică, în duh de biserică, pe cu-
viosul şi mult ascultătorul de sfinţi şi de părinţi şi de Dum-
nezeu, pe Ioan, cel ce a arătat neamului cel credincios urcarea
spre Dumnezeu a omului, şi a fost el numit apoi scărarul, Ioan
Scărarul. O, cât de frumos a stat el în duhul ascultării şi cât de
măreţ s-a arătat prin supunerea lui! Mare este Dumnezeu întru
sfinţii Lui şi mari sunt ei întru El în cuvânt şi în faptă, iar Eu,
Domnul, Mă mângâi cu ei şi Mă mângâi de la ei pe pământ şi
în cer. Amin. 

— ÎÎ n zi de duminică sunt cu Tine, Doamne, în
cuvânt în cer şi pe pământ, căci sfinţii şi

părinţii m-au pus de pildă peste biserică, pe mine, cel ce am
iubit supunerea, ascultarea cea cu supunere, şi iubirea de Tine
mi-a fost ea, nu de cei cărora mă supuneam eu cu toată ascul -
tarea mea de ei. Aveam nevoie să ascult, şi de aceea ascultam.
Aveam nevoie să fiu fiu şi să am părinţi din partea Ta şi să fiu,
şi aveam minte pentru această dorire a mea, iar duhul minţii
mele erai Tu, Cel ce m-ai iubit şi m-ai primit fiu al Tău pe
muntele Sinai, acolo unde eu Ţi-am slujit Ţie pe pământ. Am
fost supus şi celor ce erau peste mine mai-mari ai mei, şi tot
aşa am fost şi celor ce erau sub stăpânirea mea apoi prin rân-
duiala cea de obşte, căci m-ai adus prin ascultarea mea la
treapta de părinte duhovnicesc pentru fiii care trebuia să creas -
că Ţie, şi le-am arătat şi la aceştia lepădarea de sine a mea şi
aplecarea mea înaintea lor, şi aşa i-am povăţuit eu pe ei spre
mine cu ascultare şi cu iubire şi spre lepădarea de sine a lor
apoi. Viaţa mea sihastră m-a ajutat pentru duhul liniştii, în care
am stat să scriu pentru urmaşi urcarea spre Tine a vieţii omului,
şi m-au numit sfinţii bisericii Ioan Scărarul. Le-am lăsat
urmaşilor scara pe care eu am călătorit spre Tine, Doamne, şi
îi aştept pe ei, pe mulţi, îi aştept să vină şi să poată veni. Cu
post şi cu rugăciune şi cu vreme pentru acestea, aşa să călăto -
rească spre cer cei care folosesc scara pe care am zidit-o eu cu
cuvântul meu cel plin de dor după venirea omului spre Tine
din zbuciumul lumesc, iar eu Îţi mulţumesc Ţie pentru toţi cei
care vor asculta de tot cuvântul pe care eu l-am lăsat pe pământ

scris pentru cei călători spre Tine aşa cum eu am călătorit, şi
am lăsat pe pământ scrisă această cale. 

O, slavă Ţie pentru că zideşti sfinţi dintre oameni în
calea oamenilor ca să vadă ei calea sfinţilor şi să meargă pe
ea! Slavă Ţie, Bunule Păstor, căci duhul sfinţilor Tăi lucrători
este duh din Duhul Tău de Păstor milos pentru cei ce se lasă
păstoriţi de El spre cer pe pământ! Amin. 

— SS lava Mea cu voi pe pământ, o, sfinţi
iubiţi ai Mei, Mi-a fost ea hrănită de iu-

birea voastră cea întreagă Mie de la voi, căci v-aţi dat Mie cu
ascultare, iar supunerea voastră v-a învăţat ascultarea. Cine
vrea să înveţe scara aceasta, ascultarea cea pentru creştere,
acela să-şi zidească supunere deplină de la el spre cei de care
doreşte să asculte, căci nimeni nu poate asculta dacă nu-şi
supune fiinţa pentru lucrarea ascultării şi pentru ascultare cu
iubire. Cel ce nu ascultă, unuia ca acela trebuie ca să i se arate
ca să ştie şi ca să asculte apoi, căci acest sfânt, Ioan Scărarul,
a căzut odată sub clevetirea celor ce stăteau cu sufletul sub
mâna lui îngrijitoare pentru ei, iar el n-a mai săvârşit multă
vreme ceea ce ei ziceau că nu este bun la el, şi şi-a oprit mâna
lui cea tare de peste ei, aşa încât el le-a arătat lor supunere şi
ascultare prin aceasta, şi s-au înspăimântat ei apoi văzând peste
ei paguba cea mare de la lipsa de învăţătură şi de veghe peste
ei a învăţătorului lor, şi s-au căit ei şi s-au îndreptat apoi şi au
părăsit mintea lor, care i-a adus pe ei la cârtire asupra mai-
marelui lor pentru sufletele lor, pentru călăuzirea lor. 

O, poporul Meu, supunerea înseamnă iubire, iar fără iu-
bire omul îşi arată îndărătnicia şi cuvântul gurii lui şi al minţii
lui, sau negrăirea, care tot aşa este, duh îndărătnic. O, mare
este darul învăţăturii sfinte, iar acest dar să-l iubeşti mai mult
decât orice dar, căci mai mare dar ca iubirea de Dumnezeu,
care se lucrează prin supunerea cea pentru ascultare, nu poate
omul să aibă, iar tu să fii plin de acest dar, căci Eu sunt întreg
în mijlocul tău, dar întreg, dar desăvârşit prin întregul lui, aşa
cum şi pe tine te voiesc să fii, dar mereu din partea ta întreg
Mie dat, ca să fiu Eu plin de dar de la tine, şi să semănăm unii
cu alţii prin ceea ce ne dăruim şi primim, căci tu eşti cel plin
de toate darurile Mele ca să ai şi ca să dai la cei ce nu au, şi ca
să-Mi dai Mie să am de la tine pe calea Mea cu tine între oa-
meni pe pământ, o, fiule poporul Meu, de care Eu Mă sprijin
acum cu venirea Mea iarăşi de la Tatăl pe pământ după om.
Amin, amin, amin. 

12/25 martie 2012

Duminica a cincea a Postului Mare, a sfintei cuvioase
Maria Egipteanca

Chemarea oamenilor la trezirea din păcat şi la pocăinţă. Femeia este
cursă pentru om. Dojana cea cu povaţă îl păzeşte pe om de rău. 

GG răieşte Dumnezeu peste pământ, că e vreme de
veghe pentru suflet, e vreme cu post şi cu pocă -

inţă pentru cei ce iubesc viaţa cea din cer a sufletului lor, căci
viaţa este din cer, şi este de învăţat mult ca să ştie fiii oamenilor
ce să facă, iar învăţătura vieţii vine tot din cer, nu de pe pământ
vine ea, căci pe pământ sunt numai curse şi-şi prind oamenii su-
fletul în ele şi nu sunt între ei învăţători destoinici ca să-i înveţe,
ca să-i ajute, ca să-i înţelepţească pe ei pentru viaţa sufletelor
lor. Vin Eu, Domnul, vin Eu pe pământ cuvânt, vin, că este scris
să vin, iar Tatăl Meu Savaot Îmi dă oştirile cereşti ca să Mă
însoţească şi să slujească Mie în slujba Mea cea pentru om. 

Eu sunt Fiul Tatălui Savaot. Domnul oştirilor este El, iar
Eu sunt Fiul Său, Unul Născut din El mai înainte de vecii şi
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stau lângă El, şi El lângă Mine stă, şi Tatăl Meu până acum
lucrează, şi Eu lucrez, căci sunt asemenea Lui şi de o fiinţă cu
El sunt, şi cu El le fac pe toate şi noi le facem pe toate, iarăşi
le facem, precum este scris să lucrăm. Amin. 

În zi de duminică, a cincea duminică a Postului Mare,
Eu, Domnul Iisus Hristos, Arhiereul Cel Mare, slujesc biserica
Mea şi împreună slujitor sunt cu ea când ea ale Mele dintru ale
Mele aduce Domnului ei, şi iată, grăiesc peste ea cuvânt de
învăţătură, cuvânt de veghe şi de înţelepciune apoi pentru
veghe. A dat Domnul dar lucrător peste pământ, şi cu mare
milă lucrează El prin acest dar, căci sunt sloboziţi câte unii din
locuinţa morţilor să vină să grăiască la cei de pe pământ, la cei
aleşi de Dumnezeu pentru acest dar, ca să mai uşureze cumva
duhul cel greu al celor ce au trecut cu trupul şi care suferă
aşteptând uşurare suferinţei lor, iar pe pământ se vesteşte de
către vestitor şi se lucrează apoi pentru sufletele neajutorate şi
care nu şi-au agonisit în patria vieţii avut lor care să-i aştepte
pe ei în locaşul mângâierii, în sânul lui Avraam, căruia Domnul
i-a făgăduit seminţie multă cât stelele cerului pe pământ, şi în
cer apoi. 

O, dar mai are Domnul daruri împărţite oamenilor pen-
tru ajutor sufletelor lor, şi prin sfinţii cerului împarte El daruri
oamenilor, căci Duhul Domnului a mânat cândva un preot slu-
jitor şi sfânt pentru cele sfinte, şi călătorind el prin inima
pustiei a dat de un trup cu suflet în el, sleit de suferinţă şi de
lacrimi şi de post îndelung, după ce mulţi ani a slujit desfrâului
şi voii de sine pe pământ, până când Duhul Cel de sus a dat
acestui sufleţel darul pocăinţei şi al temerii de Dumnezeu şi al
învierii duhului, şi s-a dus apoi acest sufleţel purtat de trup, s-a
dus în inima cea mai adâncă a pustiei şi a rămas acolo în
sfinţenie până la despărţirea sufletului de trup, când ceata sfin -
ţilor cuvioşi l-a luat şi l-a aşezat în ceata lor. Pe acest sufleţel
îl am Eu, Domnul, acum, în zi de duminică în lucru cu Mine
pe pământ peste fiii oamenilor spre înţelepţirea lor, care vine
din cer şi care nu se găseşte pe pământ. Au aşezat sfinţii şi
părinţii bisericii pomenirea sfintei cuvioase Maria Egip teanca
în zi de duminica a cincea a Postului Mare ca să ia biserica
învăţătură mare, şi duhul cuminţeniei firii să ia apoi din da -
rurile cele de sus slobozite ca să lucreze peste pământ. O, ferice
celor ce au parte de prima înviere, căci asupra lor moar tea cea
de-a doua nu mai poate, şi poate numai învierea peste ei şi cu
ei, şi aşa i s-a făcut parte Mariei Egipteanca, cea pome nită azi
şi scrisă spre ştire cu toată viaţa ei, cu toată spovedania ei mai
înainte de suirea ei la cei din cer, după o lungă vreme de lacrimi
vărsate şuvoi din ochii ei de la darul pocăinţei, cel lucrător în
ea după trezirea ei din păcat. Duhul ei grăieşte acum de lângă
Mine cuvânt de dor şi de mulţumire cu dor, lăsând în mijlocul
poporului cuvântului Meu cel de azi povaţă de împărţit fiilor
oamenilor şi peste toată biserica cea veghetoare de suflet pe
pământ, că e vreme de veghe şi de pocăinţă, şi acestea două
împreună lucrătoare cu putere de înviere peste om, peste duhul
lui, peste sufletul lui şi peste trupul lui apoi. Amin. 

— CC u lacrimi, Doamne, între cei din cer îmi
las cuvântul meu cel învăţător şi povă -

ţuitor în mijlocul poporului Tău, unde Tu Îţi ai casă de venire
şi primire şi îngrijire ai, o, Doamne, iar acest micuţ popor al
Tău să preţuiască mult acest dar şi să hrănească mult venirea
Ta la el şi cuvântul Tău peste el şi peste tot pământul împărţit
apoi de aici, de unde se face râu de cuvânt glasul gurii Tale
pen tru învierea multora, Bunule şi Milosule Mântuitor al celor
ce ştiu şi al celor ce nu ştiu îndeajuns lucrarea cea pentru viaţă,
căci viaţa nu se sfârşeşte, ci se mută în locuinţa ei cea de-a

doua, cea de veci, o, Doamne bun. O, slavă Ţie şi oştirilor
cereşti slavă, căci eu acum, mult păcătoasă pe pământ cum am
fost, am păşit cu duhul meu lângă Tine să grăiesc în ziua
aceasta pentru pocăinţa oamenilor! 

Să ia aminte drepţii şi păcătoşii, să ia aminte şi să audă
şi să creadă şi să înveţe şi să ştie apoi că viaţa nu se sfârşeşte
niciodată aşa cum mulţi dau să se mintă, că mulţi vorbesc des -
pre iad cu multă uşurinţă şi spun despre chinurile din el şi îşi
aleg cu gura lor unde le-ar place să petreacă după ce-şi vor lăsa
trupul, iar aceştia mult rătăcesc, necitind Scripturile în care
scrie despre văpaia cea din iad, şi vai celor ce nu sunt atinşi de
această văpaie încă din trup ca să lucreze ei un picuţ de timp
împotriva ei şi ca să scape de văpaia cea de veci! 

O, nu toţi au parte de darul care vine din cer ca să
trezească pe oameni la pocăinţă mai înainte de trecerea lor. Mă
aplec cu milă mare spre sufletele oamenilor şi le spun lor că
slăbiciunile sunt mari în oameni din pricina iubirii de sine a
lor şi a lipsei de Dumnezeu din ei şi de învăţători insuflaţi din
cer, şi care să împartă peste oameni viaţă din cer şi înviere lor
încă din vremea purtării trupului lor cel din părinţi luat. Sunt
dintre cei ce înţeleg şi primesc şi pot, şi sunt dintre cei ce nu
primesc şi nu se grăbesc spre salvarea lor, din pricina slăbiciu -
nii trupului lor sau din pricina semeţiei lor. Să ia aminte aceştia
la regii de peste oameni şi să se înţelepţească ei din pilde, căci
regele Irod n-a putut birui şi omorî ispita cea de la femeie când
Ioan proorocul şi botezătorul Domnului a voit să-i dea lui duh
de trezire şi de înviere din păcat, ca nu cumva să ia Israelul
pildă rea de la rege şi să stăruiască Israel în păcat şi în pierzare
de suflet, dar regele a făcut jurământ femeii şi n-a ştiut să se
păzească de rostire de jurământ rău, şi a pierit regele Irod prin
păcatul său, prin femeie a pierit Irod. 

O, să ia aminte oamenii la regele Darius, căruia i-a spus
Zorobabel păcatul, şi l-a sărutat regele pe el şi i-a făgăduit lui
ascultare, căci i-a plăcut regelui de înţelepciunea lui cea din
cer şi de adevărul pe care i l-a spus Zorobabel, acest om al slu-
jirii cea din cer pentru Israel, şi care a spus adevărul cel despre
femeie şi a spus aşa celor ce erau din suita regelui: «O,
bărbaţilor, nedrept este vinul, nedrept este împăratul, nedrepte
sunt femeile, toţi fiii oamenilor sunt nedrepţi, toate lucrurile
lor, şi nu este într-însele adevăr, şi tot şi toate pier din pricina
nedreptăţii lor, ci numai adevărul este tare şi rămâne în veac
şi are putere în vecii vecilor, şi el nu caută la faţa oamenilor şi
nu părtineşte, ci face şi zice ceea ce este drept, şi el este tăria,
împărăţia şi puterea şi slava tuturor veacurilor. O, bărbaţilor,
mare este împăratul şi tare este vinul, dar cine stăpâneşte peste
oameni şi peste împăraţi? Oare nu femeile? Căci eu l-am văzut
pe împărat şi pe ţiitoarea lui de-a dreapta lui luând coroana
de pe capul lui şi punând-o pe capul ei, iar cu mâna ei cea
stângă pălmuia pe împăratul, care privea cu gura căscată la
ea şi râdea cu ea, iar dacă ea se supăra el o lua cu binişorul
ca s-o împace cu el, şi cum să nu fie tari femeile de vreme ce
pot şi fac astfel?» O, şi l-a sărutat pe Zorobabel regele Darius
şi i-a făgăduit că-i va da lui tot ce-i va cere, şi a primit el de la
rege făgăduinţa pentru zidirea Ierusalimului, cel ars de Edom
şi pustiit de caldei. 

O, fii ai oamenilor, iată, sunt regi şi sunt oameni care
primesc şi care nu primesc adevărul cel despre ei şi despre fe-
meile care domnesc peste ei. Eu însă vă spun că femeia aduce
oamenilor şi ei înseşi moarte sufletului şi suferinţă trupului,
iar tăria ei stă în duhul ispitirii cea prin trupul ei stârnit în om.
Dar iată, vremea s-a scurtat şi vine Domnul pe pământ cuvânt
şi trebuie să audă din cer oamenii şi să ştie să se ferească de
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desfrânare şi să se oprească de la acest păcat, care suflă cu pu -
tere în zilele acestea peste tot şi peste toţi mai mult decât
oricând peste pământ, din pricina duhului de femeie din oa-
meni şi din femei. Să ia aminte regii şi stăpânii de pe pământ
la duhul cel ceresc, care suflă grăind, şi să se oprească toţi de
la păcatul pustiirii pământului! O, să ia aminte şi mai vârtos
arhiereii şi preoţii şi să înceapă ei mai întâi să se cureţe de
păcatul desfrânării din ei şi să cureţe apoi pământul şi pe om
de păcatul acesta, că e pustiire mare pe pământ de la acest
păcat, care, iată-l, se vrea împărat peste pământ şi peste cer. 

Mi-a trimis mie Domnul milă mare şi duh de pocăinţă,
după o viaţă trăită în păcat şi nesătulă de el, şi m-am dat apoi
nevoinţei cu trupul şi lacrimilor izvor şi am luptat pentru casa
mea cea de sus ca să n-o pierd, ca să mai am vreme s-o dobân-
desc pe ea de casă a mea pe vecii, şi ca să nu trăiesc în iad pe
veci pentru păcatele mele grele până ce Domnul m-a scos din
ele prin mila Lui de om, pentru care El a plătit cu ruşinoasă
moarte pe cruce, cu sângele Lui cel curăţitor şi plin de înviere
pentru cei ce-L află pe Domnul Mântuitor al lor. 

Luaţi aminte, împăraţi şi oameni puternici, arhierei şi
preoţi, bogaţi şi săraci, robi şi slobozi, credincioşi şi necredin -
cioşi, nu luaţi în râs viaţa cea de veci! Eu cât am fost în pustie
după ce am părăsit veacul lumii şi am slujit luptei împotriva
păcatului m-au luat îngerii lui Dumnezeu şi mi-au arătat chi -
nurile iadului şi am plâns apoi toată vremea trupului meu câtă
am mai avut, şi-mi spunea Maica Domnului Iisus Hristos că
oamenii vorbesc prea uşor între ei despre locurile din iad, care
nu sunt aşa cum grăiesc ei despre ele, ci sunt de groază, iar
dacă pe oameni îi doboară o durere mică a trupului lor şi merg
cu ea la doctor după alinare, o, unde s-ar mai putea duce ei din
iad când ajung în dureri, unde ar mai găsi ei alinare muncilor
celor de nesuportat? 

O, iubiţi învierea, fii ai oamenilor, şi iubiţi sfinţenia, căci
eu am plâns aproape douăzeci de ani după ea ca să mi-o dea
Domnul pe ea peste viaţa mea, cea chinuită şi robită de păcat
atâta vreme pe pământ între oameni, şi prin care mulţi oameni
mari şi mici au murit ca şi mine prin păcatul meu cel cu moarte
în el, căci păcatul este boldul morţii, precum este scris. 

O, Doamne milos pentru cei pierduţi în păcat, miluieş -
te-i pe oameni ca şi pe mine! Te rog pentru ei! Din ceata cuvio -
şilor Tăi am grăit eu lor în ziua aceasta, şi multă vreme am
trudit plângând pe pământ şi suspinând după cei din cer ca să
mă ajute şi să mă răscumpere din păcat cu rugăciunile lor şi
să-mi facă parte cu ei în cer, iar ei m-au ajutat, ca şi oştirile
îngereşti, pe care Tu mi le-ai dat de slujire trudei mele spre
Tine şi spre cei din cer, spre ţara sfinţilor Tăi, Bunule Salvator,
de la Tatăl Savaot trimis pe pământ pentru mântuirea noastră,
pentru mila Sa de om. 

Iar acum eu Te rog dintre sfinţi, Te rog pentru poporul
cuvântului Tău cel de azi, ai grijă de el cu sfinţii Tăi şi cu în-
gerii Tăi şi cu mereu învăţătura Ta peste el! Înviază în el în
fiecare zi cu Duhul Tău Cel Sfânt, o, Doamne, şi Care să-i
păzească pe ei ai Tăi, ai duhului sfinţeniei, căci Tu eşti sfânt,
şi le dai lor să-Ţi semene Ţie, că ai putere, Doamne, iar fiii oa-
menilor nu iubesc puterea Ta ca să-i ajuţi şi pe ei cu iubirea
Ta, cu mila Ta să-i ajuţi spre ţara sfinţilor Tăi. Ajută-i însă şi
pe ei, cum şi pe mine m-ai ajutat şi ai descoperit mie calea
pocăinţei, calea mea spre Tine, Doamne bun al celor ce se
apleacă cu pocăinţă pentru ea, pentru calea Ta cu ei apoi, spre
ţara sfinţilor Tăi şi spre odihna lor între sfinţi. Amin. 

— EE u, Domnul, am ascultat înfiorat cu Tatăl
Savaot şi cu tot cerul de sfinţi duhul şi

cuvântul Mariei Egipteanca, cea care a înviat din păcat prin
mila cea din cer ieşită în calea ei. Eu, Domnul, am privit
grăirea ei peste împăraţi şi peste mai-marii pământului, peste
robi şi peste slobozi, peste bogaţi şi peste săraci, peste arhierei
şi peste preoţi şi peste slujitorii lor, şi dau duh cu putere graiu-
lui ei ca să se prindă el de cei spre care este trimis. 

Eu, Domnul, slobozesc daruri miloase din cer pe pământ
peste cei ce rătăcesc în păcat şi se îndulcesc cu duhul amăgirii
spre pedeapsa lor, iar Eu voiesc să-i înţelepţesc pe ei cu puterea
cea de sus, şi am împărţitor de darurile cele de sus pe poporul
cuvântului Meu, în mijlocul căruia Eu vin cuvânt din cer pe
pământ şi-Mi vestesc împărăţia, căci sunt Împăratul împăraţilor
şi Domnul domnilor, şi numele Meu se cheamă Cuvântul lui
Dumnezeu. Amin. 

O, pace ţie, popor al cuvântului Meu, sluga Mea pe care
Mă sprijin în zilele acestea de venire a Mea cuvânt pe pământ!
Să stai, fiule, cu porţile deschise pentru Domnul. Să stai Mie
slujitor pentru venirea Mea pe pământ, şi-ţi vor mulţumi sfinţii
toţi, şi-ţi vor mulţumi ţie cei din iad, care iau din mânuţa ta tot
mereu slobozire lor şi rugăciune miloasă pentru sufletele lor
înaintea Mea. 

O, ai grijă de Mine, poporul Meu, ai grijă de această
rugăminte a Mea! Stai sub povaţă, stai sub călăuză, fiule, stai
sub iubire, măi fiule purtat! Iubeşte povaţa, iubeşte dojana cea
cu povaţă şi stai sub paza lor, iar altfel de pace să nu iubeşti,
să nu doreşti, căci fiii oamenilor pierd mereu viaţa din ei că
n-au peste ei călăuzitori cu milă pentru paşii vieţii lor. Tu însă
ai, şi învaţă-te să ai şi să nu-ţi lipsească acest dar, căci spre
viaţa ta cu Mine Eu ţi-am dat daruri aproape de tine ca să te
sprijini cu ele, măi poporul Meu, căci altfel omul moare, mor
împăraţi şi oameni, mor de lipsa celor din cer peste ei şi lângă
ei coborâte, căci din cer dau Eu lângă tine pază tare peste viaţa
ta şi mereu pază peste ea, iar tu să iubeşti ocrotirea Mea de
peste tine, şi bucurie mare să-ţi facă ea, şi-Mi vei mulţumi cu
mare iubire şi cu mare duioşie când vei vedea cât bun ţi-am
dat să ai tu pe pământ, şi tot atâta să şi împarţi celor ce caută
la tine pe Dumnezeu, Povăţuitorul oamenilor credincioşi şi
duioşi după El peste viaţa lor, o, poporul Meu, lucrător cu Mine
în via Tatălui Meu Savaot, acum, la sfârşit de timp, la venirea
Mea cea de acum. Amin, amin, amin. 

18 martie/1 aprilie 2012

Praznicul Buneivestiri

Maica Domnului, pildă de biserică a Domnului. Îndemn la curăţire
de păcate. Dragostea de Dumnezeu este bucurie şi har. Grăirea lui

Lazăr cel înviat. 

ÎÎ n duh de biserică, în zi de praznic împărătesc, Eu,
Domnul Iisus Hristos, Arhiereul Tatălui peste bise -

rică, slujitor împreună cu ea pentru cele spre Dumnezeu,
grăiesc cuvântul Meu cel sfânt peste ea şi hrănesc duhul ei şi
fapta ei cea pentru Dumnezeu, că e mare lucrare şi mare minu -
ne să poată omul cu Dumnezeu aşa cum aşteaptă Domnul de
la om, iar pentru această împlinire dinspre om spre Dumnezeu
trebuie mereu şi mereu învăţătură, mereu îndemn spre viaţă,
mereu hrană pentru viaţa cea cu Dumnezeu, căci viaţa omului
este pândită zi şi noapte de satana ca s-o surpe pe ea din om,
ca s-o murdărească şi ca s-o slăbească prin păcat, iar Eu, Dom-
nul, văd, şi păstoresc cu cuvântul Meu pe cei ce se aleg cu
Mine şi le veghez viaţa şi mersul şi le dau din Duhul Meu lor. 

O, nu e mult cuvântul Meu peste cei ce Mă aleg ca să le
fiu Păstor, ci trebuie mereu să păstoresc cu el pe cei ce Mă aleg,
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iar ei să dea în părţi hrana Mea, care se împarte şi nu se împu -
ţinează, căci Eu sunt fără de început şi fără de sfârşit, ca şi cu-
vântul Meu. 

În zi de praznic împărătesc las cuvânt cu povaţă în el
peste duhul şi fapta bisericii Mele, şi să ia din hrana aceasta
cei ce vor să fie biserică a Mea când ei se numesc pe sine aşa,
adunându-se după datină pentru rugăciune cu slujire înaintea
altarelor. O, e mare lucrare să am Eu, Domnul, biserică pe
pământ cu slujirea ei spre Mine! Nu ştiu cei ce se adună în
locaşuri de biserică, nu ştiu aceştia ce va să zică biserică. O,
dacă ar vrea ei să ştie, ar şti şi nu le-ar fi în zadar predaniile şi
datinile sfinte, ci le-ar fi de folos pentru mântuirea lor, căci nu
se poate omul să slujească la doi stăpâni aşa cum cred toţi oa-
menii care bat calea ca să meargă la biserică după cum e moda
aceasta, iar când să vină vreo veste din cer peste ei, o, n-au ei
habar pentru tainicele lucrări ale Domnului peste biserică, pen-
tru mântuitoarea lucrare de sus peste ea. Biserică înseamnă
mama Mea Fecioara, care slujea pentru Dumnezeu cu iubirea
ei, cu supunerea ei, iar vestea cea din cer a îngerului a desluşit
ei voia Domnului peste ea şi s-a împlinit însămânţarea Mea în
pântecele ei cel fecioresc ca să Mă nasc apoi după nouă luni
prunc supus şi să cresc supus şi să lucrez supus pe pământ, şi
să ascult din cer voia Tatălui cu Mine şi să fac voia Lui. 

Să audă toţi oamenii ceea ce grăiesc Eu în duh de bi -
serică şi desluşesc! Cine voieşte să ştie ce înseamnă biserică,
să privească cu nesaţ la inima şi la viaţa şi la supunerea mamei
Mele Fecioara, biserică a lui Dumnezeu fiind ea şi primind ea
din cer lucru de împlinit prin supunere şi prin credinţă, iar altfel
nimeni nu poate sluji Domnului sub nume de biserică a Sa. 

A venit îngerul buneivestiri la Fecioara cea aleasă pentru
naşterea Mea şi s-a luminat cu lumină mare încăperea, şi inima
Fecioarei a tresărit la vestea îngerului, şi apoi ea s-a supus şi
s-a împlinit taina buneivestiri, şi n-a coborât zadarnic această
veste din cer pe pământ, ci s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu
în ziua aceea aşa cum el s-a vestit spre lucrarea lui atunci şi
apoi, pentru toată împlinirea lui. Aşa sunt cei ce ascultă de
Dumnezeu şi de la Dumnezeu apoi, ca mama Mea Fecioara
sunt, iar altfel omul nu poate să fie biserică a Mea, nu poate el
să bea şi paharul Domnului şi paharul demonului şi să nu fie
el furat de la Dumnezeu apoi, căci Iuda ucenicul dacă a băut
paharul demonului prin ascunderea lui de Dumnezeu şi de
fraţii lui ucenici, când a venit şi el şi a băut paharul Domnului
a fost învederat, a intrat satana în el şi l-a tras apoi spre cele ce
lucra el în ascuns, căci l-a avut la mână satana cu cele ascunse
în el, şi iată, nu poate omul să bea din două părţi şi să nu fie
trădător prin aceasta. 

O, iubirea de Dumnezeu trebuie hrănită în om ca să fie
ea, dar în cel cu duhul semeţiei în el nu dă ea rod, căci iubirea
nu poate cu amestecătura şi iese şi se duce la locul ei de purce -
dere şi nu poate ea în omul nedăruit numai ei. 

O, popor al cuvântului Meu, trebuie, fiule, să te învăţ
mereu, căci învăţătura Mea de pe masa ta Eu o dau în părţi spre
povaţă peste mulţi. O, ai grijă, fiule, să fie în tine hrană pentru
iubirea de Dumnezeu şi s-o hrăneşti pe ea între frate şi frate,
căci şi Eu am mereu această grijă şi mereu vin cuvânt la tine
şi mereu Mă dau ca să Mă ai Învăţător şi să Mă ia oamenii şi
să înţeleagă ei voia Mea, căci cele ce se văd sunt trecătoare,
iar cele ce nu se văd sunt veşnice, şi e de despicat bine rostul
acesta. Cele ce se văd sunt trecătoare, şi e bine că se văd, că se
pot şterge cele ce sunt rele, ca să treacă relele şi să nu rămână
ele pentru plata cea rea a omului în cele veşnice, iar cele ce nu
se văd sunt veşnice, ca şi faptele rele ale omului, care nu se

pot vedea din om de către alt om tămăduitor pentru om, şi care
rămân veşnic neşterse, ca şi plata lor. 

O, nu se bucură de izbăvirea de păcat şi de cele ascunse
din el, ci se mânie pe Mine omul când îi arăt că văd şi că ştiu
păcatul lui şi când dau să-l izbăvesc de întunericul lui şi să-l
ajut să iubească el lumina şi faptele ei şi roadele ei apoi. Tre-
buie hrănită dragostea de Dumnezeu, care-l ajută pe om numai
spre Dumnezeu, numai spre mărturisirea lui Dumnezeu cu
faptele lui, văzute din cer şi de pe pământ sau tăinuite în Dum-
nezeu prin smerenia omului iubitor de Dumnezeu şi pedepsitor
de păcat. 

Iubirea de Dumnezeu o hrănesc Eu în om prin cuvântul
venirii Mele de azi, căci s-a răcit pe pământ iubirea de Dum-
nezeu, iar la acest semn Eu numaidecât vin, aşa cum este scris
că voi veni la acest semn, şi vin să întăresc iubirea de Dum-
nezeu în om. Amin. 

Îmi zice mincinosul cel ce vede că tac faţă de păcatul
lui sau al fratelui lui, şi Îmi zice mincinosul şi cel ce Mă aude
grăind acest cuvânt al venirii Mele pentru ca să hrănesc în om
credinţa şi dragostea şi apoi nădejdea, spre pocăinţa lui. O,
dacă Eu nu-i spun omului faptele lui ascunse nu înseamnă că
le iubesc sau că nu face rău omul prin aceasta sau că Eu nu văd
şi nu ştiu, ci înseamnă că tac şi rabd îndurerat, ca nu cumva să
Mi-l fac şi mai mare duşman pe cel neascultător, şi care nu se
teme de dreptatea dintre Mine şi el, iar cine se uită la cel ce
păcătuieşte ca să facă şi el păcatul, va fi şi mai greu pedepsit
decât cel de la care zice că ia el pildă rea, căci mulţi au văzut
păcatele celor de lângă ei, dar nu le-au făcut şi ei, ci s-au
înţelepţit şi au vegheat peste ei, iar Eu, Domnul, nu Eu nu-l
iert pe om, ci plata păcatului nu-l iartă pe el. 

Grăiesc cuvânt cu putere în el, ca să ia învăţătura Mea
cei ce ştiu masa Mea cu poporul Meu în mijlocul neamului
român, şi unde Eu pun ca să fiu împărţit, căci duhul bisericii
aceasta face: cercetează şi lucrează şi împarte cuvântul învă -
ţăturii peste tot pe unde întunericul din om îl ţine pe om sub
păcatul cel ascuns în om şi care-l pedepseşte pe om apoi. 

Luaţi aminte, voi, cei credincioşi, şi voi, cei necredin -
cioşi, şi învăţaţi de la Dumnezeu să vă feriţi de păcat, căci plata
păcatului nu vă fereşte pe voi! O, intraţi sub veghe, veniţi la
lumină şi luaţi lumină şi dezvăţaţi-vă de faptele întunericului
din voi! Când omul se vrea singur pentru faptele lui cele din
el păcătoase, îl ia diavolul în primire ca să facă ascundere
omul, şi uită de înger şi de Dumnezeu unul ca acela. Când se
aleg doi, tot rău este, că e tot alegere şi e tot cursă diavolească
pentru cel neputincios care stă fără veghe, dar când sunt fraţi
împreună trei şi cinci şi zece şi mulţi vieţuind şi dăruind unii
altora jertfa lor cea cu iubire în ea, atunci binecuvântarea Dom-
nului lucrează mult, şi unii pe alţii se veghează fraţii spre Dom-
nul, dacă pentru aceasta se unesc ei laolaltă fraţi. Rugăciunea
cu postul de bucate lângă ea, acestea slăbesc puterea lui satana
şi a îngerilor lui, care mişună cu putere peste tot în văzduh şi
în om şi între om şi om, şi iată povaţă pentru post, căci trebuie
post de toate cele rele din om, nu numai de bucate, căci omul
greşeşte mult prin minte, prin vorbire, prin inimă, nu prin
mâncări şi atât când e vreme de post. Cei postitori, cuvioşi şi
sihaştri, dădeau să se ferească de păcat în vremea cea cu post
de bucate şi dădeau şi pe alţii să-i ferească de păcatul din ei, şi
se duceau spre schivnicie în vreme cu post, căci ei ştiau că
plata păcatului este grea, şi luptau ei apoi cu toate puterile su-
fletului lor împotriva puterii trupului, care cere pentru el, şi
mulţi din ei biruiau şi dobândeau har peste har, şi har vestit
apoi, lucrând el spre vindecarea multora din cei ce căutau pe
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Dumnezeu, dar cei ce stau laolaltă în numele Meu pentru
dragostea Mea în mijlocul lor, aceia se biruiesc unii pe alţii îm-
potriva celor dinăuntru ale lor şi se ajută unii pe alţii pentru
statul lor împreună în numele Meu şi pentru cele de folos su-
fletelor lor. 

Se sfârşeşte peste opt zile vremea Postului Mare şi mulţi
din cei postitori de bucate au păcătuit cu gura spre vorbiri
deşarte şi spre folos diavolului şi au păcătuit cu răutatea, cu în-
cordarea de suflet şi cu neveghea pentru iubirea de Dumnezeu,
căci dacă omul nu posteşte pentru dragostea de Dumnezeu şi
posteşte pentru ca să-i dea lui Domnul prin zile de post izbândă
în multe ale lui, o, un aşa om nu are în el dragostea lui Dum-
nezeu, ci are nevoie de ajutor pentru el, şi Domnul îi dă dacă
el cere, dar dacă şi el nu dă Domnului ceea ce aşteaptă Domnul
de la om, iubire din toată inima şi sufletul şi duhul lui, atunci
zadarnic este postul omului, şi se cunoaşte că n-are în el dra -
gos tea lui Dumnezeu şi se cunoaşte că nu are har, ci are
dragoste numai pentru el un aşa om. 

O, poporul Meu cel plin de cuvântul Meu învăţător peste
tine, adună-te acum, fiule, sub rânduiala cea bisericească din
mijlocul tău şi îngenunchează cu multă umilinţă înaintea Mea
pentru duh cu căinţă de tot ceea ce ai greşit tu ca un om în vre-
mea aceasta cu post, căci tu ai sarcini mari şi multe pentru
purtarea lucrării Mele, iar grijile acestea îţi mai învârtoşează
când şi când pacea inimii, sau neveghea ta deplină te-a mai
adus la greşeli cu lucrul sau cu cuvântul sau cu gândul, şi
curăţă-te frate pe frate şi să fie primire de la unul la altul pentru
căinţă, fiilor, căci fraţii adevăraţi ai Mei veghează unii peste
alţii, nu peste ei înşişi mai întâi, şi trebuie primire cu supunere,
fiilor, aşa cum mama Mea Fecioara s-a supus îngerului vestitor
şi a ascultat ea voia celui vestitor peste ea de la Dumnezeu şi
pentru Dumnezeu. Ea este pildă de biserică a lui Dumnezeu,
ea este cea plină de har din pricina iubirii ei de Dumnezeu şi a
supunerii ei depline înaintea Ziditorului ei. Amin. 

— EE u sunt aceea, Fiule Ziditor, căci Tatăl
Ziditorul Ţi-a spus Ţie să Te aşezi în

pântecele meu şi să Te naşti Om, iar eu Ţi-am fost biserică şi
Te-am adăpostit în pântecele meu cel fecioresc până ce ai ieşit
şi Te-ai arătat oamenilor plin de har şi de adevăr, de la naşterea
Ta şi până la suirea Ta iarăşi la Tatăl Savaot. 

M-am făcut pildă de biserică a Ta, o, Fiule al lui Dum-
nezeu, şi ai fost Arhiereul bisericii mele. Te-am purtat în
inimioară cu toată dragostea mea pentru Tine, şi Te-am purtat
în pântece apoi prin supunerea mea Ţie la vestirea îngerului
care Te-a vestit pe Tine mie că Te vei naşte din pântecele meu
şi Te vei arăta lui Israel. O, Te-am purtat iarăşi apoi în ini mioa -
ră pe pământ, până în cer lângă Tine, Fiule scump al meu. Ai
făcut din mine pildă de biserică a Ta pe pământ, Doamne. Îi
rog pe cei credincioşi şi pe cei necredincioşi, îi rog să se lase
spre dragoste de Tine şi să şi-o hrănească mult, ca să aibă şi ei
bucuria mea şi harul cel de la ea. Dragostea de Tine este bucu -
rie, şi apoi este har. Cei ce vor să guste fericirea şi tânjesc după
ea pe pământ, iat-o, aceasta este şi aşa este ea şi în Tine este
iz vorul ei, din care ei pot bea şi se pot bucura cu bucuria cea
de plină, căci altfel de bucurii sunt trecătoare şi îi trec pe oa-
meni. Numai bucuria cea veşnică ajută-i pe oameni s-o caute
şi s-o aibă, Bunule Învăţător al lor, dar fă-i pe ei să caute în vă -
ţătura Ta şi s-o pună la inimă şi să ia din ea viaţă spre viaţa lor. 

E zi de praznic împărătesc, a mea şi a Ta zi de praznic,
şi este ziua îngerului vestitor peste mine de la Dumnezeu. Le
dăruim oamenilor bucuria mântuirii acestei zile şi folos de la
ea lor, iar eu mă supun bucuriei Tale în mijlocul poporului cu-

vântului Tău, că Tu eşti Arhiereul bisericii Tale, Doamne, şi
Tu ai întocmit-o pe ea acum ca s-o ai acum, când se surpă nu-
mele şi viaţa bisericii pe pământ, căci satana a biruit peste cei
fără de dragoste de Dumnezeu în slujirea cea după datină pen-
tru taina de biserică, iar mângâierea noastră este de la cei zidiţi
de Tine acum biserică a Ta înaintea Ta, şi prin care Tu Te ridici
Salvator pentru mulţi. Fericiţi cei curaţi cu inima, fericiţi mult,
şi mulţi din ei vor primi plata pentru aceasta când se vor alege
la dreapta şi la stânga toate şi toţi, după cum este scris, şi după
harul pocăinţei, pe care Tu îl reverşi cu multul acum, când vii
pe pământ cuvânt şi har plin de cuvânt, o, Fiule milos pentru
om şi mult răbdând Tu cu sfinţii pentru scăparea multora în
zilele ce vin. Amin. 

— DD a, mamă, aşa voiesc să fie, să scape spre
salvare mulţi, şi trebuie să vadă ei şi să

creadă ei, că iată, Eu vin cu ea înaintea lor mai înainte de fur-
tuna cea înteţită mult, căci acum furtuna e tăcută şi ia de peste
tot din calea ei pe cei ce au stat sub nume de biserică pe scaune
şi pe ridicături ca să stăpânească peste oameni în numele Meu,
iar turma Ne este risipită şi flămândă de tot, mamă. Eu, Dom-
nul, suflu peste ea, iar fluierul cuvântului Meu dă s-o trezească
şi s-o cheme la păşune, căci sunt Păstor cu milă şi cu bogăţie
de păşune plină de duh dătător de viaţă, şi dau din ea la cei ce
vin la masa Mea. Amin. 

O, poporul Meu cel plin de cuvântul Meu pe masa ta,
am stat cu zi de praznic împărătesc în sărbătoare cu tine în ziua
aceasta. Îţi hrănesc, fiule, dragostea de Dumnezeu. De ea ai tu
nevoie cel mai întâi, iar toate celelalte slujirii ei vin după ea ca
lucrare a ei. Acest har să-l aveţi toţi, măi fiilor. Hrăniţi-vă unii
pe alţii cu dragostea de Dumnezeu, şi cu multă umilinţă să vă
dăruiţi unii altora acest har ceresc. Iubiţi postul şi rugăciunea,
care izvorăsc din dragostea de Dumnezeu din voi şi dintre voi,
şi din care izvorăşte dragostea de Dumnezeu. Acestea sunt
semnele după care Eu, Domnul, îi cunosc pe ai Mei, şi prin
care ai Mei Mă cunosc. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu, şi iată cine voieşte să grăiască
ţie în ziua aceasta, de lângă Mine să-ţi grăiască şi să se bucure
întru venirea Mea cu sfinţii la tine. Ia aminte, şi împărtăşeş -
te-te de duhul învierii, o, poporul Meu! Amin. 

— ÎÎ nvierea mea, Doamne, Te-a arătat pe Tine
lui Israel Dumnezeu mare. Am stat patru

zile cu trupul despărţit de suflet în mormânt, iar Tu ai venit în
Betania şi m-ai strigat afară. Eu Te-am ascultat şi am înviat, o,
şi s-au stârnit împotriva Ta apoi toţi făţarnicii lui Israel şi s-au
aţâţat unii pe alţii cei ce-şi ocroteau mărirea lor şi s-au temut
cu teamă mare şi s-au sfătuit în sobor arhiereii şi preoţii să Te
dea crucii şi morţii, Doamne, căci venise vremea să Te laşi în
mâna lor, spre judecata lor şi a stăpânitorului acestei lumi, prin
mijlocirea faptelor lor ucigătoare asupra Ta, Dumnezeule mare.
Învierea mea la cuvântul Tău, aceasta a făcut să se aţâţe duhul
celor ce se temeau de Tine atunci, iar azi, în ziua sâmbetei celei
de dinaintea intrării Tale măreţe pe mânzul asinei în Ierusalim,
azi este şi serbarea zilei învierii mele şi am dorit bucuria să
grăiesc pe calea venirii Tale în mijlocul poporului cuvântului
Tău, că voiesc să-i spun lui să pătrundă în adânc taina învierii
mele, care a lucrat odată cu taina mântuirii cea de la Tine peste
oameni, Doamne. Întâi le-ai promis oamenilor învierea prin
învierea mea, că m-ai iubit, fiindcă şi eu Te-am iubit, şi apoi
Tu Te-ai dus spre jertfă pentru neamul omenesc depărtat de
Tine prin păcat. A doua zi Te-a primit tot Ierusalimul cu cântări
de slavă ca pe un Împărat, căci toţi au aflat de minunea învierii
mele, iar apoi Ţi s-a pregătit crucea, Doamne, şi toţi mai-marii
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au pornit împotriva Ta pe cei ce Ţi-au cântat osana în ziua de
Florii. O, iată taina dragostei de Dumnezeu! Unii înviază pen-
tru credinţa lor în Tine, iar alţii mor pentru nedragostea lor de
Tine, Doamne. Nu mai este dragoste de Dumnezeu, nu mai
este pe nicăieri, iar taina de biserică este batjocorită de cei ce
slujesc în nume de biserică peste oameni pe pământ, iar dacă
dragostea nu mai este, e semnul să vii. Şi de ce să vii? Să vii
să întăreşti dragostea, căci ea nu mai este. O, vino, Doamne,
pe pământ şi întăreşte dragostea de Dumnezeu în oameni, căci
la acest semn este scris ca să vii! Îl rog pe poporul cuvântului
Tău să-şi îmbogăţească înţelepciunea tainei învierii, şi mă
bucur azi între sfinţi în cer că am putut eu acum să fiu în
venirea Ta la el şi să grăiesc în mijlocul lui cuvântul meu de
bucurie pentru venirea Ta cuvânt pe pământ. 

O, bucură-te, popor iubit de Dumnezeu, dar iubindu-L
mult pe El, aşa să te bucuri, şi altă bucurie să nu ai, ci să-ţi fie
de ajuns iubirea cea pentru El şi hrană să-ţi fie ea! Fie numele
Domnului binecuvântat de noi şi de voi, cerul şi pământul în
iubire de Dumnezeu unindu-ne la masă de cuvânt! Slavă Ţie,
Doamne, că mare este slava Ta în cer şi pe pământ, şi se vor
bucura de ea cei ce au crezut şi cei ce Te-au iubit, crezând în
slava Ta şi stând sub ea, crezând. Amin. 

— OO,Lazăre, copil înviat de Dumnezeu dintre
cei morţi mai înainte de crucea Mea şi

de învierea Mea prin ea, vom cânta peste opt zile cântarea
Domnului tău Cel înviat: „Hristos a înviat!”. M-am lăsat spre
jertfă deplină după învierea ta, iar a treia zi după răstignirea
Mea pe cruce am înviat. „Hristos a înviat!” vom cânta curând
noi cu poporul cuvântului Meu. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu! Am stat cu înţelepciunea Mea la
masa Mea cu tine şi ţi-am dat ca să ai şi ca să dai. Pace ţie! Şi
voi sta iarăşi cu tine în cuvânt cu praznic de Florii şi iarăşi îţi
voi da şi iarăşi vei împărţi cuvântul Meu la praznicele Mele cu
tine, căci tu eşti sluga Mea, pe care Eu Mă sprijin cu venirea
Mea cea de acum, o, poporul Meu cel de acum al Meu. Amin,
amin, amin. 

25 martie/7 aprilie 2012

Duminica a şasea a Postului Mare, a Floriilor,
praznicul Intrării Domnului în Ierusalim

Învăţătură pentru taina iubirii de Dumnezeu. Domnul va da pe faţă
pe antichrist. 

DD urerea Mea şi lacrima Mea cea de la om Mi se
alină mult când Eu cobor în carte cuvântul Meu

cel din zilele acestea de apoi, şi prin care Eu grăiesc în mijlocul
celor ce Mă primesc cu el şi-Mi dau adăpost cu ei şi-Mi trâm -
biţează apoi cuvântul în lung şi în lat, şi fac ei fericire Duhului
Meu dumnezeiesc când nimeni pe pământ nu mai este să-Mi
mângâie rana Duhului Meu, rană multă, rană de la om. Tatăl
Meu Savaot Se alină şi El mult, că poartă El durere pentru
Mine dacă Eu port durere, şi plânge Tatăl Meu aşa cum plânge
părintele când îşi ştie copilul său îndurerat şi plâns. 

De două mii de ani Mă plânge Tatăl, ca şi atunci când
Mă vedea dispreţuit de toţi pe pământ şi Om al durerii. Suspină
Tatăl de mila Mea, căci sunt sub sarcină pentru om. Cu mare
iubire l-am făcut Noi pe om, dar omul nu Ne-a iubit. Nu este
rană mai grea ca aceea de la cel pe care-l iubeşti, iar el nu te
iubeşte. Cel ce iubeşte are iubirea de viaţă şi de lucrare, şi nu
se poate să nu-l doară pe el de la cei ce nu-l iubesc. De la în-
ceputul său omul a făcut păcatul neiubirii de Dumnezeu, Zi -

ditorul său. Nu poate omul să asculte de cel pe care nu-l
iubeşte, iar rana iubirii rămâne peste ea şi doare ea de la cel ce
nu iubeşte. 

O, poporul Meu, ai grijă, fiule, de iubire ca să poţi să
asculţi. Neascultarea vine de la neiubire, şi nu ştiu oamenii de
ce nu-L ascultă ei pe Dumnezeu. Nu-L ascultă pentru că nu-L
iubesc, iar cei ce nu iubesc fac rana aceasta Celui ce iubeşte. 

O, ca să poată omul dovedi ascultare cu viaţa lui el tre-
buie să iubească mult şi nu puţin pe cel de care ascultă, pe cel
de la care ia el viaţă şi pază pentru viaţă. Cuvântul este viaţă,
în el este viaţă, şi viaţa este lumina oamenilor, iar lumina lu mi -
nează întunericul, care n-o cuprinde pe ea. Cine are peste el cu -
vânt de care să asculte, acela ascultă şi are viaţă şi are lumină,
iar lumina luminează în întuneric şi nu se pierde ea, căci în-
tunericul n-o cuprinde, n-o biruieşte pe ea. Cine bagă lu mina la
întuneric n-o strică pe ea, ci ea luminează, căci aşa este lucrarea
ei, iar cei ce iubesc trebuie să umble în lumină, iu bire şi lumină,
şi apoi ascultare pentru această taină, pentru iubire. 

O, mare dar are peste el cel ce are darul ascultării! Cel
ce ascultă are iubire, şi iată, pentru ascultare trebuie iubire. Am
venit iubire pe pământ şi n-am putut să Mă arăt oamenilor
decât prin cei ce iubeau şi aveau iubire. Cu ceilalţi n-am putut
să Mă adăpostesc, căci fiecare trage la cei cu care se aseamănă.
Am venit să împart viaţă oamenilor, dar tot celor ce aveau am
împărţit viaţă. Nu e nimeni mai plin de viaţă ca şi cel care
ascultă, fie fiu, fie rob, fie stăpân. Sunt stăpâni pe pământ care
ascultă de supuşii lor, căci au în ei iubirea, iar ea trage cu as-
cultarea, cu patul de odihnă al iubirii. 

Am iubit pe Maria şi pe Marta şi pe Lazăr, căci ei Mă
ascultau, fiindcă Mă iubeau. Boala lui Lazăr şi moartea lui şi
învierea lui la cuvântul Meu, au slujit acestea jertfei Mele pe
cruce pentru poporul Israel, care nu M-a primit şi nu M-a as-
cultat ca să Mă primească şi ca să Mă iubească. Se apropiase
praznicul Paştelui iudeilor, şi tot norodul adunat la Ierusalim
voia să Mă vadă dacă a auzit de minunea învierii lui Lazăr, iar
mai-marii preoţilor au făcut sfat ca să Mă omoare şi să-l
omoare şi pe Lazăr, din a cărui pricină mulţi se aplecau şi cre-
deau în Mine. A doua zi norod mult venit la praznic, auzind că
Eu vin la Ierusalim, au stat în calea Mea cu stâlpări de finic
şi-Mi strigau cântându-Mi ca unui împărat: «Osana! Binecu-
vântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui
Israel!». Am împlinit atunci Scriptura şi am stat pe un asin
tânăr şi aşa M-am arătat celor ce-Mi cântau, iar ucenicii Mei
au priceput atunci şi şi-au adus aminte că acestea erau scrise
pentru Mine şi că pe acestea Mi le-au făcut cei ce M-au primit,
căci era scris: «Nu te teme, fiica Sionului, Împăratul tău vine
şezând pe mânzul asinei!». A urmat apoi trădarea lui Iuda şi
prinderea Mea şi crucea, şi a urmat apoi învierea Mea, dar toate
acestea nu înainte să-Mi întăresc ucenicii, învăţându-i pe ei iu-
birea cea mai mare şi dându-le lor făgăduinţa Duhului Sfânt
Mângâietorul, şi răbdarea învăţându-i pe ei, ca să poată ei în-
dura întristarea care avea să-i cuprindă, dar le-am spus lor că
iarăşi Mă vor vedea şi se va bucura inima lor, şi bucuria lor ni-
meni nu o va lua de la ei, iar apoi, rugându-Mă Tatălui pentru
Mine şi pentru ucenicii Mei şi pentru toţi cei ce vor crede în
Mine, M-am lăsat spre jertfire, dar a treia zi M-am ridicat, am
înviat şi M-am arătat înviat ucenicilor Mei. 

O, în toată durerea Mea Eu Mi-am păstrat fericirea de
la cei ce Mă iubeau şi Mă mângâiau cu credinţa lor, cu iubirea
lor, cu ascultarea lor. Aşa şi azi Mă mângâi, cu cei ce Mă iubesc
Mă mângâi şi sunt fericit de la iubirea lor de Dumnezeu, iu-
birea cea mai mare, cea care poate totul, aşa cum Eu, Domnul,
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am arătat-o şi am putut prin ea şi am biruit prin ea, şi cu ea am
judecat pe stăpânitorul acestei lumi, care nu a avut şi nu are
nimic în Mine, şi i-am arătat lui atunci că nu are şi că a fost
judecat pentru aceasta. 

Sunt pline de iubirea cea mai mare cuvintele Mele în
mijlocul poporului cuvântului Meu în zile de sărbătoare când
Eu, Domnul, Mă las cuvânt slujitor pe masa lui cu Mine pe
pământ. Taina raiului am aşezat-o Eu între Mine şi poporul cu-
vântului Meu. Nici în rai n-am putut grăi cu omul atât de mult
cât grăiesc acum oamenilor, trecând cu glasul cuvântului Meu
prin văzduhul grădiniţei Mele de cuvânt, aşa cum treceam spre
Moise pe munte când îi dădeam lui grăirea Mea, iar el o aşeza
pe ea peste Israel. 

Intru la tine, poporul Meu, aşa cum intram în Betania în
casa celor trei fraţi, care Mă iubeau mult. Iubirea cea mai mare
să fie între Mine şi tine, aşa voiesc Eu. Taina ei rămâne în cer,
dar Eu vin cu cerul la tine şi cu cele din cer vin, şi nu este loc
mai fericit pentru Mine în cer sau pe pământ ca şi locul tău cu
Mine. Pentru Mine, fiule, să stai tu în acest loc binecuvântat şi
să porţi tu în inimioară înaintea Mea iubirea cea mai mare.
Vorbeşte despre ea frate cu frate şi caută să-i afli toată adân -
cimea tainei ei şi a lucrării ei, şi aceasta prin mult cuvânt, aşa
cum Eu mult cuvânt grăiesc ţie şi-ţi mângâi cu el duhul şi
pacea şi-ţi dau pacea cu el. 

Intru la tine, poporul Meu, aşa cum intram în Betania la
cei trei fraţi, care Mă iubeau, şi intru la tine cuvânt biruitor,
intru ca un Împărat, aşa cum am intrat în Ierusalim pe mânzul
cel tânăr. Aşa intru Eu la tine călare pe cal alb, pe îngerul Meu
cel purtător de biruinţă pentru cuvântul Meu peste pământ, şi
te învăluiesc mereu în taina venirii Mele la tine, şi Mă învăluie
ea pe Mine în ea, şi taină dulce pentru cei din cer este slava
Mea cu care vin la tine cuvânt, vin şi binecuvintez intrarea Mea
la tine şi intrarea sfinţilor Mei cu Mine, şi Mi-e calea bine -
cuvântată de Tatăl şi de tot cerul de sfinţi şi de îngeri, şi îţi
împărtăşesc Eu ţie din slava Mea cea nevăzută a venirii Mele
la tine cuvânt pe pământ, şi cuvântul Meu are viaţă întru el, iar
viaţa este lumina oamenilor, şi lumina luminează întunericul,
care n-o cuprinde pe ea. 

O, Mi-e tare drag şi dor să-ţi împărtăşesc măreţia slavei
Mele cu tine şi multa ei lucrare, poporul Meu! Sunt pe pământ
uzine mari, care prelucrează şi fac fel de fel de lucrări fără să
stea ziua sau noaptea din lucrul facerii lor, şi lucrează fără în -
cetare şi fac. O, aşa este slava Mea cea lucrătoare şi mult
lucrătoare în cer, şi între cer şi pământ, şi pe pământ şi pentru
pământ lucrând ea şi nestând din lucru. E plin de cuvântul Meu
cerul tot şi toată lucrarea lui cea pentru Dumnezeu şi pentru
oameni, şi totul lucrează după cuvântul Meu. Aşa voiesc Eu să
fac să fie şi pe pământ, dar pe pământ este locuitor neamul
omenesc, care nu are iubire de Dumnezeu, iar cel ce nu iubeşte
nu ascultă, nu poate să asculte. 

O, ai grijă pentru ascultare, ai grijă de iubire, măi
poporul Meu! Iubeşte mult pe cel de care asculţi, ca să poţi as-
culta, măi fiule! Unde nu este ascultare nu este iubire. Unde
nu este frumosul în tot şi în toate nu este ascultare, iar unde nu
este ascultare nu este ordine ca în cer, ci este totul ca pe
pământ. 

Să ia duh de viaţă din cuvântul Meu de pe masa ta toţi
cei care se uită după el când vine el la tine pe pământ, o,
poporul Meu, iar tu să stai înaintea Mea pentru venirea Mea şi
să fii muntele Meu, în care Eu Mă slăvesc şi pe care petrec cu
sfinţii Mei slăvindu-Mă în ei, iar ei în Mine având slava lor. 

Duhul Meu este fericit când grăiesc cuvânt peste

pământ, şi e plin de iubirea cea mai mare cuvântul Meu. Voiesc
să Mă întâlnesc cu iubirea omului, voiesc prin cuvântrul Meu
cel cuprins în iubirea Mea, şi pe care el o cuprinde în el şi o
coboară pe pământ. 

Pace ţie, poporul Meu! Am grăit cuvântul Meu cel de
praznic de Florii, căci sunt Arhiereul tău, iar tu eşti biserica
Mea. Peste şase zile cuvântul Meu va cuprinde în el praznicul
Învierii Mele şi Mă voi da cu el celor ce Mă aşteaptă să-l cobor
pe el pe pământ la ei, căci cuvântul Meu îi învaţă cu putere pe
oameni, nu cum îi învaţă pe ei fariseii şi cărturarii lor, preoţii
şi arhiereii lor, şi se va ţine după Mine norod mare în zilele ce
vin, căci pe nicăieri nu va mai găsi omul intrarea la Domnul,
căci toate uşile spre Mine se închid de mâna omului antichrist
şi a slujitorilor lui, căci antichrist a păcălit cu faţa lui vopsită
tot neamul omenesc, dar acestui înşelător îi voi smulge Eu
masca şi va fi văzut şi va fi descoperit, şi vor curge spre izvorul
Meu atunci cei ce vor fi izbăviţi, şi vor găsi mângâierea lor. 

Pace ţie, poporul Meu! În săptămâna aceasta este pre -
gătire pentru praznicul Învierii Mele şi este amintirea durerilor
Mele înspre Golgota şi apoi patima Mea pe cruce. O, păstrea -
ză-te în sfiala cea sfântă, ca să trăieşti cu Mine şi cu toţi sfinţii
amintirea Mea cea de atunci, viaţa Mea şi durerea ei cea din
săptămâna patimilor Mele, şi ne vom întâlni apoi cu slava în-
vierii Mele şi vom cânta „Hristos a înviat!” şi ne vom aminti
învierea şi vom pătrunde tot mai adânc în ea, în taina învierii.
Ca şi cei trei copii din Betania cu casa lor, aşa slujeşti tu azi
Domnului tău pentru mântuirea multora din cei ce vor crede
venirea Mea la tine, o, popor slujitor, şi mulţi se vor uni cu tine
în zilele ce vin pentru taina Mea cea din mijlocul tău, taina în-
vierii omului, iar Eu te pregătesc pe tine mult pentru această
întâlnire a Mea cu mulţi, care Mă vor urma spre izvorul Meu
de cuvânt, aici, unde Eu am păşune multă pentru cei ce vor
veni să-i păstoresc, să-i înviez mai întâi, şi apoi să-i păstoresc
pe ei. Amin, amin, amin. 

26 martie/8 aprilie 2012

Praznicul Învierii Domnului

Fiii lumii petrec lumeşte ziua învierii Domnului. Grăirea Domnului
cu neamul român. 

PP ace ţie, popor al cuvântului Meu cel de azi! Pace
vouă, măi fiilor! Aşa a fost cuvântul Meu cel de

mângâiere peste ucenicii Mei după ce Eu am înviat, şi le-am
desluşit apoi că Eu sunt. I-am întărit pe ei şi înainte de durerea
lor cea pentru Mine, şi i-am întărit şi după ce M-au privit şi
M-au văzut înviat. Cu o săptămână înainte i-am întărit pe ei în
taina învierii prin învierea lui Lazăr, iar apoi Eu Însumi M-am
arătat lor înviat din răstignire, şi bucuria lor nimeni n-a luat-o
de la ei. Le-am spus lor: «Pace vouă!», căci era mare rana ini -
milor lor, şi le-am dat apoi de lucru pentru învierea multora, şi
a lucrat de atunci mult peste pământ şi peste oameni învierea
Mea şi taina învierii, iar această nădejde mângâie mult. 

O, pace vouă, măi fiilor! Hristos a înviat! Acesta era cu-
vântul care trecea din gură în gură după ce Eu am sfărâmat pu -
terea morţii şi am înviat. «Hristos a înviat!» se vesteau unii pe
alţii ucenicii Mei şi toţi cei ce au fost cuprinşi în taina venirii
Mele pe pământ ca să Mă nasc Om şi să cresc şi să ajung la
vârsta de Mântuitor pentru mulţi, ca să pătimesc şi să înviez a
treia zi dintre morţi. 

Vă mângâi cu cuvântul Meu aşa cum pot, vă mângâi
dulce, şi vă mângâi cu Duhul Meu, măi fiilor. Peste fiii lumii
n-am cum să cobor mângâierea Mea şi pace peste ei, căci ei
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nu ştiu să trăiască adânc fiorul durerilor Mele de pe Golgota,
ci ştiu să-şi pregătească multe bunătăţi pe masă şi să se strângă
apoi prin biserici şi să vorbească înăuntru şi pe afară pe toate
ale lor şi să petreacă lumeşte ziua Domnului, ziua învierii
Mele. «Pace vouă!» le spun celor ce trăiesc durerea, şi apoi le
dau lor mângâierea şi pacea, aşa cum le-am dat ucenicilor Mei
strânşi mănunchi şi plini de durere pentru ispita cea venită
peste ei după ce satana a intrat în Iuda ca să Mă vândă spre
răstignirea Mea şi să rămână fără Mine ucenicii Mei apoi.
Nădejdea lor s-a ivit lucrătoare apoi, iar credinţa le-a fost fără
de margini, şi au fost ei apoi peste pământ mărturisitorii Mei,
ai Celui înviat a treia zi din mormânt, şi mulţi dintre ei au
mărturisit pe Dumnezeu ca şi Învăţătorul lor Cel răstignit şi în-
viat, căci Eu sunt învierea şi tainic stau cu ea în cei ce cred în
cuvintele Mele toate, căci toate se împlinesc ca în cer, fiindcă
în cer ele sunt împlinite, şi se arată apoi pe pământ lucrarea
lor, de pe pământ şi până în cer lucrând ea. 

Acum o săptămână v-am spus vouă, fiilor, despre amin -
tirea durerilor Mele şi v-am îndemnat pe voi la sfială sfântă ca
să trăiţi cu Mine şi cu toţi sfinţii amintirea Mea cea de atunci,
viaţa Mea şi durerile ei din săptămâna patimilor Mele şi
pătrunderea apoi tot mai adânc în taina învierii, ca să ne întâl-
nim apoi cu slava învierii şi să ne amintim învierea şi să pătrun -
dem tot mai adânc în ea, şi ţi-am spus, poporul Meu, că Eu te
pregătesc mult pentru această întâlnire a Mea cu mulţi, pentru
venirea Mea după ei, de la Tatăl iarăşi venirea Mea la oamenii
care Mă vor urma spre izvorul Meu de cuvânt, aici, unde Eu
te am pe tine popor al Meu şi păşune curată am pentru cei ce
vin ca să-i păstoresc, să-i înviez şi să-i păstoresc şi să-i învăţ
pe ei biruinţa asupra diavolului aşa cum Eu am biruit. 

Acum suntem în zi de praznic de înviere şi de slujire
sfântă şi de cântarea cea duioasă: „Hristos a înviat!”, şi cine
pe pământ mai petrece cu Mine durerea şi bucuria, ispita şi bi -
ruinţa cea asupra ei, sărbătorile Domnului şi slava lor aşa cum
Eu, Domnul, şi cu cei din cer venim la tine şi aducem aici lui
Dumnezeu Duhul vieţii şi cuvântul Lui şi pacea Lui cea de sus? 

O, ce să le dau Eu oamenilor în zile numite de Dum-
nezeu sărbători cereşti, când ei îşi iau singuri ceea ce le place
lor să facă şi să aibă? Cântă lumea toată „Hristos a înviat!” şi
crede ce cântă, dar durerea Mea cea de până în înviere nu ştie
omul s-o pătrundă ca pentru Dumnezeu. Ce sărbătoare, ce biru -
inţă poate fi mai mare ca aceea pe care o simte cel ce străbate
dureri şi iese la capătul lor? Poporul Israel după ce a ieşit din
robia Egiptului şi din lupta cea pentru aceasta a sărbătorit
Paştele şi a cântat Domnului cântarea cea de biruinţă, şi a avut
bucuria biruinţei şi a credinţei şi a cântat acest popor atunci, şi
numai aşa sunt adevăratele sărbători, dar după ce Israel a uitat
durerea, a uitat pe Domnul şi nu L-a mai ascultat pe Cel ce cu
mână tare i-a dat lui izbândă în biruinţă. 

Slujbele bisericii sunt bucurie în biruinţe şi slavă pentru
Domnul şi pentru sfinţii biruitori ca şi El, iar cei ce merg la
biserică din pricina modei de a merge nu înţeleg aceştia ce
înseamnă şi de ce se adună cei ce ştiu de ce se adună. O, e mare
şi e adâncă taina învierii, şi trebuie pătrunsă ea ca s-o poată
omul căuta şi înţelege apoi. Eu, Domnul, n-am nici o bucurie
de la cei ce se strâng după modă în biserici ca să cânte cântarea
biruinţei, căci dacă ei nu pătrund cu credinţa şi cu simţirea şi
cu trăirea şi cu fapta apoi tainele acestea, cum ar putea ei face
bucurii lui Dumnezeu? 

O, neam român, ce dar mare, ce har mare am coborât
Eu, Domnul, în mijlocul tău ca să fac din tine sărbătoare şi ţară
de praznic sfânt peste popoarele de pe pământ, şi toţi în tine

îşi văd de ale lor, o, ţara Mea cea de azi pentru a doua Mea
venire cuvânt de la Tatăl pe pământ pentru om! Petrec în mij -
locul tău cu ucenicii cuvântului Meu cel de azi praznic de în-
viere şi cuvânt de slavă şi cuvânt de chemare la slava Mea. O,
ce dar mare ai în mijlocul tău, iar tu nu auzi şoapta Mea şi nu
iei de la Dumnezeu ca să ai şi ca să poţi în numele Lui pe cele
de la El peste tine şi peste pământ! Am din tine o mânuţă de
ucenici şi lucrez cu ei pentru slava Mea şi pentru iubirea Mea
de tine, căci te am de la Tatăl sortită să-Mi fii casă de primire
acum, la sfârşit de timp, când Eu vin pe pământ cuvânt şi Mă
fac Învăţător peste om. O, Mă uit peste tot în mijlocul tău şi
văd numai dor de slavă omenească în fiii tăi şi duhul minciunii,
cu care ei se răstoarnă unii pe alţii şi se ceartă pentru întâietate,
pentru scaunul celor ce stau peste tine din partea lor, nu din
partea Mea şi a ta, căci tu, popor român, eşti dus cu vorba,
fiule, dar nu poate omul să-ţi facă ţie bine, o, ţara Mea cea dată
Mie de Tatăl când M-am născut Prunc pe pământ şi ca să te
am acum casă de venire a Mea, când Tatăl Mă trimite să fiu
iar pe pământ cu oamenii şi să grăiesc lor. Eu, Domnul Cel în-
viat din răstignire, îţi amintesc ţie că nu ştii să-ţi mai aduci
amin te frumos de răstignirea Mea, de răstignirea ta, de durerea
ta şi de biruinţa cea de la Mine peste tine apoi în toată vremea
când ispita te-a încercat, iar Eu voiesc să te înviez în Duhul
Meu şi să fiu viu în tine şi să ştii tu să cânţi cântarea învierii şi
să rămâi în taina ei, popor român. O, cum să fac să poţi să-Mi
deschizi şi să Mă auzi şi să Mă cunoşti şi să Mă crezi şi să Mă
primeşti să-ţi fiu oaspete cu oştirile cereşti pe vatra ta, precum
şi sunt, precum şi lucrez în mijlocul poporului Meu cel luat din
tine şi aşezat de Mine înaintea Mea pentru soarta ta din cer cu
Mine pe pământ? 

Hristos a înviat, neam român! Eu sunt Cel ce sunt. Sunt
Fi ul lui Dumnezeu Savaot şi am Betanie binecuvântată de
Dum nezeu în mijlocul tău şi poposesc în ea cu oştirile cereşti
şi-ţi las carte scrisă pe vatra ta vorbirea Mea cu tine. E zi de
praznic de înviere. Hristos a înviat, o, popor român! Ai grijă,
fiule, să iubeşti adevărul şi nu minciuna. Ai grijă, popor iubit,
să iubeşti pe Dumnezeu şi nu pe satana! O, ai grijă de credinţă,
căci totul este cu putinţă celui cu credinţă, dar credinţa s-o iei
de la Mine şi nu de la om, căci omul este mincinos şi te trage
de la Mine la el. Eu, Domnul, te pecetluiesc acum cu slava în-
vierii Mele şi-ţi dau ţie salut de praznic sfânt: Hristos a înviat!
Amin. 

Iar tu, popor al cuvântului Meu, rămâi slujitorul Meu,
căci Eu te întăresc pe această piatră de slujire şi-ţi port de grijă
cu mână tare împotriva duhului rău când el se încearcă peste
tine, iar tu ai grijă de armele cele de-a dreapta şi cele de-a
stânga să-ţi fie treze şi mergi cu Domnul pe cale, căci îndemnul
Meu în mijlocul tău te arată pe tine mereu, mereu pe pământ
şi în cer popor al Meu. Amin. 

O, pace vouă, fiilor! Hristos a înviat, vă spun Eu, Dom-
nul, vouă în zi de praznic de înviere! Duhul Meu vă mângâie
pe voi cu cuvânt scris şi cu cuvânt tainic, iar voi să-Mi daţi
mângâiere, fiilor. Toate oştirile cereşti tânjesc spre voi şi stau
cu Mine lângă voi în zile de praznice pentru Dumnezeu şi pen-
tru sfinţii Săi. Voi fiţi cuminţi, căci grija Mea pentru voi e
veşnic trează şi vă aduce vouă purtarea de grijă şi mângâierea
şi puterea cea pentru Mine, şi toate se vor lucra după cum Tatăl
are cu voi lucrarea Sa pe pământ, fiilor. Amin. 

Mă aplec Tatălui Savaot şi Îi mulţumesc Lui că a dat El
putere coborârii Mele cu praznic de înviere în mijlocul poporu-
lui Meu, căci Eu nu fac voia Mea, ci voia Lui o fac şi cuvântul
Lui îl grăiesc, şi ca un Fiu supus am totul de la El. Ferice celor
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ce sunt fii ai lui Dumnezeu pe pământ, căci aceia sunt cei ce
ascultă de Dumnezeu şi au de la El tot lucrul lor de lucrat, şi
aceia sunt cei ce ştiu şi trăiesc taina cea pentru fiii lui Dum-
nezeu şi se fac ei bucurie mare pentru Tatăl, iar Tatăl Mă dă pe
Mine lor Cuvânt al Său şi venim la ei şi facem locaş la ei şi
cinăm cu ei şi Ne arătăm lor, după cum toată taina cea ascunsă
în Dumnezeu lucrează ea spre desăvârşirea fiilor lui Dum-
nezeu, şi spre desăvârşirea Domnului cu ei între oameni pe
pământ. Amin, amin, amin. 

2/15 aprilie 2012

Sărbătoarea Izvorul tămăduirii

Numai credinţa în Dumnezeu îi dă putere omului. Iubirea nu caută
ale sale, ci ale celor iubiţi de ea. Pilda celui care L-a purtat pe

Domnul pe umăr. 

II zvorul Meu de cuvânt aduce pe pământ mângâiere
şi chemarea la mângâiere, chemarea la Dumnezeu,

mângâierea celor ce caută după El cu credinţă în toate câte El
face şi aşează între cer şi pământ, între El şi om, căci omul
trebuie să creadă în Dumnezeu, şi apoi să creadă Dumnezeu
în om şi să Se odihnească în el, în iubirea cea din el pentru
Dumnezeu. 

Se adună în ziua aceasta de dar de tămăduiri, se adună
popor la izvorul Meu de cuvânt, iar Eu, Domnul, aduc lui salu-
tul praznicului învierii Mele: Hristos a înviat! 

Eu Însumi vă dau acest salut sfânt, care a adus multă
mângâiere acum două mii de ani la mulţi îndureraţi, şi mai ales
peste cei zdrobiţi cu inima pe urma Mea când M-au luat mai-
marii poporului Israel şi M-au dat spre patimă sângeroasă şi
spre cruce apoi, dar învierea Mea cea de a treia zi a adus peste
cei îndureraţi praznicul învierii şi al vindecării durerii su-
fletelor lor, iar Eu am zis peste ei: „Pace vouă!”, vestea liniştii
lor şi bucuria arătării Mele înviat dintre morţi înaintea lor. 

„Hristos a înviat!” îţi spun Eu, Domnul, în zi de
sărbătoare tămăduitoare, o, popor adunat la izvor! 

„Hristos a înviat!” le spun şi la toţi cei care caută după
cuvântul Meu în zilele lui, căci el merge şi se vesteşte şi Mă
dă cu mersul lui celor ce se mângâie de la el, celor ce Mă
mângâie pe Mine cu credinţa lor în venirea Mea de azi cuvânt
pe pământ, cu iubirea lor, cu care ei Mă caută, iar Eu le ies în
cale şi Mă dau lor. 

Peste tot străbate şi se împarte cuvântul gurii Mele. Nu
e nimeni să poată spune că nu Mă găseşte cu unduirea cuvân-
tului Meu, care grăieşte oamenilor de pe pământ în zilele aces-
tea. O, vindecare de nepăsare de Dumnezeu le dăruiesc la toţi
cei care nu caută după Dumnezeu ca să Se descopere lor Dom-
nul. Ajutor pentru credinţă trimit celor ce nu au putere să
creadă, căci cei ce nu cred în Mine, Fiul lui Dumnezeu, aceia
sunt cei ce nu au putere. Numai credinţa în Mine îi dă omului
preţ şi putere, iar cel necredincios este ca un mort, este fără
viaţă, căci viaţa omului Eu sunt, şi viaţă am venit să dau tuturor
şi să trăiască în Mine oamenii, iar Eu în ei să trăiesc şi să Mă
dau lor şi tămăduire să le dau. 

O, mamă Fecioară, te am lângă Mine tămăduitoare,
mamă, că e zi de dar de tămăduiri şi de minuni tămăduitoare,
aşa cum vine din părinţi ziua aceasta a ta şi minunile ei pentru
cei tămăduiţi de durerile lor. Noi, cei din cer, am coborât în toate
vremile putere de credinţă şi de căutare după Dumnezeu a oa-
menilor mari şi mici şi Ne-am dat lor cu iubire şi cu tămăduire,
mamă. Aşa şi azi Ne purtăm după om şi dăm să-l ajutăm să se
aplece şi să guste din bunurile cereşti, cu care stăm înaintea lui,

mamă. Lumea celor din cer e dulce, e veşnicia celor ce au iubit
pe Dumnezeu pe pământ, şi e plină de milă pentru cei ce pribe -
gesc dându-şi sau nu seama şi căutându-şi mereu binele lor, dar
ei nu ştiu unde este el ca să ştie unde să-l caute. 

E dureroasă pe pământ viaţa celor ce nu caută după
Dumnezeu, mamă! Sunt mulţi care caută după Mine ca să le
fie lor bine, dar cei ce Ne iubesc sunt altfel, o, mamă. Sunt
mulţi care se bucură de Noi şi de la Noi, dar cei care Ne bucură
pe Noi sunt altfel, mamă. O, câtă nevoie de tămăduiri de dureri
avem şi Noi, dar câţi pe pământ se gândesc la Noi pentru Noi,
mamă? Eu, Domnul, aş vrea să-l smulg pe om din ale lui şi să-l
aşez pe el întru ale Mele şi să Mă sprijin cu el în toate câte am
de lucrat pe pământ, dar greu mai găsesc om pe care să-l în-
deletnicesc cu cele cereşti şi să-l vindec de cele trecătoare, care
nu sunt de folos! Are omul grijă de ziua lui de mâine, şi e păcat
mare acest păcat în om, şi aduce peste el dureri acest păcat, şi
un aşa om nu ştie să se dea lui Dumnezeu şi să-I placă Dom-
nului de el. Voiesc să-i tămăduiesc de păcat pe oameni, mamă.
Le ies în cale şi le dau învăţătură de vindecare, iar tu ai zi de
duh de mângâiere şi sărbătoare ţie în ziua aceasta. O, fă-te
izvor peste oameni şi dă-le lor din el, ca să Ne cunoască ei iu-
birea, mamă. Amin. 

— II ubirea Ta şi a mea şi a celor din cer este
mângâierea celor ce nu au iubire, Fiule

scump al meu, şi trebuie să-i învăţăm pe ei s-o dorească pe ea
şi s-o aibă apoi, căci iubirea este cea care nu caută ale sale, ci
ale celor iubiţi de ea, iar ea se îngrijeşte pentru ei. 

Învierea Ta dintre cei morţi a treia zi după răstignirea Ta
pe cruce, a venit ea după multe dureri, ca şi mângâierea
Noastră după ce atâta Ne-a durut atunci odată cu durerile cele
de la dispreţuirea Ta din partea poporului iudeu, până ce el a
văzut ce păcat a făcut, lepădându-Te de la el, o, Fiule înviat.
Cel ce se îngrijeşte de sine Te dă deoparte pe Tine şi zice că
poate el pentru el, dar după ce îşi vede neputinţa îl doare atunci
păcatul lui, dar trebuie tămăduit omul de grija lui de sine şi tre-
buie învăţat apoi să aibă grijă de Tine, Fiule Doamne, căci Tu
eşti Cel ce poţi pentru el, şi nu el este cel ce poate să-şi poarte
de grijă. Venim cu tămăduiri de suflet, căci sufletele trebuiesc
vindecate de nepăsarea de Dumnezeu, de la Care fiecare om
îşi are sufletul. Venim cu învăţătură tămăduitoare peste cei ce
Ne ascultă glasul tămăduitor, căci izvor de cuvânt ceresc se
revarsă peste oameni în zilele acestea, ca să ia ei din cer şi să
înveţe ei voia Domnului peste ei, voia Ta, Fiule Doamne, pre-
cum în cer, aşa şi pe pământ. 

Din mijlocul poporului cuvântului lui Dumnezeu izvo -
răsc eu, mama lui Hristos, cuvânt tămăduitor peste cei spre
care el curge. Mai întâi poposesc cu duhul mângâierii în tine,
popor al Fiului meu Cuvântul pe vatra neamului român! Trece
Domnul prin tine cu oştirile de sfinţi şi Se dă apoi fiilor oame-
nilor. Mângâieri cereşti îţi dăruiesc ţie, celui ce te-ai făcut
Domnului mângâiere. Cel ce se iubeşte pe sine şi se îngrijeşte
pentru sine nu poate unul ca acela să se facă lui Dumnezeu
mângâiere. Cel ce se duce în spate pe sine însuşi, acela stă sub
greu şi se îngrijeşte de sine, căci altfel el nu ştie, dar cel ce
duce pe Domnul, acela se face purtător de Dumnezeu şi se face
iubire ca şi Dumnezeu şi se tămăduieşte de sine şi din loc în
loc se poartă cu Domnul Dumnezeul lui, căci este viaţa lui
Domnul, şi ce tămăduiri sau strânsuri îi mai trebuie celui ce
are de viaţă pe Domnul? Ca unul fără de grijă pentru el, are
grijă de Domnul cel purtător de Dumnezeu, iar cu ascultarea
lui ia de la Domnul tot lucrul lui şi este cel viu ca şi Domnul
lui, căci noi, cei ce L-am însoţit pe Domnul în vremea Lui pe
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pământ, n-am mai avut grijă de noi, ci numai de El şi numai
pentru El, că n-aveam altceva de viaţă în afară de El după ce
Tatăl ni L-a dăruit nouă pe El de viaţă şi de grijă. 

Cea mai mare tămăduire de care are nevoie omul este
tămăduirea de sine şi de grija de sine, iar altfel nu poate omul
să-L iubească pe Domnul, Care trebuie cu întregul iubit. Din
toată inima şi duhul şi sufletul lui trebuie să-L iubească omul
pe Domnul, iar lui să nu-i rămână ceva din acestea, ci să-i
rămână Domnul, şi purtător de Dumnezeu să fie el, şi aceasta
îi este şi plata, iar plata este din cer, şi încă de pe pământ este
ea peste om. 

Eu, mama Fiului lui Dumnezeu, am fost ucenic al Lui
şi L-am purtat pe El, iar El m-a purtat pe mine în voile Lui, şi
aşa sunt purtătorii de Dumnezeu, şi aşa îi poartă Dumnezeu pe
ei, şi Domnul aşteaptă după om şi Se poartă după el cu slujitorii
Lui şi poartă grijă de cel îngrijit de Dumnezeu şi îl învaţă pe
el fără-de-grija şi îl învaţă ascultarea cea pentru fii. 

O, e vremea Domnului peste pământ, iarăşi e vremea
Lui, şi nu pricep oamenii faţa Domnului peste ei! Vine Domnul
cu vindecarea de sine a omului aşa cum a venit acum două mii
de ani peste cei ce L-au răstignit şi L-au aflat pe El înviat apoi,
şi s-au vindecat de sine mulţi apoi şi i-a durut pe ei pentru
Dumnezeu, şi i-a durut pe ei păcatul necunoştinţei de Dum-
nezeu, şi apoi s-au făcut mărturisitori. Cei vindecaţi de Domnul
se vindecă de ei înşişi şi se fac mărturisitori lui Dumnezeu şi
se fac ei după chipul şi asemănarea Lui, şi fericiţi sunt cei ce
vin la El şi ştiu să vină şi să rămână, căci omul trebuie să vină
la Dumnezeu şi să rămână al lui Dumnezeu apoi şi să vegheze
pentru El până la sfârşit, iar viaţa lui s-o dea în slujba Celui ce
dă viaţă. Amin. 

O, popor iubit, te-ai adunat la izvor. Ia din viaţa lui,
învaţă învăţătura lui şi tămăduieşte-te cu ea de orice greu de-
al tău şi poartă-L pe Domnul, Care este uşor! A fost odată un
om care a trecut peste râu pe un copil micuţ pe umerii lui, iar
în cursul trecerii râului s-a făcut tot mai greu şi tot mai greu
trupul copilului, de era să-l lase fără pic de puteri pe cel care-l
purta peste râu, iar pe celălalt mal a primit răspuns de sus că a
purtat pe umeri peste râu pe Cel ce pe toate le poartă pe umerii
Lui, şi s-a făcut apoi purtător de Dumnezeu omul acela şi s-a
scris el cu sfinţii lui Dumnezeu apoi. 

O, nu este bucurie mai mare ca a slujitorilor lui Dum-
nezeu! Ei prin dureri gustă bucurii, ei prin lacrimi gustă mân -
gâierea, ei trăiesc şi simt că trăiesc, şi se bucură pentru Cel ce
dă viaţă la vii şi la morţi, căci viaţa trăită are preţ la Dumnezeu
şi se împarte din cel ce o poartă pe ea şi se face de folos. Amin. 

Le-am dat, Fiule Doamne, le-am dat lor desluşiri cereşti
care să-i mângâie pe ei şi din care să ia mulţi. Aşa izvor de
vindecări să coboare peste oameni, Fiule scump al meu, Fiule
înviat, iar eu, ca un ucenic desăvârşit al Tău, le-am dat lor!
Amin. 

— BB inecuvântată să-ţi fie iubirea ta cu duh
iubitor de oameni în ea, mamă! Stăm la

masă cu poporul adunat la izvor şi Ne dăm lui, mamă, iar el să
ia şi să aibă! 

O, popor împărţitor de Dumnezeu la izvor, să-i învăţăm
mereu pe cei ce vin, să-i învăţăm să mângâie ei pe Dumnezeu
aşa cum Domnul îi mângâie pe ei! Peste zece zile vine de peste
tot popor credincios la izvor, iar tu găteşte-le popasul, fiule,
căci tu pentru Mine lucrezi. Binecuvântată să-ţi fie truda ta cea
pentru Mine, Domnul tău Cel înviat! Eu port de grijă pentru
tot ce trebuie să lucrezi şi să ai şi să pregăteşti. O, pace ţie,
fiule! Hristos a înviat! Eu pace am adus şi mângâiere am

împărţit atunci şi apoi şi acum. 
Trimit oştirile cereşti în calea celor ce se vor purta spre

izvorul Meu de cuvânt, iar ei să le facă primirea pentru mersul
pe cale împreună, şi aşa să petreacă pe cale, cu oştirile cereşti
călătorind şi petrecând, iar aici, la izvor, ne vom împărţi unii
altora mângâiere şi cuvânt de mângâiere şi cu mărturisire în el
pentru Domnul. Binecuvintez Eu, Domnul Cel înviat, călătoria
celor ce se vor purta spre izvor, şi mângâiere pe cale le voi da
din Duhul Meu din ei, duhul credinţei lor în Mine, care le dă
lor de la Mine. 

Pace ţie, poporul Meu! Pace vouă, măi fiilor! Mângâiere
vouă, fiilor! Hristos a înviat! Prin învierea Mea Eu am împărţit
mângâiere, iar prin venirea Mea la voi cuvânt tot aşa lucrez, şi
împart viaţă celor ce iau de viaţă a lor viaţa Mea. 

Rămân cu voi, fiilor. Grăiesc cu voi, lucrez cu voi, îm-
part cu voi şi Mă dau vouă de sus şi de jos ca să purtaţi şi ca să
aveţi şi ca să lucraţi. O, fiţi mari cu iubirea! Eu sunt Cel ce
v-o hrănesc pe ea ca s-o împărţim pe ea, căci ea este Dum-
nezeu, o, fiilor. Amin, amin, amin. 

7/20 aprilie 2012

Duminica a doua după Paşti, a sfântului apostol Toma

Învăţătură pentru cinstirea duminicii. Sfântul apostol Toma
grăieşte din cer slujitorilor bisericii lumii. 

ÎÎ n zi de duminică, a doua duminică după învierea
Mea cea din ziua duminicii, întăresc numele zilei

Domnului şi a odihnei Lui. Eu, Domnul Iisus Hristos, Domnul
Cel înviat, întăresc prin cuvânt şi spun: ziua întâi a facerii este
ziua cea mai mare, şi nu s-au grăbit prea mult minţile oame-
nilor de pe pământ, care nu ţin ziua cea mai mare între zile, nu
s-au grăbit aceştia să priceapă ce mare este ziua aceasta şi ce
mult înseamnă ea între Dumnezeu şi om, între om şi Dum-
nezeu. Le spun în ziua aceasta de adeverire a învierii Mele
înaintea ucenicului Toma când el M-a privit înviat şi M-a pipăit
spre adeverirea tainei învierii Mele, le spun celor ce rămân
pentru ziua sâmbetei ca zi a Domnului şi le spun lor că sâmbăta
Eu nu M-am odihnit după ce ei M-au răstignit, ci am lucrat în
locuinţa morţilor lumina zilei duminicii, a zilei luminii, căci
lumină mare am intrat Eu, Domnul, în iad şi am tras afară pe
cei ce aşteptau izbăvirea în toată vremea celor cinci mii de ani
şi jumătate de după zilele facerii, în care şi omul a fost zidit.
Am înviat apoi cu slavă mare şi am stat patruzeci de zile, din
loc în loc arătându-Mă înviat şi lucrător de mari minuni, iar
apoi Mi-am tras pe munte pe cei credincioşi, ca martori ai în-
vierii Mele şi ai înălţării Mele apoi la Tatăl, puţini câţi erau
atunci din toţi oamenii de pe pământ, şi M-am suit de la ei şi
M-am aşezat de-a dreapta Tatălui, la locul unde Tatăl Mă are
aşezat dintru vecii, şi am lăsat peste ucenici pe Duhul Sfânt,
făgăduit lor şi Care a venit la ei după înălţarea Mea la Tatăl şi
a rămas cu ei şi a adus lor pe Dumnezeu cu ei, aşa cum Eu
le-am făgăduit lor că voi fi cu ei până la sfârşitul timpului. 

În a doua zi de duminică după duminica învierii Mele
şi a celor ce aşteptau în iad pe Izbăvitorul Cel promis lui Adam
cel întâi zidit, am intrat din nou în mijlocul ucenicilor Mei,
închişi cum stăteau de teama celor ce îi căutau pe ei, şi am zis
lor: «Pace vouă!», că aveau nevoie de linişte multă aceste
inimi zdrobite şi pline de încordare. Am văzut între ei în ziua
aceea pe ucenicul Toma, care lipsise din mijlocul lor în du-
minica învierii când prima dată M-am arătat lor înviat. Ca nişte
oameni lipiţi de cele de pe pământ, ei şi după învierea Mea îşi
mai vedeau de ale lor. Eu însă Mă purtam după ei şi Mă arătam
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lor ca să-şi înţeleagă ei alegerea şi să lase de la ei celelalte în-
deletniciri pe pământ, căci îi tocmise Dumnezeu pentru El, iar
ei încă mai puteau şi altfel. A venit însă Duhul Sfânt şi S-a dat
lor şi au putut ei apoi numai pentru Mine, numai cu mersul
Meu, iar Eu am avut lucrul cel mult de lucrat prin ei şi aşezat
să fie pe pământ, ca să am Eu casă cu omul pe pământ, să-l am
biserică pe om şi să am trup din fii credincioşi întocmit,
făcându-Mă Eu un trup cu ei prin trupul şi sângele Meu unit
cu ei în însuşi trupul lor, ca să fim una şi să fie ei fii ai Tatălui
precum Eu sunt, şi mare a fost această iubire a Tatălui ca să-i
numească pe cei credincioşi Mie fii ai lui Dumnezeu! 

Slabă de tot este mintea celor ce au rămas cu cele vechi
şi n-au priceput ei de la Dumnezeu măreţia zilei de duminică,
şi pe care Eu, Domnul, am pecetluit-o ca odihnă a Mea după
marea Mea biruinţă asupra iadului în vremea cât a fost între
ceasul răstignirii Mele şi cel al învierii Mele din ziua întâi a
săptămânii, din duminica în care Eu am înviat biruitor, căci am
biruit moartea şi iadul şi am dat oamenilor de ştire ziua Mea
pentru sărbătoarea odihnei, ziua învierii Mele, altă zi de odihnă
pentru cei credincioşi. Numai cei ce n-au primit pe Hristos,
numai aceia au rămas cei îndărătnici, că n-aveau ei cum să
schimbe ziua cea pentru Domnul, de vreme ce au dat pe Dom-
nul la moarte, neprimindu-L pe El de la Tatăl trimis lor. 

O, popor al cuvântului Meu, vin în mijlocul tău, fiule,
vin cuvânt, aşa cum intram la ucenicii Mei cei de acum două
mii de ani şi le grăiam lor după învierea Mea. Grăiesc cu tine
pe cale, aşa cum am grăit cu cei ce Mă doreau pe drumul lor
spre Emaus. Mă adeveresc ţie Dumnezeu mare şi înviat, aşa
cum M-am arătat lui Toma şi l-am încredinţat că Eu sunt. O,
ferice tuturor celor ce au crezut şi cred mărturisirea cea de
atunci pentru Mine a ucenicilor Mei, aleşi Mie de Tatăl ca să
fie martori venirii Mele de atunci şi s-o vestească pe ea până
la margini, împreună cu praznicul Învierii Mele în ziua întâi a
săptămânii, ziua duminicii! O, aşa te am şi pe tine martor acum
pentru venirea Mea iarăşi pe pământ de la Tatăl trimis, iar tu
mărturiseşti şi împarţi cuvântul gurii Mele, şi fericiţi sunt şi
aleşi de Tatăl sunt cei ce cred pe Dumnezeu Cel împărţit de
tine lor când El vine şi Se vesteşte în lung şi în lat cu venirea
Lui cea de după şapte mii de ani de la facerea lumii, şi vine ca
să facă iar lumea, vine, şi naşterea din nou a lumii o lucrează
El acum, cer nou şi pământ nou aşează El prin facerea Lui cea
de acum, cu cuvântul gurii Lui lucrând. 

O, pace ţie, popor mărturisitor al venirii Mele a doua
oară de la Tatăl cuvânt pe pământ! Cu cuvântul a făcut Domnul
cerul şi pământul la început şi tot cu cuvântul lucrează El taina
cea de cer nou şi de pământ nou şi de Ierusalim nou pentru
această taină. Iubire mare să ai, popor iubit de Dumnezeu, căci
Domnul ţi-a descoperit ţie tot lucrul Său pentru naşterea cea
din nou a lumii, iar tu, cel născut de sus prin acest cuvânt al
gurii Mele, ajută-Mi lucrul Meu cel dat Mie de la Tatăl şi stai
de-a dreapta Mea până ce vom birui pe cel din urmă vrăjmaş,
şi apoi va fi cerul cel nou şi pământul cel nou şi poporul Meu
cel mărturisitor, prin care Eu voi împărţi marea bucurie pentru
toţi sfinţii care Mi-au aşteptat întreaga biruinţă a Mea. Amin. 

— DD ar eu, Domnul meu şi Dumnezeul meu,
sunt aşezat de sfinţi şi de părinţi şi

pomenit ca martor mare al învierii Tale, că m-ai văzut cu toţi
ceilalţi ucenici în duminica a doua de după învierea Ta şi iarăşi
ai intrat, şi mi-ai dat şi mie atât de măreţ duhul mărturisirii cea
pentru Tine şi pentru învierea Ta. Cine a mai putut spune ca şi
mine atâta de deplin apoi vestea cea dulce: „Hristos a înviat!”?
O, ai înviat cu trupul, Doamne. Aşa se vor scula trupurile celor

ce sunt acum în aşteptare, şi se va adeveri atunci proorocia cea
pentru învierea trupurilor, cea pentru răscumpărarea lor prin
învierea Ta, căci ai trecut prin moarte ca şi omul ca să aduci
apoi puterea învierii pentru toţi, şi nu este minte ca să simtă
această mare taină, atât de acoperită pentru cei ce nu iubesc
viaţa, căci viaţa Tu eşti, şi nu Te iubesc cei ce nu trăiesc după
cuvântul Tău, o, Doamne înviat! 

Voiesc să le spun cuvânt mare la toţi cei care se numesc
acum că sunt slujitori de biserici, şi le spun lor aşa: 

O, deschideţi inimile voastre chinuite de minţile voastre
şi înţelegeţi pe Domnul şi tainele Lui şi lucrările Lui! E gata
să vă cadă împărăţia şi să se surpe ea, căci v-aţi folosit voi de
ea, şi nu Domnul, Căruia ziceţi că slujiţi! O, nu vă faceţi vise,
după ce atât de mult aţi rătăcit de la Domnul! Aţi făcut voile
voastre şi aţi pus pe Domnul spre ruşine, călcând peste voile
Lui şi peste aşezarea cea de la sfinţi, şi aţi slujit pentru plăceri,
bizuindu-vă pe Domnul şi pe numele Lui, sub care v-aţi aşezat.
Să ştiţi că împărăţia voastră va păţi ca împărăţia regelui
Solomon, căci el tot ca voi a făcut după ce Domnul l-a aşezat
ca să stea, iar el s-a unit cu Faraon cel de neam păgân şi slujitor
al idolilor şi a stricat seminţia şi curăţenia neamului lui Dum-
nezeu, şi i s-a prăbuşit apoi regatul, căci i s-a frânt şi s-a zdro-
bit, căci Solomon n-a ascultat de legea cea pentru poporul lui
Dumnezeu. O, aşa veţi păţi şi voi, care v-aţi amestecat cu
păgânii şi aţi pătat legea cea sfântă şi aţi făcut ca voi şi aţi
umplut de neascultare de Dumnezeu şi de sfinţi toată casa,
toată ţara alegerii Domnului, iar Domnul aşteaptă pe pământul
român ivirea tainei celei mari, cerul cel nou şi pământul cel
nou, naşterea din nou a lumii, şi n-aţi vegheat cu El şi n-aţi as-
cultat şi n-aţi vegheat, şi casa vă este pustie de Dumnezeu, şi
nu pricepeţi cu mintea, căci mintea voastră joacă pe placul lui
satan-antichristul, care se luptă cu Dumnezeu, şi care va fi
biruit de Domnul, dimpreună cu toţi slujitorii lui cei împotriva
lui Dumnezeu. 

O, cum de n-aţi vrut voi să nu intraţi voi sub robie, sau
să ieşiţi din ea? Iată, n-aţi voit, şi v-aţi lepădat de Dumnezeu
şi de sfinţi, şi turma voastră va înţelege în curând aceasta, şi
veţi fi ruşinaţi mult. 

O, fiţi credincioşi! Mai puteţi încă să faceţi împăcare cu
Dumnezeu. Căutaţi cu duhul pocăinţei, căci iadul este groaz -
nic. Fugiţi de satana! Este Dumnezeu! Hristos a înviat! Urma -
ţi-I numai Lui! Daţi-vă de partea Lui şi ruşinaţi-l pe satana, al
cărui joc îl faceţi voi cu sau fără ştire, căci urmele lui sunt peste
voi peste tot şi vă ţine robi întunericului lui şi duhului min -
ciunii. Sculaţi-vă şi credeţi cuvântului care strigă din cer la voi!
Domnul este cuvântul cel de la sfârşit ca şi la început. Amin,
amin zic vouă, e Domnul cuvânt pe pământ în vremea voastră
pe vatra neamului român, şi va fi El biruitor prin fiii cei
credincioşi venirii Lui cea de acum în mijlocul acestui neam,
ales Lui pentru cea de-a doua venire a Fiului lui Dumnezeu la
oameni pe pământ. 

„Hristos a înviat!” mărturisesc eu, apostolul Toma, cel
ce am pipăit ranele răstignirii Lui în ziua a opta de după ziua
duminicii învierii Lui. Amin. 

O, slavă învierii Tale, Doamne, că am putut eu, mar-
torul Tău pentru trupul Tău cel înviat, am putut să grăiesc cu-
vânt de veghe peste cei ce domnesc în numele Tău peste
oameni şi stau ei departe de venirea Ta cea de acum, căci sunt
robiţi de satana-antichristul, duşmanul Tău şi al lor! O, pă -
trunde Tu în mijlocul lor cu strălucirea Ta, căci Tu poţi să-i
luminezi pe ei! Amin. 
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— OO,ucenicul Meu cel mare cu mărturisirea
învierii Mele, iată, aşa păţesc cei ce nu

veghează, şi cad ei în mreaja omului potrivnic lui Dumnezeu
şi nu mai pot scăpa de el decât prin Mine, dacă Mă cheamă
să-i dezrobesc, dar duhul îngâmfării i-a orbit pe ei şi n-am pe
unde să pătrund la ei ca să le aduc izbăvirea, căci cuvântul Meu
este neîmplinit între ei, iar venirea Mea cea de azi cuvânt n-o
lasă pe ea cu putere peste ei, căci Eu prin acest cuvânt pot peste
satana dacă n-ar fi ei de partea lui satana, dar Mă va asculta
satana, care se va supune, şi voi aduce Eu Tatălui tot lucrul
Meu întocmit, că am pe vatra neamului român popor credin-
cios şi ascultător şi am putere prin credinţa lui. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu! Hristos a înviat, fiule! Eu, Dom-
nul, te întăresc în putere ca să-Mi pregăteşti zi de praznic ca
să vin cu ucenicii şi cu uceniţele Mele la masă cu tine, căci
strâng cu cuvântul popor de peste tot la izvor şi petrec cu în-
viere la masă cu el în mijlocul grădinilor Mele alese Mie, şi
peste care tu lucrezi şi veghezi. Îţi întăresc trupul şi duhul şi
sufletul şi cuvântul ca să ne dăm cu praznic sfânt celor ce vin
din depărtări la izvor, la praznicul mironosiţelor învierii Mele
şi al ucenicilor mărturisitori. Oştiri cereşti îi vor însoţi, ca şi
pe Mine când vin la tine cuvânt. Îmi sunt aşa de dragi cei
credincioşi cuvântului Meu de azi, că iată, trimit tot cerul în
întâmpinarea lor şi pe cale cu ei spre izvor când ei vin spre bu-
curia Mea cu ei aici. 

Pace vouă, fiilor! Cereţi Mie tot ce este să fie şi să
folosească zilei întâlnirii ucenicilor şi uceniţelor învierii Mele
cu poporul care vine şi se strânge la izvor, şi va fi scrisă această
zi şi tot cuvântul ei de sărbătoare cerească pe pământ cu cei
credincioşi. 

Hristos a înviat, şi toată bucuria învierii Mele să coboare
peste tine şi peste cei ce vor veni la izvor, o, poporul Meu, căci
sprijin Îmi eşti şi al Meu eşti tu, căci Eu sunt Domnul Dum-
nezeul tău şi te-am ales pe tine al Meu! Amin, amin, amin. 

9/22 aprilie 2012

Duminica a treia după Paşti, a mironosiţelor

Îndemnul din cer al mironosiţelor pentru sporirea credinţei. Frica
de Dumnezeu este înger ocrotitor. 

OO ştirile cereşti se poartă pe cale cu cei ce vin la
izvorul Meu de cuvânt şi se adună la masa

praznicului venirii Mele celei de-a doua pe pământ ca să-Mi
pregătesc un popor pentru slava Mea cea de la sfârşit de timp,
slavă în care îl cuprind pe el, slava cuvântului Meu, hrană cu
care le ies în cale la toţi cei ce Mă doresc şi Mă cred şi Mă iau
din acest cuvânt spre viaţa lor. 

Sunt Domnul Iisus Hristos, Domnul Cel înviat dintre
morţi în zilele lui Pilat din Pont, după ce poporul iudeu Mi-a
dat moarte pe cruce acum două mii de ani. Sunt Domnul şi
Învăţătorul ucenicilor şi al uceniţelor Mele din vremea aceea.
Ca şi acum, Mi-am făcut ucenici şi atunci. Ca şi atunci, Mi-am
făcut ucenici şi acum şi călătoresc cu ei în amintirile Mele cele
de atunci şi le aduc pe ele aici, la izvorul Meu de cuvânt cu tot
cu martorii Mei cei de atunci, căci Dumnezeu este mereu astăzi
şi uneşte începutul şi sfârşitul, întâlnindu-le în duh de sărbă -
toare, cele din cer cu cele de pe pământ, căci altfel de sărbători
nu sunt cu Dumnezeu, ci sunt fără Dumnezeu şi sunt fără sfinţi
şi nu se scrie sus la Dumnezeu şi nu coboară pe pământ pe
Domnul şi pe sfinţii Săi în sărbătoare pe pământ cu oamenii,
cerul şi pământul sărbătorind laolaltă acolo unde Domnul vine
şi Se slăveşte cu slava Sa cea de sus. 

Mă aplec cu salutul învierii Mele în faţa celor ce se
strâng laolaltă cu oaspeţii cereşti, cu care Eu, Domnul, cobor
aici, în ziua aceasta, la izvorul Meu de cuvânt. Hristos a înviat,
vă spun Eu vouă, celor adunaţi pentru Mine ca să-Mi ascultaţi
cuvântul! 

Hristos a înviat, vă spun vouă oaspeţii cereşti, care Mă
însoţesc, ucenicii şi uceniţele Mele, martori ai învierii Mele a
treia zi din mormântul pecetluit de poporul care M-a răstignit
după ce Mi-a sortit moarte pe cruce! 

Hristos a înviat, vă spun vouă duhurile celor ce au înviat
odată cu Mine şi au mărturisit în Ierusalim eliberarea lor din
locuinţa morţilor şi biruinţa Mea în iad, sfărâmând încuietorile
lui şi salvând pe strămoşi! 

Hristos a înviat, strigă cei adormiţi, cărora li se strigă
numele la pomenirea cea de azi pentru ei! 

O, Hristos a înviat, poporul Meu de la izvor! Ai făcut
masă de praznic pentru cei din cer. M-ai ascultat şi Mi-ai gătit
întâlnirea cu popor adunat la izvor, fiind Eu însoţit de cei din
cer. O, pace ţie pentru ascultarea ta de Dumnezeu! Fericiţi cei
ce au văzut şi au crezut prin toate câte Eu am fost şi am împlinit
acum două mii de ani în mijlocul poporului Israel, dar fericiţi
şi iar fericiţi sunt cei ce cred astăzi în slava cuvântului Meu,
cu care Tatăl Mă trimite pe pământ ca să Mă audă viii şi morţii,
căci a venit acest ceas! 

O, era altfel ajutată în oameni credinţa în Mine acum
două mii de ani cât am stat între ei pe pământ şi după aceea pe
vremea aceea, căci după ce am înviat şi M-am aşezat de-a
dreapta Tatălui, unde-Mi este locul din vecii, le-am spus uceni-
cilor Mei: «Mergeţi în toată lumea şi vestiţi Evanghelia Mea,
iar celor ce vor crede le vor urma semne mari. În numele Meu
demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi, băuturi de moarte de
vor bea nu-i va vătăma, pe bolnavi de-şi vor pune mâinile îi
vor face sănătoşi», şi iată, aceia erau cei credincioşi şi cei ce
ajutau credinţa multora din cei ce n-au văzut pe cele ale
Evangheliei Mele de atunci. 

Mare am făcut Eu să fie mărturisirea Evangheliei Mele
prin gura ucenicilor şi a uceniţelor Mele, care au mărturisit în-
vierea Mea! Dis-de-dimineaţă în ziua întâi a săptămânii li s-a
vestit mironosiţelor Mele prin îngeri învierea Mea, căci îngerul
a stătut în mormântul din care am înviat şi le-a spus lor vestea:
«Hristos a înviat!», şi le-a spus să-i vestească pe ucenici, şi
apoi M-am arătat lor, pe rând M-am arătat lor şi le-am spus:
«Pace vouă!», şi i-am trimis apoi în toată lumea cu vestea cea
mare, şi prin ea să creadă mulţi şi să-i numesc pe ei mai fericiţi
decât pe cei ce au văzut şi au crezut. 

O, intraţi în slava cuvântului Meu cel de azi, voi, cei
care aţi văzut şi aţi crezut acum două mii de ani în Mine, Iisus
Hristos Cel înviat! Pace vouă! Intraţi în cartea Mea cea de azi
pentru duhul mărturiei. Eu, Domnul, binecuvintez acum in-
trarea sfinţilor Mei. Amin. 

— ÎÎ ntre cer şi pământ este calea Ta cu noi, o,
Doamne înviat. Între cer şi pământ e mare

slava Ta cu noi, o, Doamne. O, ferice celor ce Te primesc cu
sfinţii Tăi în venirea Ta cea de azi, o, Doamne! Venirea Ta se
mărturiseşte prin cuvânt şi se slăveşte prin multa Ta grăire
împărţită oamenilor, iar vestea aceasta trece peste tot şi se aude
glasul Tău peste pământ. În cer e numai o aşteptare. Toţi îngerii
şi toţi sfinţii sunt cu privirea după Tine când vii cuvânt pe
pământ în zilele acestea. Toate oştirile cereşti sunt în slava Ta,
în venirea Ta cea de azi, şi le dai lor marea bucurie că vine
Domnul pe pământ cuvânt cu zecile de mii de sfinţi ai Săi. O,
cum să facem, Doamne, să aşezăm această măreaţă bucurie în
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inimile oamenilor pe pământ? O, când vor mărturisi ei ca şi
cei din cer ca să spună şi ei: „Vine Domnul cu sfinţii Săi”? 

Suntem în zi de măreaţă sărbătoare cu Tine, aici, la
izvorul Tău de cuvânt. Junul Tău popor de azi Îţi aşează popas
cu sfinţii Tăi, o, Doamne, şi fericiţi sunt ei pentru credinţa lor.
O, să nu intre între ei dintre cei ce se îndoiesc de venirea Ta
cea de azi la ei cuvânt pe pământ! Acum două mii de ani a mai
fost şi atunci duh de necredinţă peste noi, dar ne-am întărit
întru Tine duhul mărturisirii unii de la alţii, Doamne, şi creştea
credinţa în oameni şi credeau mulţi prin noi apoi. O, facă-se
voia Ta în oameni pe pământ, dar ajută-le credinţa, prin care
să Te poată ei urma, Doamne! 

Voi, cei ce veniţi şi beţi din râul vieţii, fiţi credincioşi
până la sfârşit, că durere mare se suie la cer de la cei ce vin
spre izvorul Domnului şi nu rămân! O, lucraţi credinţă şi
rugăciuni pentru ea, că totul este cu putinţă celui cu credinţă,
şi toate ale Domnului vin spre el şi se aşează, şi lucrează şi
omul apoi. Nimic, nimic nu are cel fără de credinţă, iar cel ce
are credinţă stăpâneşte lumea cât Dumnezeu. Mai mari minuni
decât credinţa să nu căutaţi să vedeţi şi să dobândiţi. Minunile
credinţei voastre se lucrează în cer, nu pe pământ, şi bucură
puterile cereşti toate. Minuni pentru cei din cer sunt cei ce cred
pe Dumnezeu cu oamenii pe pământ. Fiţi oameni-minune şi
bucuraţi-vă să fiţi aşa! Fiţi plini de umilinţă şi bucuraţi-vă să
vă păstraţi aşa! O, fiţi rodul credinţei Domnului în voi, că are
Domnul nevoie să creadă în voi pentru El! 

O, scoală-Te, Doamne semănător, şi aruncă pe pământ
sămânţă pentru credinţă şi să creadă popoare multe venirea Ta
cea de azi pe pământ! Suntem martori învierii Tale, ca şi cei
care au fost martorii naşterii Tale din mamă Fecioară în urma
acestei bune vestiri prin înger. Mărturisim că ai fost răstignit
şi batjocorit prin răstignire şi că ai înviat şi Te-ai arătat nouă
timp de patruzeci de zile din timp în timp, şi că apoi ai mers la
cer de-a dreapta Tatălui Savaot, şi că acum iarăşi călătoreşti cu
noi pe calea celei de-a doua veniri a Ta după două mii de ani
de la cea dintâi venire, născut din mamă Fecioară pe pământ.
Suntem alături mărturisitori învierii Tale odată cu cei ce au în-
viat din mormintele lor odată cu învierea Ta, Doamne, şi s-au
arătat în Ierusalim înviaţi şi mărturisind intrarea Ta prin cruce
în iad şi eliberându-i pe strămoşi cu strălucirea Ta, cu biruinţa
Ta asupra iadului, care a ţinut în închisoarea lui pe cei de până
la Tine, Doamne. O, slavă Ţie, Împărat înviat! Neamul creş -
tinesc Te are Împărat peste el, iar împărăţia Ta şi a lui rămâne
în veac, rămâne cu cei ce Te iubesc după adevărul Tău, şi tot
aşa Te şi mărturisesc prin credinţa lor şi prin sfinţenia lor înain-
tea Ta, acum şi pururea şi pe vecii, o, Doamne înviat. Amin. 

— OO,măreţ duh al mărturisirii, în care sunteţi
voi cuprinşi, scumpi mărturisitori, fie

nu mele vostru binecuvântat de acum şi până în veac, iar cre -
dinţa voastră să prindă minune în mulţi prin darurile Mele cele
pentru ea, şi care aduc rod! Stau cu voi în slava venirii Mele şi
Mă dau cu voi bucurie poporului adunat la izvor lângă junii
Mei, lângă junul Meu popor, cu care Mă sprijin pentru venirea
Mea cea de azi cuvânt pe pământ. Voi sunteţi martorii Mei în
cer şi pe pământ, căci sunteţi întru venirea Mea cea de azi. O,
rămâneţi în bucuria Mea. Amin. 

Grăiesc cu tine acum, o, poporul Meu, popor de la izvor.
Fii viteaz cu credinţa şi cu faptele ei, că tot cerul priveşte ale -
gerea ta şi se odihneşte mult în credinţa ta. Voi sunteţi junii
Mei. Nu v-aţi cheltuit viaţa pentru duhul lumii, ci Mi-aţi a -
dus-o Mie de mici şi aţi lucrat în via Mea, şi plata voastră este
scumpă, măi fiilor. Să ştiţi, măi junii Mei, că lumii nu-i stă bine

cu voi când treceţi voi prin lume cu pasul. Să ştiţi, fiilor, că
vouă nu vă stă bine cu lumea când dă ea să se apropie de voi
şi să vă vadă, căci lumea are duhul ei şi vine cu el când caută
spre voi pentru că sunteţi ai Mei, dar voi să-i arătaţi ei cum
sunteţi voi, iar ea să vadă aceasta şi să înţeleagă bine că duhul
lumii este străin de voi. O, ferice celor ce vă au pe voi în ini -
mile lor cu nume de fii ai lui Dumnezeu pe pământ, că acelora
nu le va fi trecută cu vederea credinţa aceasta în ziua cercetării
lor. Rămâneţi în iubirea Mea! Vă port în ea, şi toate se opresc
în Mine câte ar da să lovească în voi, căci iubirea Mea vă
ocroteşte în ea, fiilor. 

Voi, cei care cu credinţă şi cu dragoste alergaţi ca cerbul
însetat la izvorul Meu de cuvânt când veniţi la sărbători,
păstraţi-vă inimile în frică de Dumnezeu, căci aceasta este
înger de mare ocrotire vouă împotriva faptelor omeneşti, care
se zbat să trăiască în oameni şi din pricina cărora nu trag oa-
menii spre acest izvor. Îndeletniciţi-vă cu paşii spre duhul
sfinţeniei, ca şi voi să deveniţi pe deplin fii ai lui Dumnezeu şi
să prăsiţi popor sfânt pentru cerul sfânt, şi nu pentru voi. Faceţi
din trupurile voastre vase curate, de trebuinţă Domnului, şi nu
vor fi mai mari bogaţi pe pământ ca şi voi. O, veniţi şi beţi şi
petreceţi cu Domnul şi cu sfinţii Săi! Veniţi la Mine, voi, cei
împovăraţi, şi veţi simţi dulceaţa odihnei voastre! Eu vin mereu
şi vă ţin calea înainte şi vă dau din harurile Mele vouă şi
voiesc, fiilor, să vă aduc şi pe voi prinos Tatălui Savaot, după
rânduiala cea din poporul cuvântului Meu cel de azi, rânduială
în care Eu, Domnul, l-am aşezat pe el ca să-l cunosc pe el al
Meu. O, nu este aspră viaţa lui, căci ea este frumoasă înaintea
Mea şi este pentru Mine ea, nu pentru ei, iar Eu aşez peste ei
lucrările Mele, şi n-am avut până acum atâta sprijin de pe
pământ, iar el ştie că Mie Mi se cuvine toată slava Mea cu el
şi tot ajutorul de la unii la alţii, cerul şi pământul spriji -
nindu-se în lucru pentru Scripturile cele de apoi. 

Eu, Domnul Cel înviat, Îmi desfac braţele pentru voi şi
vă aduc mulţumire cu aplecare pentru credinţa voastră în
venirea Mea cuvânt de Duh Sfânt pe pământ. Eu, Domnul, îi
numesc pe cei credincioşi în venirea Mea cea de azi ai neamu-
lui român, îi numesc pe ei românul Meu popor, şi aceia sunt
poporul român, iar altfel nu poate fi român omul de pe aceste
plaiuri cereşti pe unde cerul umblă şi sfinţeşte şi-şi pregăteşte
vederea slavei lui cea de la sfârşit de timp. 

Eu, Domnul, vă învăţ pe voi, iar voi să învăţaţi că fiii
poporului Meu de la izvorul Meu de cuvânt nu vă pot vouă da
decât ceea ce Eu le dau lor să dea, şi nu pot ei lua ca să dea
după voinţa lor sau a voastră, căci Eu împart lor ceea ce iau şi
ceea ce dau ei, şi tot lucrul şi cuvântul lor este de la Mine
împărţit lor când ei lucrează, când ei împart sau nu, când ei se
lasă purtaţi după voia Mea. Amin. 

Stau cu voi în sărbătoare, şi oştirile cereşti poposesc cu
voi şi vă aşteaptă pentru însoţire pe cale înapoi, căci le-am dat
lor cuvânt ca să vă poarte în duhul cel ocrotitor, care se poartă
cu cei ce se aduc Mie spre slava Mea cu ei. Vă voi însoţi cu
măreţ cuvânt după sfârşitul sărbătorii şi-Mi voi pune povaţa
înaintea voastră şi vlagă sfântă voi pune în voi şi îndemn să
fiţi români, că iată, Mă doare cu rană proaspătă, cu rană vie
furtuna care a bătut acum de la vrăjmaşi ca să smulgă de la
vârf pe cei cu veghea lor curată peste acest neam. Nu-i place
neamului român pacea şi duhul frăţiei, ci îi place duhul mân-
driei, cu care cei necredincioşi adevărului lucrurilor se hrănesc
pe ei înşişi şi unii pe alţii spre durerea acestui neam, care n-a
voit să audă şoapta Mea şi să vegheze pentru soarta lui. 

O, neam român, de câte ori am dat să te adun sub slava
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cuvântului Meu cel ocrotitor peste tine şi n-ai voit. Soarta ta e
în mâna Mea, dar e şi în mâna ta, dar dacă mâna ta nu se lasă
ţinută de mâna Mea, trage la tine suferinţa, că n-ai voit să cu -
noşti pe cei ce-ţi fac ţie bine ca să nu te ajungă suferinţa, ca nu
cumva vrăjmaşii tăi cei de la mijloc să-ţi oropsească soarta. Îi
va ustura mult pe cei ce dau să smulgă cârma din mâna celor
ce curat te cârmuiesc. Eu voi veghea peste soarta ta, dar durerea
ta, pe care singur ţi-o faci, te va brăzda, spre ispăşirea urii celor
ce în mijlocul tău nu ştiu ce este dreptatea şi ce este iubirea. 

O, pace poporului adunat la izvor în zi de sărbătoare a
Mea cu ucenicii şi cu uceniţele învierii Mele! Voi sta cu voi în
cuvânt spre sfârşitul sărbătorii, fiilor, şi vă voi da vouă tot cu-
vântul acestei zile de praznic sfânt. Dulce povaţă vă dau:
umblaţi pe urmele Mele ca să fiţi născuţi de sus, ca să iubiţi
adevărul şi dreptatea a toate. Fiţi românii Mei, români născuţi
de sus, ca să fiţi poporul Meu român, început de neam nou, de
popor nou, după chipul şi asemănarea Mea să fiţi, o, fiilor!
Amin, amin, amin. 

*

II ubirea de Dumnezeu îl face dumnezeu pe om, îl
face fiu al lui Dumnezeu, iar fiul are ascultare, şi

prin ea se păstrează el fiu şi aduce el bucurie şi mângâiere
Tatălui şi lucrează ca Tatăl, şi numai aşa este el după chipul şi
asemănarea Tatălui său. Fiul care trece peste Tatăl şi îşi face
altfel lucrarea sa şi nu ca Tatăl, acela se dezrădăcinează din
Tatăl şi aduce roade din sine, nu din Tatăl, dar rămâne fără
Tatăl un aşa fiu. 

Am stat cu oştirile cereşti în văzduhul Grădinii Întâlnirii
şi am măsurat cu măsură din cer inima şi purtarea celor adunaţi
la izvor la sărbătoarea de înviere, căci a ţinut sărbătoarea
aceasta patruzeci de zile şi am petrecut-o cu ucenicii şi cu
uceniţele Mele acum două mii de ani şi le-am dat lor duhul în-
vierii, duhul iubirii de Dumnezeu, şi apoi M-am aşezat de-a
dreapta Tatălui, supus Lui pe mai departe pentru tot lucrul, de
atunci şi până la sfârşitul lucrului Tatălui, Care este în Mine cu
lucrul Său. 

Am privit cu iubire, dar am privit şi cu milă, căci cei ce
Mă iubesc cu ascultare sunt cei iubiţi, iar cei ce dau să Mă
iubească atât cât vor ei şi nu cu ascultare de legile iubirii întregi,
aceia sunt cei răbdaţi şi miluiţi prin răbdarea Mea, dar ce ştiu
ei dacă mila şi răbdarea Mea faţă în faţă cu ei le dau lor mân-
tuirea? Am spus acum două mii de ani că toţi cei care nu ştiu
nu au păcat că nu fac ceea ce trebuie să fie făcut, dar cei ce ştiu
de la Dumnezeu ce trebuie făcut şi nu fac sau fac altfel decât
trebuie făcut, aceia au păcatul neascultării de Dumnezeu, chiar
dacă ei cred liniştiţi că au iubire de Dumnezeu în fapta lor. 

Eu, Domnul, sunt pe pământ cuvânt şi locuiesc cu el în
mijlocul tău, poporul Meu de la izvor. Iau din Tatăl şi învăţ
prin cuvânt pe cel ce apleacă urechea ca să audă. Sunt din cei
ce vin şi iau şi lucrează ei apoi după cum aud de la Mine cu-
vântul cel împărţit spre lucrarea lui, dar sunt între cei ce vin şi
care aud cuvântul şi îl cred, dar fiind ei învăţaţi fără de as-
cultare pentru lucrarea cuvântului rămân ei aşa cum sunt şi vin
şi pleacă de la izvor aşa cum sunt ei. Ei cred că Eu sunt şi că
Eu grăiesc şi împart cuvânt spre împlinirea lui, dar dacă ei nu
au rădăcina în ascultarea de Dumnezeu nu se pot deprinde să
rodească în viţă, să rămână în iubirea Mea şi să rodească ea în
ei. Le dau povaţă lor pe mai departe, căci am datoria să fiu
Învăţător din partea Tatălui Savaot pentru cei ce vin să audă
glasul cuvântului Meu şi să ia sau nu peste ei lucrarea ascultării

de Dumnezeu. Le grăiesc lor la sfârşit de zi de sărbătoare a
Mea cu ucenicii şi cu uceniţele învierii Mele şi le dau pe mai
departe cuvântul Meu lor. 

Voi, cei care veniţi să-Mi auziţi cuvântul, vă trebuie
înţelepciunea duhului ascultării de Dumnezeu, iar fără această
înţelepciune în voi şi în fapta vieţii voastre e slab mersul cel
cu Dumnezeu, e dezrădăcinat din Dumnezeu mersul celor ce
nu se pot deprinde să ia de la Dumnezeu şi să asculte cu fapta
apoi. Cel ce este născut din Dumnezeu acela nu mai seamănă
cu omul, ci seamănă cu Dumnezeu apoi, şi aşa este faţa şi fapta
celor născuţi de sus. Vă aduc aminte că Eu, Domnul, am cerut
de la Tatăl prin rugăciune tot lucrul Meu, după ce El Mi-l
împărţea să-l lucrez. Chiar dacă primeam de la El tot lucrul cel
de lucrat, Eu ceream Lui apoi prin rugăciune, aşa cum cere
omul binecuvântare pentru lucrul care i se împarte lui spre lu-
crare de către părintele său. Îmi dădea ca şi acum Tatăl de lucru
pentru om, iar Eu ceream Tatălui, şi nu ceream nimic pentru
Mine, dar ceream Lui pentru om, ca să poată avea rod în om
lucrul pe care Tatăl Mi-l dădea să-l aşez peste om. Tatăl Meu
Mi-a dat ucenicii, iar Eu ceream în rugăciune la Tatăl pentru
ei tot ce trebuia să fie şi să aibă ei pentru asemănarea lor cu
Dumnezeu, şi căutam pe voia Tatălui tot ce Eu ceream în
rugăciunea Mea spre El, şi tot aşa îi învăţam şi pe ucenici să
lucreze cu rugăciunea lor spre Tatăl şi să zică: «Facă-se, Tată,
voia Ta, ca şi în cer pe pământ cu noi!». 

Vă aduc aminte vouă, celor povăţuiţi mult de cuvântul
Meu pe care-l căutaţi şi îl doriţi mult, şi vă amintesc acum că
Eu am zis în rugăciunea Mea către Tatăl: «Tatăl Meu, dacă
voieşti, să treacă de la Mine acest pahar, dar nu voia Mea, ci
voia Ta să se facă!». O, această rugăciune plină de durere a
avut în ea putere să păstreze în ea duhul ascultării de Tatăl, căci
în rugăciunea Mea spre Tatăl am zis apoi: «Nu voia Mea, ci
voia Ta să se facă, Tată!». 

Să ştiţi de la Mine, fiilor, că Tatăl Mi-a ascultat rugăciu -
nea cea pentru Mine cerută în clipa paharului Meu amar, căci
paharul a trecut, iar Eu am înviat, şi odată cu Mine am tras
afară morţii, care au auzit din iad glasul Meu pentru ca să intru
şi să-i scot afară pe ei. Să ştiţi, fiilor, că Tatăl Meu a făcut lu-
crare mai presus de fire de tainică în clipa aceea, căci Duh este
Dumnezeu, chiar dacă Eu am purtat trup pe pământ pentru as-
cultare de Tatăl ca să scot din iad trupurile morţilor, dar Tatăl
M-a păstrat şi lângă El în vremea purtării crucii, şi Mi-a purtat
şi trupul spre cei din iad, care s-au întrupat atunci ca să iasă
afară şi să meargă spre calea ieşirii din iad, căci cum avea să
fie atât de biruit satana dacă Dumnezeu nu-i arăta lui în vremea
crucii Mele că trupurile celor morţi se ridică din ţărână şi merg
pe picioare pe pământ? 

O, aş sta de vorbă cu voi mult, mult despre această taină
măreaţă a învierii, taină pentru care Tatăl Mi-a zis să ascult şi
să Mă nasc ca omul şi să Mă semăn în oameni cu tainica Mea
lucrare şi să cobor apoi prin cruce în iad cu învierea Mea şi a
morţilor. 

Iată, pun învăţătură cu putere peste cei ce vin şi Mă iau
de la izvor şi le spun lor aşa: Eu n-am cerut Tatălui pentru Mine
în rugăciunea Mea spre El, ci pentru om am cerut, căci am fost
Fiu ascultător şi am zis: «Nu voia Mea, ci voia Ta să se facă,
Tată!». O, cât aş vrea să se deprindă şi omul să aibă în rugăciu -
nea lui duhul ascultării de voia Tatălui! O, cât aş vrea să fie
omul după chipul şi asemănarea Mea în rugăciunea lui spre
Dumnezeu! O, iată de ce Mă trimite Tatăl pe pământ cuvânt!
Mă trimite Tatăl să-l învăţ pe om iubirea de Dumnezeu, care-l
face dumnezeu pe om, îl face fiu al lui Dumnezeu, iar fiul are
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ascultare, şi prin ea se păstrează el fiu, căci fii sunt numai cei
ce au Tată, numai cei ce se aseamănă cu Tatăl. 

Măsor cu măsura cea din Tatăl luată inima şi purtarea
celor ce se adună în sărbători la izvorul Meu de cuvânt. De la
unii Mă bucur mult şi de la unii plâng mult, căci Eu pe toţi
i-aş voi după chipul şi asemănarea Tatălui Meu, ca să-Mi fie
fraţi, o, şi am de ce să plâng! Plâng de dor de fraţi, căci fraţi ai
Mei sunt cei ce fac voia Tatălui Meu ca şi Mine, iar Tatăl este
în ceruri, şi ca în ceruri trebuie să fie voia Tatălui cu fraţii Mei
pe pământ. O, cum să nu plâng mult când buzele omului zic
mereu: „Facă-se voia Ta ca şi în cer pe pământ, Tată!”, iar
când să fie voia Tatălui aşa cu ei, o, nu este ea, ci rămâne omul
cu voia sa şi aşa stă el înaintea lui Dumnezeu. 

Mi-e dor să am fraţi şi plâng de dor! Mă vede Tatăl
plângând de dor şi plânge cu Mine Tatăl, şi Ne uităm la îngâm-
farea omului care-şi zice fiu al lui Dumnezeu, frate cu Iisus
Hristos, Care face voia Tatălui Său şi nu a Lui. Mi-e dor să fie
omul curat ca şi Mine, ca să nu-şi facă rău oamenii unii altora
prin neascultare de Tatăl între ei. Iubirea de Dumnezeu rămâne
mult neînţeleasă pe pământ. Cei ce strigă la Dumnezeu sunt
cei fricoşi, iar cei ce-L au pe Domnul în ei sunt cei ce au iubire.
Cei fricoşi nu sunt cei ce iubesc, iar cei ce iubesc nu sunt cei
fricoşi, căci în iubire nu este frică, iar în frică nu este iubire, şi
iubirea este iubire şi frica este frică, şi iubirea înseamnă Dum-
nezeu, iar frica înseamnă omul. 

Mi-e dor să am fraţi şi plâng de dor! Mi-e dor de fraţi
după chipul şi asemănarea Mea, şi de aceea plâng atât de mult
în cuvânt şi atât de mult grăiesc şi povăţuiesc. De dor vin şi
grăiesc. De dor Mă trimite Tatăl să grăiesc pe pământ şi să Mă
audă oamenii şi să-Mi răspundă cumva glasului Meu de peste
ei. Nu s-a revărsat atât de multă iubire din cer pe pământ ca şi
acum, când Tatăl Mă trimite cu mult cuvânt spre oameni, mult
ca râul cel cu izvorâre mare. Cuvântul este şi sămânţa şi este şi
apa care udă sămânţa, dar pământul cel pentru sămânţă este luat
şi folosit de omul cel fără de ascultare de Dumnezeu pe pământ. 

Voi, cei care veniţi şi vă mângâiaţi, şi Mă mângâiaţi pe
Mine cu venirea voastră la izvorul Meu de cuvânt, o, învăţaţi
viaţa cea cu ascultare de Dumnezeu! Am petrecut trei ani şi
jumătate cu mult cuvânt peste ucenicii Mei acum două mii de
ani şi au văzut ei faptele Mele măreţe şi puterea Tatălui în
Mine, şi încă se mai îndeletniceau ei cu ale lor. Iată cât de greu
îi este omului să se lase ucenic cu totul în mâna ascultării de
Dumnezeu! O, dacă Eu plâng de dor ca să am fraţi după chipul
şi asemănarea Mea, plângeţi şi voi cu Mine, plângeţi de dor de
Dumnezeu, căci dorul plânge, şi plânsul este lucrarea lui!
Plângeţi şi voi până ce Tatăl va avea în voi puterea să facă din
voi fii ai lui Dumnezeu, fraţi ai Mei, căci Eu ascult de Tatăl, şi
nimic de la Mine nu fac şi nu iau şi nu dau şi nu grăiesc, căci
Eu ştiu bine care este voia Tatălui, şi numai voia Lui o lucrez,
şi numai aşa este fiul cel după adevăr fiu. 

Iată, îi este greu omului să moară faţă de sine. Aş vrea
să scape omul de această moarte, de sinele lui, care-l dezrădă -
cinează pe el din Dumnezeu, căci cine aduce roadă din sine şi
nu din viţă, acela este dezrădăcinat. Învăţaţi lucrarea viţei şi
lucrarea mlădiţei în viţă, fiilor. Cobor aici, la izvor, când veniţi,
şi vă dau mult de învăţat. Vă număr paşii când veniţi, şi voiesc
să vă număr şi faptele ascultării de Dumnezeu, şi voiesc, fiilor,
să-Mi deveniţi fraţi. V-am dat povaţă şi am pus-o înaintea
voastră acum, după sfârşitul sărbătorii. Vă dau şi vlagă sfântă
pentru povaţă, iar vlaga este chiar ascultarea voastră de povaţa
Mea. Acum iarăşi cu dor stau în întâmpinarea voastră şi iarăşi
vă aştept la izvor, ca să vă ajut cu Duhul Meu să învăţaţi să vă

faceţi fraţi ai Mei, fii ai Tatălui cu tot întregul, după chipul şi
asemănarea Mea în voi. Amin. 

O, poporul Meu de la izvor, am pus în carte cuvânt pen-
tru iubirea de Dumnezeu a celor ce vin şi iau pe Domnul de la
voi. Sfiala fiului înaintea Tatălui Eu am arătat că o am şi în
rugăciune şi în purtare şi în ascultare cu sfială de Tatăl. Chiar
şi faţă în faţă cu omul am arătat sfiala Mea dumnezeiască, sfiala
Fiului lui Dumnezeu. Sfiala între fraţi îi învaţă pe ei iubirea de
Dumnezeu, iar când ea nu este între fraţi, ei nu învaţă ce este
iubirea şi ce este Dumnezeu. Sfiala cea sfântă dintre fraţi îi
învaţă pe fraţi ascultarea de celălalt, aplecarea spre celălalt prin
duhul iubirii de Dumnezeu, căci iubirea se supune şi nu supune. 

Iată învăţătură mare: iubirea nu supune, căci ea se
supune, şi ea altfel nu poate. Cei ce nu-şi arată aşa lucrarea
iubirii, aceia nu sunt fraţi între ei în numele Meu, şi nimeni
nu poate să-L iubească pe Dumnezeu în alt fel pe pământ şi
în cer, şi nimeni nu poate spune că-L iubeşte pe Domnul dacă
nu este între fraţi sfiala cea sfântă, care îi învaţă pe fraţi as-
cultarea de celălalt, aplecarea spre celălalt prin duhul iubirii
de Dumnezeu între fraţi, căci iubirea nu supune, ci ea se
supune, căci ea altfel nu poate, şi nu poate în alt fel să fie omul
după chipul şi asemănarea Fiului lui Dumnezeu, Care cu sfială
sfântă S-a supus în cer şi pe pământ lui Dumnezeu şi omului,
arătând El lucrarea iubirii de Dumnezeu, lucrarea fiilor lui
Dumnezeu. Amin. 

O, fiilor, sfiala cea sfântă care se supune îi învaţă pe fraţi
cea mai de sus purtare, cea mai înaltă înţelepciune a celor ce
se numesc între ei fraţi în Hristos. Ei nu mai sunt ca pe pământ,
ci se ridică sus, sus, prin purtarea cea mai de sus a lor între
frate şi frate, iar supunerea unii spre alţii îi dovedeşte pe ei că
nu mai sunt de pe pământ şi că sunt ei pământul cel nou pentru
cerul cel nou, în care locuiesc dreptatea şi pacea. Dreptatea
este voia celuilalt şi nu a ta. Aceasta este faţa dreptăţii, duhul
frăţiei şi sfiala cea mai de sus pentru el, duhul care-l face dum-
nezeu pe om, şi om pe Dumnezeu, căci Eu, Domnul, M-am
arătat că sunt Dumnezeu pentru că am ascultat să Mă fac om,
căci iubirea se supune, fiilor, iar iubirea este Dumnezeu şi îl
face dumnezeu pe om. Cel ce iubeşte mamă şi tată, soţie şi
copii, fraţi şi surori, rude şi prieteni şi avut pe pământ, acela
rămâne în sângele lui, căci aşa voieşte el să slujească înaintea
lui Dumnezeu, dar cel ce se supune iubirii de Dumnezeu acela
se face dumnezeu prin supunere şi Îl face om pe Dumnezeu în
însăşi fiinţa lui, făcându-se el casa lui Dumnezeu, cerul lui
Dumnezeu pe pământ între oameni, prin duhul supunerii sfinte,
duhul fiilor lui Dumnezeu. 

Mă aplec cu supunere înaintea Tatălui Meu Savaot şi Îl
slăvesc pe El prin supunerea Mea şi Îi aduc Lui mulţumire
mare pentru toată iubirea Lui, care trece prin Mine spre voi,
cei ce veniţi şi învăţaţi de la Dumnezeu. 

Iubirea Noastră cea plină de supunere s-o punem peste
ei, o, Tată, iar duhul supunerii sfinte să-i înveţe pe ei sfiala cea
dintre fraţi, iar cei ce vin la izvor, să vină şi să ia şi să înveţe
lucrarea iubirii de Dumnezeu, lucrarea fiilor lui Dumnezeu, o,
Tatăl Meu. Amin. 

— DD a, Fiule iubit al Meu, Eu, Tatăl, Mă slă -
vesc întru Tine, căci Tu eşti voia Mea.

Mă dau omului prin Tine cu tot cuvântul cel din cer învăţător
peste om, căci plânsul Tău ca să ai fraţi după chipul şi ase -
mănarea Ta fii ai Mei, o, e şi plânsul Meu plânsul Tău, iar lu-
crarea Noastră poate prin iubire şi poate, o, Fiule scump al Meu
Iisus Hristos, aşa cum Îţi este cunoscut numele Tău pe pământ,
nume atât de mult prigonit de cei ce nu iubesc pe Dumnezeu

767Anul 2012



pentru ei în întunericul acestui veac trecător, o, Fiul Meu iubit,
mai înainte de vecii Copil al Meu, Cel de o Fiinţă cu Mine, aşa
cum şi lucrăm Noi în cer şi pe pământ, Fiule scump. Amin,
amin, amin. 

16/29 aprilie 2012

Duminica a patra după Paşti, a slăbănogului, şi
sărbătoarea sfântului mare mucenic Gheorghe,

purtătorul de biruinţă

Rugăciune şi veghe pentru poporul român. Proorocie pentru
ruşinarea celor vicleni care vor să ia cârma ţării. 

ÎÎ n zi de duminică şi de sărbătoare de sfinţi, Eu, Dom-
nul, vin la tine cuvânt din Tatăl, poporul Meu de la

izvor. Aşa lucram Eu şi acum două mii de ani. Când era prilej
de sărbătoare la iudei Eu Mă apropiam lângă mulţimile adunate
şi făceam semne cereşti peste cei neputincioşi, căci îi vindecam
pe ei de neputinţele lor, şi eram semn de împotrivire pentru mai-
marii iudeilor, pentru cei ce ziceau între ei că au credinţa de la
Moise, dar Dumnezeu este simţit cu inima de către cei cărora
voieşte El să li se descopere, iar simţirea cea pentru Dumnezeu
a celor hărăziţi să fie mărturisitori Domnului a stârnit ea îm-
potriviri mari prin vreme din partea celor ce se făceau mari cu
statul lor peste oameni şi cărora le era teamă de adevărul cel
pentru Dumnezeu şi luptau ei cu îndrăzneală împotriva lui. 

În zi de sărbătoare sfântă a amintirii Mele cu oamenii
pe pământ stau cu tine la masă de cuvânt, poporul Meu, şi Mă
dau de pe masa ta celor ce Mă iau cu hrana cuvântului Meu
pentru ei, că mulţi Mă iau de la tine şi Mă pun la inimă, căci
inima lor simte şi trăieşte venirea Mea la tine cuvânt pe
pământ. Îmi amintesc în ziua aceasta de amintire a Mea şi a
lucrului Meu pe pământ, Îmi amintesc de împotrivirea celor ce
şi-au pus în gând să Mă omoare după ce l-am ridicat din slăbă -
nogirea lui pe cel de mulţi, mulţi ani suferind, şi căruia i-am
zis în zi de sâmbătă: «Ia-ţi patul tău şi umblă!».

Se teme omul mare de puterea lui Dumnezeu pe pământ
şi caută după ea ca s-o piardă pe ea. De câte ori se iveau măr -
turisitori pentru Dumnezeu între oameni, mai-marii de peste
oameni se temeau şi se ridicau să-i piardă pe cei ce Mă simţeau
şi Mă mărturiseau când era să aleagă ei între idoli şi Dum-
nezeul cerului şi al pământului. Într-o zi de sărbătoare a
iudeilor l-am văzut pe cel slăbănog de mulţi ani cum aştepta
la scăldătoare ca să-i vină şi lui vremea vindecării, dar alţii
ajungeau întâi şi se vindecau şi mergeau apoi, dar la nici unul
din ei nu spuneau iudeii de ce umbla după ce se vindeca, căci
îngerul venea la scăldătoare şi o făcuse pe ea vestită între iudei.
Când însă Eu am fost Cel care am sculat pe slăbănog apropi-
indu-Mă şi întrebându-L: «Vrei să te faci sănătos?», o, s-a stâr-
nit atunci împotrivire mare între mai-marii iudeilor, căci este
proorocit prin Scripturile care mărturisesc că voi veni, este
scris că voi fi ca semn de tăgadă şi că voi stârni împotriviri. 

O, poporul Meu, cei care cercetează Scripturile şi mai
ales pe cele pentru vremea de apoi, socotesc ei că în ele au
viaţă veşnică, şi tocmai ele sunt care mărturisesc despre Mine
şi despre această lucrare că voi veni cu ea pe pământ ca să dau
viaţă oamenilor, şi nu vin oamenii spre Mine ca să aibă viaţă
veşnică. O, aceasta le-am spus Eu şi iudeilor care s-au sculat
cu împotrivire ca să-Mi pună la cale moartea pentru că l-am
vindecat în ziua sâmbetei pe cel de mult slăbănog. O, nu Eu
am mărturisit despre Mine în ziua aceea, ci fapta săvârşită cu
minune mare peste trupul celui slăbănog, căci Eu nu de la om

iau mărturie, şi spun aceasta spre mântuirea omului, ca şi acum
două mii de ani. 

Se ivesc împotriviri mari pe pământ din pricina dorului
de mărire al oamenilor care se simt mari, şi se dărâmă unii pe
alţii cei mari, că nu le ajunge mărirea, şi calcă ei cu duhul min-
ciunii peste cele adevărate şi îşi păstrează semeţia lor faţă în
faţă cu adevărul lucrurilor. Împăraţi şi regi şi mai-mari de pe
pământ şi-au păstrat cu luptă josnică tronurile lor şi s-au temut
de Dumnezeu şi de credincioşii lui Dumnezeu şi nu-i voiau pe
pământ pe ei, căci se temeau de curajul lor cel sfânt, de credinţa
şi de dragostea lor de Dumnezeu, căci dragostea este numai
Dumnezeu când ea este între oameni pe pământ, iar oamenii
care se vor puternici în ei înşişi se tem de această putere, se
tem de dragostea lui Dumnezeu din om. 

Sunt venit cu sărbătoare de sfinţi în zi de duminică lângă
serbarea pomenirii minunii vindecării slăbănogului care nu
putea singur să ajungă în apa vindecătoare când îngerul cel de
sus venea cu vindecarea peste cel ce se atingea de el când el
scutura apa prin venirea lui la scăldătoare. Sunt cu ceată de
sfinţi mucenici, că mult doresc sfinţii să vin cu ei pe pajiştele
Mele cu voi, măi fiilor care-Mi aşterneţi cuvântul în cartea sa
când vin să-l las peste voi! E zi de sobor între sfinţii mucenici
pentru marele Meu mărturisitor Gheorghe, biruitorul cel îm-
potriva necredinţei împăratului cel din vremea lui. El este acum
mărturisitor pe calea venirii Mele pe pământ cuvânt aşa cum
cu toţi sfinţii vin, căci este scris în Scripturi să vin cu ei, iar Eu
vin şi lucrez, şi lucrează şi ei, căci cei ce s-au făcut pe pământ
după chipul şi asemănarea Mea înaintea mai-marilor domnitori
de peste oameni, aceia lucrează ca Mine, lucrează ei după
asemănarea lucrului Meu, precum şi Eu, căci dacă Tatăl Meu
lucrează, lucrez şi Eu. 

Binecuvintez intrarea sfinţilor Mei, iar ei binecuvin tează
pe Domnul Dumnezeul lor, pe Care cu atâta dor şi putere de
cuvânt L-au mărturisit pe pământ spre ruşinea celor ne cre -
dincioşi şi atât de fricoşi faţă în faţă cu dragostea lui Dumnezeu
din cei mărturisitori pentru ea pe pământ. Amin. 

— OO,nu este, Doamne, nu este putere pe
pământ care să poată stinge, care să

poată ea birui dragostea Ta din om, pusă de Tine în cei ce s-au
aprins de la Tine şi Te-au mărturisit cu putere înaintea păgâ -
nilor. Cel ce stătea cu împăratul pe tron în vremea mărturisirii
mele, acela s-a temut de mine când m-am împotrivit lor,
alegându-Te pe Tine în schimbul lor şi aruncând pe idolii lor.
Dragostea mea cea pentru Tine mă întregea la trup ori de câte
ori ei îmi risipeau trupul sub chinuri fel de fel, iar teama lor de
mine creştea în ei, căci Tu erai puterea mea şi vindecarea mea
peste trupul meu cel sfâşiat cu torturi pregătite cu cruzime de
inimă pentru cei ce nu se lepădau de Tine ca să se închine lor.
Urmaşul împăratului îl îndemna mereu pe împărat să mă sfâşie,
dar minuni nemaivăzute veneau de la Tine şi mă scoteau birui -
tor şi tare în dragostea mea cea pentru Tine, şi la ea a tras apoi
împărăteasa, căreia Tu i-ai atins inima ca să se tragă de partea
Ta şi să-i ruşineze pe cei mincinoşi. O, mare este puterea Ta,
Doamne, pentru cei întru care Tu binevoieşti! Aşa Ţi-ai scris
Tu puterea şi adevărul Tău pe pământ între oameni, iar în cartea
mărturiilor sunt şi eu scris mărturisitor al Tău, şi mare slavă
mi-ai hărăzit Tu apoi în cer şi pe pământ, că mulţi m-au luat de
sprijin de la Dumnezeu pentru ei când au avut ei de biruit peste
cel rău. Am rămas de mare ajutor şi de mare amin tire în neamul
român, căci eu am sprijinit mult, şi tot aşa şi acum fac pentru
acest neam, că i-am văzut în cer soarta lui cea de la Tine şi
m-am alipit Ţie cu putere pentru lucrarea Ta cu el, şi iată, pentru
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venirea Ta la el, căci pe vatra lui vii şi-Ţi laşi cuvântul celei
de-a doua veniri a Ta de la Tatăl pe pământ, acum, la sfârşit de
timp, căci început şi sfârşit lucrezi Tu pe pământ. 

O, cât îi doare pe sfinţi durerea Ta cea pentru neamul
român, o, Doamne! Se tem cei mincinoşi din acest neam, se
tem de cei curaţi cu inima lor pentru el şi caută să-i doboare
mereu pe ei şi să domnească ei, cei ce nu vor decât binele lor
şi umilirea acestui neam, ameţit acum de tot de la necredin -
cioşia cea pentru el a celor ce vor cu orice preţ puterea lor peste
el şi vor să răstoarne prin duhul prostiei lor pe cei ce dau să
scoată la ţărm soarta acestui neam, faţă în faţă cu cei ce se luptă
fără de ruşine să biruiască ei pentru stat mare pe grumazul
acestui neam. 

O, cât întuneric este în cei orbiţi de dorul lor de
stăpânire, Doamne! Iată, mâine e zi de doliu pe fruntea nea-
mului român, căci cei ce se luptă să pună ei mâna pe frâie, se
luptă cu puterea nedreptăţii să-şi facă loc la cârmă şi să facă
apoi jaf şi jale pe faţa poporului român. O, cum să facem să
biruim noi, cei din cer, pentru acest neam, nu cei răi de pe
pământul român, Doamne? Plâng sfinţii cu Tine de la cei ce
dau să-Ţi răstoarne mereu cu susul în jos biruinţa cea pentru
Tine a celor drepţi cu inima şi cu fapta lor pentru acest neam,
ales de Tatăl pentru Tine ca să vii şi să biruieşti pe satana şi pe
antichrist, din mijlocul acestui neam lucrând şi cuvântând peste
pământ. O, fă-le lor, Doamne, ca regelui Irod, care s-a îm-
potrivit naşterii şi creşterii Tale în mijlocul lui Israel, căci sfinţii
Tăi tânjesc cum şi pe pământ au tânjit ca să biruieşti Tu, şi nu
omul cel potrivnic Ţie, o, Doamne. 

Scoală-Te, Doamne, şi mergi biruitor în fruntea oştirilor
cereşti, căci Tu eşti scris în Scripturi să biruieşti minciuna şi
pe împăratul minciunii şi pe toţi slujitorii lui! Dă-i poporului
cuvântului Tău duhul veghii tot mai aprins lângă Tine pentru
mersul Tău cel plin de biruinţă pentru slava Ta în mijlocul
acestui neam de pe pământul român! Mărire Ţie, Doamne, şi
nu oamenilor care-şi caută mărirea! Aşa ne este rugăciunea
înaintea Ta, şi mângâie-ne Tu pe noi în cer cu împlinirea
aceasta. Amin. 

— OO,mare este credinţa ta şi râvna ta cea pen-
tru Mine, mucenic mărturisitor! Voi

pune pe poporul Meu la veghe, dar duhul rău a intrat cu tot în-
tunericul lui în cei ce dau să jefuiască şi să prade casa aceasta,
vatra neamului român. Le-am hărăzit lor să nu aibă pe nicăieri
loc pe lângă cei ce au fost aşezaţi să vegheze şi să cârmuiască
acum soarta acestui neam, şi aceasta i-a îndârjit diavoleşte şi
s-au sculat să doboare pe cei cu veghea şi să se aşeze ei domni
mari şi tari aşa pătaţi cum sunt. O, de câte ori am suspinat în
cuvânt şi am strigat cu dor şi cu suspin peste neamul român ca
să Mă asculte ceea ce-l povăţuiesc Eu pe el, dar n-a voit el să
se aplece şi să facă voia Mea! O, cum să fac să-l ocrotesc acum
de căderea lui sub cei necredincioşi lui, şi care nu sunt ei voia
poporului cel bun, şi sunt voia lor însăşi, şi cu care dau ei să
biruiască acest neam, care nu pricepe cine sunt cei ce dau să
pună mâna pe cârmă prin puterea răutăţii lor, care i-a orbit de
tot, căci numai cei orbi ca şi ei nu văd cu câtă răutate lucrează
ei. Mă doare, Mă doare, şi îi va ajunge pe ei durerea Mea, ca
şi pe toţi cei care s-au împotrivit în vreme binelui lui Dum-
nezeu peste pământ. 

Aşează-te, poporul Meu de la izvor, aşează-te, fiule, în
duhul veghii sfinte şi stai cu gândul şi cu inima la durerea Mea,
şi să stăm de veghe Noi şi cu voi, fiilor. Vă va fi împărţită lu-
crarea veghii, căci este de vegheat. Satana şi slujitorii lui sunt
în luptă ca să biruiască puterea acestui neam. Să veghem, fiilor,

şi să-L rugăm pe Tatăl să trezească El pe cei mari cu inima şi
cu dreptatea şi cu dragostea pentru acest neam, căci neamul
român are de la Tatăl chemarea cea mare ca să-Mi fie Mie loc
de primire până ce voi sfârşi de biruit pe satana, precum este
scris, dar este nevoie să facă unire pământul cu cerul în
împreună lucrare, căci Eu nu voiesc moartea păcătoşilor, ci sal-
varea lor o voiesc, şi trebuie să-i fac şi pe ei să-şi voiască sal-
varea, iar lucrul Meu este mult, căci este la sfârşit. 

Tot poporul cuvântului Meu să se aşeze în rugăciune şi
să ceară de la Dumnezeu pază şi veghe sfântă peste sufletul
neamului român. Tot poporul cuvântului Meu să stea cu inima
sus la Dumnezeu şi cu gândul la neamul român, cel încercat
acum de cei rău-făcători lui din mijlocul lui, şi care nu se satură
de dorul de domnie peste acest neam, înşelat mult de cei ce îl
înşeală pe el. O, dacă M-ar întreba pe Mine acest neam, Eu
i-aş spune lui cum să lucreze pentru soarta lui, dar lui îi spune
ceata celor răzvrătiţi de peste el, şi nu este cel care să-i facă lui
trezirea cea mare, căci pe Mine, mântuirea lui, nu Mă aude, nu
aude cum îl strig ca să-l ocrotesc pe el. 

Am stat cu cuvânt de sărbătoare în zi de sobor de sfinţi
la masă cu tine, popor al cuvântului Meu. Să iei, fiule, putere
de sus prin cuvântul Meu de peste tine şi să poţi cu putere pen-
tru Domnul Dumnezeul tău. Stai înaintea Mea ca să Mă sprijin
pe tine, şi să prinzi bucurie că poţi pentru Dumnezeu, căci Eu,
Domnul, am grijă să poţi. O, să ai şi tu grijă să poată Dum-
nezeu prin puterea ta, prin supunerea ta înaintea Lui, căci Eu
îţi dau de lucru, ca să fii tu cel credincios lucrului Meu cu tine. 

Să ne dăm unii altora pacea cea de sus, măi fiilor. În
dureri şi în lupte cu dureri, pacea este mângâierea durerii. Nu
se pot ocoli durerile când vin, dar pacea aduce peste ele mângâ -
ieri şi-L aduce pe Domnul lângă ele şi îl ţin ele treaz pe cel
durut. Aşa să stăm noi pentru veghea cea de peste neamul ro -
mân, atât de înşelat acum de cei cu faţa vopsită, şi care n-au
ce să-i dea lui, decât pagubă peste tot, căci cei ce caută pentru
ei înşişi sunt orbiţi de dorul puterii peste oameni şi se zbat
orbeşte, că n-au ei Dumnezeu de Care să se teamă pe pământ,
şi numai de ei ţin seama, până ce se vor încăiera ei între ei,
spre paguba şi spre ruşinea lor. 

O, neam român, îţi hărăzesc pe Duhul Sfânt Mângâ -
ietorul, Care să te înţelepţească de sus. Îţi doresc cu tot cerul
sfânt slava Mea cu tine, care lucrează în mijlocul tău pentru
viaţa ta. Ţi-aş da trezire mare, dar Mi-e milă. Voiesc să-ţi dau
mângâiere. Cum să fac să-ţi dau? Voiesc să-ţi dau vedere. Cum
să fac? Vrăjmaşii tăi şi ai Mei stau gata să te culce sub pi-
cioarele lor. Mi-e tare milă de tine. Cum să fac să-ţi dau sal-
vare, cum să fac? Mă întreb cu cei din cer şi Mă întreb cu tine,
dar cum să fac cu tine ca să Mă auzi? 

O, auzi glasul Domnului, neam român! Te strigă Dom-
nul. Răspunde-I Lui! Amin, amin, amin. 

23 aprilie/6 mai 2012

Duminica a cincea după Paşti, a samarinencei

Vorbirea samarinencei: omul trebuie să vină după Domnul pentru
ca să scape de păcat. 

MM ă fac cuvânt şi sărbătoare Mă fac în mijlocul
poporului cuvântului Meu, căci sunt Învăţătorul

lui, şi de aceea Îmi este Mie el poporul Meu. Vin cu sfinţii la
izvor ca să-i bucur pe ei lângă poporul Meu şi pun masă dulce
pentru cei din cer şi pentru cei de pe pământ care-Mi ştiu aici
venirea Mea, prin care-Mi ridic în zilele acestea un popor cre -
dincios şi învăţat din cer, şi nu de pe pământ învăţat, şi ca să-l
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înmulţesc pe el ca stelele cerului şi să-Mi împlinesc cerul pe
pământ, căci scris este să fie ca în cer pe pământ Dumnezeu
întru voia Sa. Amin. 

Sunt Domnul Iisus Hristos şi sunt venit la tine cu duh
de sărbătoare, poporul Meu. Am în curţile Mele cu tine zi de
pomenire sfântă în ziua aceasta. Fântâna întâlnirii este numele
fântânii cea dintâi a colinei din deal, pe care Eu, Domnul, am
împlinit şi împlinesc încă aşezarea şiragului de mărgăritare în
jurul grădiniţei cuvântului Meu, care stă ca o mireasă încoro -
nată în mijlocul acestui sătuţ, Betleemul Meu cel de azi, în care
cuvântul Meu se naşte din Dumnezeu şi se aşează pe pământ
în cartea sa ori de câte ori Eu, Domnul, vin la tine cuvânt în
grădină. 

Fântâna samarinencei am pus Noi numele fântânii
pomenită azi cu sărbătoare pentru aşezarea ei în curţile Mele
cu tine, fiule poporul Meu. Am grăit cu femeia samarineancă
acum două mii de ani la fântâna lui Israel în cetatea Sihar, şi
am grăit apoi cu toţi cei din cetate, căci s-a vestit în cetate că
Mesia este la fântână şi că este Hristos venit de la Tatăl pe
pământ în mijlocul lui Israel. Aşa am numit Eu cu numele fe-
meii samarinence fântâna aceasta, la care azi s-au adunat mulţi
oaspeţi cereşti, aşa cum s-a adunat cetatea Samariei în ziua
când am poposit Eu la fântâna din Sihar şi am grăit cu femeia
samarineancă acum două mii de ani: fântâna întâlnirii, în a
cărei curţi Eu Mă întâlnesc adesea cu poporul care vine la
izvorul Meu de cuvânt şi-i dau lui din râul vieţii ca să nu mai
înseteze el după apa acestei lumi, care-l ţine pe om în duhul
lumii, duhul de care însetează omul iar şi iar după ce ia din el. 

Stau la masă de cuvânt în ziua aceasta şi învăţăm ceea
ce este de învăţat acum. Mereu, mereu trebuie să învăţaţi şi să
înfăptuiţi voi apoi învăţătura care se aşează între Mine şi voi,
între cer şi pământ pentru cei ce iau de la Domnul, fiilor. Luaţi
aminte cu duh de cuminţenie cerească şi învăţaţi de la Mine şi
de la sfinţii Mei, căci Eu binecuvintez acum intrarea sfinţilor
Mei, care se aşează aici cu voi la masă de cuvânt de învăţătură
peste voi, ca să fiţi voi fii ai învăţăturii cea de sus pe pământ
cu voi, o, fiilor. Amin. 

— OO,slavă venirii Tale pe pământ cuvânt cu
sfinţii Tăi, Doamne, Dumnezeul lui Is-

rael cel credincios şi mântuirea celor ce în Israel şi în neamuri
au crezut în venirea Ta de la Tatăl pe pământ acum două mii
de ani cu numele de Iisus Hristos! Nu cei morţi Te vor lăuda
pe Tine, Doamne, şi nici cei ce se coboară în împărăţia morţii,
ci noi, cei vii, vom binecuvânta pe Domnul, de acum şi până
în veac. Amin. 

Ne adunăm la fântână cu poporul cuvântului Tău şi stăm
la masă de cuvânt cu el şi cu sfinţii, Doamne, căci slăvită este
în cele ce nu se văd venirea Ta cu sfinţii pe pământ în zilele
acestea ca să-Ţi împlineşti proorociile în Scripturi aşezate pen-
tru împlinirea lor! Stau cu numire cerească ocrotitoare şi pa -
troană a acestei fântâni, căci Tu aşa m-ai aşezat, şi mi-ai dat să
moştenesc fericirea venirii Tale pe pământ, acum, la sfârşit de
timp, şi să stau la fântână întru întâmpinarea Ta, şi e mare taină
aşezarea mea aici acum. Toate tainele Tale cu aceste grădini
vin din cer şi merg la cer cu lucrările lor, vin şi se duc şi vin,
şi tainice sunt, şi lucrează ele mult, iar aceasta trebuie să
cuprindă mereu în duhul sfielii sfinte pe fiii poporului Tău, pe
cei de la izvor şi pe cei ce vin din cetăţi la izvor şi, iarăşi, pe
cei ce vin din mijlocul lumii după ce au aflat ei că Tu eşti la
această fântână de cuvânt şi cuvintezi oamenilor ca şi acum
două mii de ani când Te purtai şi-Ţi lăsai cuvântul şi semnele
cereşti peste oameni, spre amintirea Ta peste timp şi spre măr -

tu risirea Ta prin cei ce Te-au aflat şi Te-au crezut şi Te-au vestit
apoi peste pământ şi peste timp. Las povaţă peste fiii poporului
cuvântului Tău, peste cel de la izvor popor şi peste cel mai de
departe, şi îl învăţ pe el creşterea lui, facerea lui, căci viaţa are
nevoie de facere în fiecare clipă ca să nu moară ea în om, căci
cei care mor nu Te mai laudă pe Tine, şi nici cei care se pogoară
în împărăţia morţii, ci numai cei vii Te binecuvintează şi Îţi
slujesc cu viaţă în ei. 

O, fii ai lui Dumnezeu-Cuvântul, nu căutaţi după cel
blând cu voi pentru paza vieţii din voi! Nu căutaţi după cel ce
se poartă blând şi mieros cu purtarea voastră, căci viaţa moare
în voi, adoarme în voi sub semnele mângâierii şi al uşorului
vieţii. O, căutaţi după cel necruţător şi aspru asupra greşalelor
voastre mici sau mari, şi nu după cel blând, care vă încântă
auzul inimii ca să mai întârziaţi cu trezirea şi cu pocăinţa şi cu
umilinţa cea pentru ea, căci Domnul Iisus Hristos, Mesia Cel
de la Tatăl trimis când m-a întâlnit pe mine la fântâna lui Israel
în ziua când a venit de la Domnul vremea cercetării vieţii mele,
El a fost necruţător asupra păcatelor mele şi mi le-a scos în
faţă, ca să-mi poată spune apoi cine este El, iar eu, fiind înţe -
leaptă, nu m-am supărat şi nu m-am ruşinat să-mi arăt viaţa
cea neplăcută Lui, ci am stat la făcut şi la trezit şi la cercetat şi
I-am spus Lui neorânduiala vieţii mele, şi mi-a spus-o El apoi,
adăugând ceea ce eu n-am spus. O, nu m-am închis, nu m-am
încordat, nu m-am răzvrătit şi nu m-am supărat, ba, mai mult,
am alergat în cetate şi le-am spus la toţi: «Veniţi cu mine şi
vedeţi pe Mesia, Cel ce mi-a spus mie pe toate câte am făcut!».
O, şi L-am mărturisit apoi peste tot pe Domnul, şi apoi în faţa
mai-marilor de pe pământ am stat şi L-am mărturisit pe El,
până la moartea cea mucenicească, eu şi toată casa mea, fii şi
rudenii, căci noi Îl aflasem pe Cel ce vindecă omul de păcat
cu cuvântul Lui, şi m-am temut să tac şi să nu-L spun pe El
peste tot, căci El era Dumnezeu venit din cer pe pământ, şi nu
se putea să fie El tăgăduit de cei cărora le-a fost descoperit că
El este Mesia. 

O, nu eram un om de rând, căci eram înţeleaptă, şi toţi ai
casei mele erau la fel, dar păcatul nu-l iartă nici pe cel mare,
nici pe cel mic cu rangul sau cu înţelepciunea, iar Domnul ne-a
scăpat de păcat. Omul trebuie să vină după Domnul pentru ca
să-l scape Domnul de păcat, şi nu de altceva să vină omul la
Domnul. O, căutaţi după cel aspru cu cele neplăcute ale vieţii
voastre şi umblaţi după cel ce vă lucrează viaţa, veghind peste
ea ochi şi urechi, că multă lucrare trebuie peste viaţa din voi, şi
vai celui ce nu are peste el pe cineva care să-l mântuiască în
toată clipa de păcat şi de apucăturile păcatului, aşa cum lesne îi
este omului să păţească şi să fie robit de păcat din pricina
neumilinţei inimii lui. Vine vremea cea cu durere şi a şi venit
când cei ce au stat şi au plecat apoi din bărcuţa acestei lucrări
de cuvânt de facere a omului, în toată clipa facere, vine vremea
şi a şi venit să-i ajungă pe aceştia mari păreri de rău, căci lu-
crarea aceasta de cuvânt este uşa care-L aduce pe Domnul pe
pământ, ca să fie El uşă celor ce vor intra şi vor fi cu Dumnezeu
în zilele ce vin şi-şi vor găsi pacea şi mântuirea lor de păcat. 

Este scris în cartea acestui cuvânt că nu va mai fi pe
nicăieri patrafir care să se aşeze cu curăţire de păcat peste om,
căci străini sunt de Dumnezeu cei ce n-au ştiut ce înseamnă
Dumnezeu atunci când şi-au pus ei de gând să se ducă ei la
şcoală de preoţi şi să se aşeze apoi peste sufletele oamenilor
stăpâni fără pregătire din cer peste ei, fără asemănarea lor cu
Domnul în lucrarea lor peste oameni, peste sufletele oamenilor! 

Vai celor ce se duc din acest staul spre preoţii cei făcuţi
de oameni preoţi, şi nu de Dumnezeu, şi care n-au peste ei pe
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Cel Care să-i cureţe de păcatele din ei! Adevăr adevărat a vestit
Domnul acum două mii de ani că locurile ştiute a fi locuri de
închinare sunt peşteri şi ascunzători de tâlhari, care nu ştiu ce
fac când se aşează de la ei citire peste oameni ca să slujească
în numele lui Dumnezeu peste ei! 

O, n-are cine să-i mai scape pe oameni de păcat până nu
vine Domnul cu iertarea şi cu trezirea lor, aşa cum şi cu mine
s-a petrecut, de mi-a ieşit Hristos în cale şi m-a mântuit de
păcat. Nu s-a oprit această milă, ci merge Domnul cuvânt din
loc în loc şi Se descoperă omului ca să-l ajute pe el împotriva
păcatului din el, ca să-l ridice din moarte pe om, iar cei ce
aşteaptă după cei mincinoşi cu viaţa şi îmbrăcaţi cu epitrafir,
aceia nu ajung la Dumnezeu, şi nici Domnul la ei, căci Domnul
este sfânt, şi la cei sfinţi trage El şi lucrează cu ei şi Se împarte
cu ei pentru cei robiţi de păcat şi îi mântuieşte pe aceia de
păcatul lor. 

O, Doamne, nu cei morţi Te vor lăuda pe Tine, ci noi,
cei vii, Te mărturisim. Eu sunt cu sfinţii adunată la fântână şi
tainic stăm şi ne răcorim, căci apa pe care ne-o dai Tu nu dă
însetare, Doamne, căci ea se face izvor în cel ce ia din ea ca să
bea, şi se face cel ce bea adevărat închinător al lui Dumnezeu
cu viaţa lui, în duh şi în adevăr închinător, aşa cum Tu ai spus
inimii mele acum două mii de ani că nu omului trebuie să fie
omul închinător aşa cum fac cei mulţi care caută prin locaşuri
de biserică şi se închină la ce nu ştiu ei. 

Voi, cei care nu ştiţi la ce vă închinaţi în căutarea
voastră, iată învăţătură peste voi: Căutaţi să vă ardă inima după
Domnul, nu după om când ea ia foc în voi ca să căutaţi! Nu
căutaţi după om, fie el chiar şi solul lui Dumnezeu cel după
adevăr sol, şi cu atât mai mult să ştiţi atunci că Domnul este
căutarea şi liniştea voastră apoi, căci nimeni dintre cei purtători
de trup nu sunt scutiţi de ispite şi de căderi când ei ar căuta
într-un alt fel în afară de calea sfinţeniei să meargă cu Dum-
nezeu, Care este în ceruri. Aşadar, să vă ajungă Domnul când
căutaţi după El, iar spre altcineva între voi şi El să nu vă opriţi
inima, ci cu sfială sfântă fiecare să-l socotească sfânt pe fratele
său şi să ţină mult seama de mântuirea acestuia, căci datoria
aceasta este mare de tot pentru fiecare, şi mai ales pentru cel
ce se face copil ca să poată veni spre Domnul Mântuitorul,
Care locuieşte cu cuvântul Său cel de azi în mijlocul acestui
popor, deoparte pus de El pentru slava Sa, şi să urmeze Lui
apoi sub ochii Lui cei plini de vederea cea de sus. Amin. 

Am grăit pentru Tine, şi am dat înţelepciune fiilor oa-
menilor, o, Doamne, căci am pus pe masă duhul dragostei de
Dumnezeu, care a luat foc în mine în ziua când Tu m-ai întâlnit
la fântâna din Sihar şi m-ai curăţit de păcat, de păcatul cel în
ascuns lucrat, şi pe care Tu l-ai scos la lumină pentru mântuirea
mea. 

O, înmulţeşte-Ţi poporul, Doamne, şi să strălucească el
ca stelele de pe cer de dragostea Ta din el, dragostea cea pentru
Tine, Doamne, şi binecuvântat să fii Tu de el, iar el să fie
binecuvântat de Tine, căci Tu ai făcut cerul şi pământul şi pe
poporul cel purtător de Dumnezeu în toate vremile şi până în
vremea aceasta, când Tu Te slăveşti mai mult decât oricând
între cer şi pământ şi grăieşti cuvântul Tău, aşezându-l pe el
peste poporul Tău de azi, popor purtător de Dumnezeu, popor
mărturisitor al Tău, o, Doamne. Amin. 

— FF rumoasă este întâlnirea Mea cu voi la
izvorul Meu de cuvânt, o, sfinţi ai cerului

Meu! Frumoasă vă face vouă grăirea voastră lângă Mine Duhul
Sfânt Mângâietorul! 

Ai povăţuit spre iubirea cea mai mare, spre iubirea de

Dumnezeu pe poporul cuvântului Meu şi pe toţi cei care dau
să caute după Dumnezeu cu căutarea lor din loc în loc peste
pământ, o, fiică mărturisitoare pentru Domnul tău, pe Care
L-ai întâlnit la fântâna lui Israel acum două mii de ani! Mare
ţi-a fost mărturisirea cea pentru Mine, întinsă peste toţi cei din
casa ta şi a părinţilor tăi! Ţi-am mulţumit în vremea aceasta de
sfârşit pentru dragostea ta cea de atunci, dragostea cea mai
mare, şi te-am aşezat lucrătoare şi veghetoare în curţile Mele
de azi, în care Eu sălăşluiesc în mijlocul unui popor credincios,
spre care vin şi Mă fac cuvântul celei de a doua veniri a Hris-
tosului lui Dumnezeu pe pământ, ca să-Mi fac cunoscută
această slavă şi să-Mi pregătesc ziua cea mare, tronul judecăţii
făpturii, pe care stau acum şi cuvintez din mijlocul neamului
român, pe vatra acestui popor, care ca şi neamul lui Israel e
rece şi nu se aprinde de dor, din pricina neascultării lui de
Dumnezeu, în care duhul lumii îl ţine pe el, până ce va fi jude-
cat acest duh. Amin. 

Am stat la masă de cuvânt cu sfinţii în mijlocul tău,
popor de la izvor. Îi hrănesc de pe masa Mea cu tine pe mulţi,
ajutându-i pe ei să ia foc în inimioară pentru Mine, Cel ce vin
cuvânt de dor la fântână pe pământ ca să-Mi zidesc un popor
iubitor. În zi de duminică am stat cu tine şi am lucrat facerea
omului. Mai trec două duminici, iar în a treia iarăşi voi aduna
popor de peste tot la izvor şi Mă voi slăvi în mijlocul lui aici,
lângă tine cu slava Duhului Sfânt şi-i voi da lui putere pentru
dragostea de Dumnezeu în el, pentru focul pe care Eu, Dom-
nul, îl arunc pe pământ ca să aprindă el inimi multe spre
mărturisirea lui Dumnezeu, spre slava Mea cu oamenii pe
pământ, mai multă şi mai slăvită decât în toate vremile care au
fost, iar tu Îmi eşti cale ca să vin, şi iată, vin. Vin şi Mă slăvesc
în mijlocul tău, iar tu Mă dai, şi mulţi iau foc în inimioară de
la acest foc şi vin şi Mă caută, iar tu să le deschizi şi să-i înveţi
pe ei calea, calea lor spre Dumnezeu, o, poporul Meu. Amin,
amin, amin. 

30 aprilie/13 mai 2012

Duminica a şasea după Paşti, a orbului din naştere

Învăţătura de pe pământ nu are putere bună pentru om. Sfântul apos-
tol Ioan îndeamnă din cer poporul să folosească cuvânt dulce. 

PP oposesc cuvânt în cartea Mea cea de azi şi-Mi
învăţ poporul, mereu, mereu îl învăţ pe el, căci

cine este ucenic învaţă mereu şi vesteşte mereu lucrarea
Învăţătorului său. 

Sunt Domnul Iisus Hristos Învăţătorul. Ca râul vine din
cer cuvântul Meu peste pământ. Cine voieşte să ia învăţătură
din cer găseşte cuvântul Meu cu care stau în mijlocul neamului
român în adunare de ucenici, căci aşa am lucrat în toate vremile
învăţătura Mea peste pământ. E multă învăţătură pe pământ
peste oameni, dar nu de la Dumnezeu este ea. Învăţătura cea
de la Mine este sfântă, dar oamenilor nu le place să fie sfinţi şi
nu trag la Mine ca să înveţe. Eu însă nu sfârşesc râul Meu de
cuvânt, că lumea ştie că Eu Mă fac cuvânt pe pământ, iar cei
ce caută după Mine trebuie să aibă ce lua, căci fără de sfârşit
este învăţătura Mea peste om. 

Te învăţ din cer, o, poporul Meu, ca să Mă găsească la
tine cei ce Mă caută pe masa ta. E lumea cuprinsă de duhul
învăţăturii cea de la om, iar omul nu este curat nici la inimă,
nici la faptă, şi nici învăţătura lui nu este altfel. Iau oamenii
unii de la alţii şi n-au putere bună în ei şi între ei, iar duhul cel
rău îşi găseşte statul lui în oameni şi umblă după vânat, umblă
cu faţa ascunsă şi îi încântă spre el pe oameni, iar Domnului Îi
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trebuie ucenici ca să Şi-i apropie pe cei credincioşi cu inima şi
să-i înveţe pe ei fapta credinţei, că nu mai este pe pământ cale
cu Dumnezeu pe ea ca să vadă oamenii şi să meargă pe ea, căci
stăpânitorul acestui veac nu mai tace şi îşi seamănă peste tot
duhul său, şi plâng sfinţii cu Mine şi aşteaptă să tacă vrăjmaşii
lui Dumnezeu şi ai lor şi să vină Domnul lor pe pământ şi să
facă pace şi iubire între om şi Dumnezeu. 

Am vindecat pe orbul cel din naştere orb acum două
mii de ani, dar învăţătorii cei de peste oameni s-au întărit cu
împotrivirea şi n-au putut îndura să se facă mici sub minunea
a ceas ta şi să înveţe ei de la Dumnezeu, ba, din contra, s-au
îm potrivit pe faţă. Am presărat în zilele acelea din timp în
timp faţă în faţă cu ei multe semne mari, pe care nu le-au mai
auzit ei până atunci, dar teama să nu rămână ei mai mici ca
Dumnezeu i-a hrănit pe ei cu duhul împotrivirii, şi nici pe alţii
nu-i lă sau să tragă spre Mine şi să-şi cureţe viaţa de minciună
şi de păcat. 

O, poporul Meu, mersul Meu cu cuvântul pe pământ e
dureros. E omul îndărătnic şi dornic de mărire şi e bolnav de
acest dor, şi aceasta este duh potrivnic omului, duh de diavol.
O, dacă diavolul îşi face loc cu omul şi în om îşi face ca să facă
din om păpuşa lui, Eu, Domnul, să nu intru în om şi să-l fac pe
el casă a Mea? 

O, fii ai oamenilor, întrebaţi-vă cu cine semănaţi prin
toate ale voastre lucrări, căci diavolul se ascunde sub faţă bună,
căci îl învaţă pe om aceasta, dar Eu, Domnul, nu Mă ascund,
şi ies la iveală cu faţa Mea din om. Vine Domnul pe pământ
cuvânt, vine să-i cheme pe oameni la şcoala de învăţat cuvânt
din cer şi fapte cereşti între ei pe pământ. Duhul Meu suflă
peste voi cuvântul cel de sus, pe care nu-l găsiţi pe pământ.
Voiesc să vă vindec de întunericul învăţăturii cea de la om, căci
omul nu este Dumnezeu, fiindcă nu ia de la Dumnezeu ca să
aibă şi ca să facă şi ca să împartă, ci din sine învaţă, fiindcă
omul este îngâmfat, săracul, şi nu-şi mai poate vindeca duhul
decât atunci când el vede că nu mai poate ca el, şi atunci s-ar
da bătut, dar trebuie şi pentru aceasta învăţătură bună, căci dacă
omul nu-şi adună păreri de rău pentru faptele lui rele şi pentru
îndărătnicia duhului lui cel orb de Dumnezeu, zadarnic s-o da
el şi bătut, căci nu oricum rodeşte salvare aplecarea omului, şi
numai Duhul lui Dumnezeu când poate pătrunde în om, numai
El poate să facă loc cald pentru El în om şi să-l învieze pe om,
scăpându-l de deşertăciunea de pe pământ şi din om. 

Numai Eu, Domnul, numai Eu pot să vindec ochii minţii
omului. A fost uşor să Mă opresc lângă cel orb din naştere şi
să fac minunea zidirii ochilor lui şi să-i pun lui ochi la locul
unde era să aibă el ochi, dar minunea ochilor zidiţi de Mine în
mintea şi în inima omului e cu anevoie de dorit şi de crezut şi
de primit, căci când am făcut orbului ochi şi i-am înfiinţat la
locul lor, scuipând în ţărână şi plămădind ochi pentru cel orb,
au aflat iudeii şi s-au îngâmfat împotriva Mea şi a celui vinde-
cat de lipsa ochilor lui, şi iată cât de greu poate omul să se plece
spre minunile lui Dumnezeu şi să se facă mai mic ca Dum-
nezeu pentru slava lui Dumnezeu pe pământ între oameni! 

O, fii ai oamenilor, deschideţi-vă ochii duhului şi luaţi
de la Mine vedere de sus ca să vedeţi apoi! Ridicaţi-vă inimile
spre dreptatea a toate şi deosebiţi lumina de întuneric şi faceţi
paşi spre lumină, căci zilele sunt grele, şi nimeni nu vă spune
vouă aceasta dintre slujitorii întunericului de pe pământ. Vin
Eu pe pământ cuvânt, vin Eu, Domnul, ca să vă vindec de îm-
piedicarea în care vă ţin fiii întunericului, cărora le place să le
daţi slavă, iar ei să se hrănească cu ea. Eu vin din cer de la Tatăl
şi vin la voi cu învăţătură miloasă ca să vă chem să Mă ascultaţi

şi să urmaţi pe drum cu lumină, căci cuvântul Meu este lumina
care vă iese în cale ca să vă lucreze mintea şi apoi calea. Veniţi
de luaţi lumină, că vin Eu cu ea în calea voastră ca să v-o îm-
part! Umblu tainic pe calea pe care voi călătoriţi şi am cu Mine
lumină pentru voi şi tainic stau şi vă grăiesc din ea. Dacă duhul
diavolului vrăjmaş Mie şi vouă intră în om şi îl ademeneşte
spre el şi-l orbeşte pe om pentru Dumnezeu, o, cum să nu intre
şi Domnul în om ca să-l lumineze pe el şi să-i dea vedere pen-
tru cele din cer şi să vadă omul apoi? Iată, este Dumnezeu şi
umblă după om ca să-i dea minte, ca să-i dea vedere, numai să
vrea omul să caute cu lumina şi cu adevărul cel împotriva min-
ciunii de pe pământ, căci omul este mincinos pentru om, şi om
pe om se robeşte spre duhul minciunii, că altfel de lucru nu are
minciuna. 

O, fii ai oamenilor, căutaţi spre odihna inimilor voastre,
că nu aveţi odihnă! Veniţi să vă dau, veniţi spre Dumnezeu!
Eu las cuvântul Meu în calea voastră ca să-l auziţi şi ca să-l
primiţi şi ca să-l iubiţi, aşa cum el cu iubire caută după voi, că
nu duhul cel rău, ci Dumnezeu l-a zidit pe om. Amin. 

O, poporul Meu, bogăţie de învăţătură pun pe masa Mea
cu tine, iar tu s-o dai şi s-o aşezi în calea oamenilor lumină
pentru ei. Acum două mii de ani vindecam pe ici, pe colo pe
câte unul neputincios şi-Mi lăsam aşa mărturisirea cea despre
Mine între oameni, dar oamenii duhului potrivnic se îm-
potriveau şi Mă ascundeau din calea minţii oamenilor, căci se
temeau să nu-şi piardă ei statul şi slava lor. Vai celor cu stat şi
cu slavă şi cu avuţii pe pământ! Iată-i, nu pot învia, nu se pot
despărţi de această minciună, pe care n-o văd a fi deşertăciune
şi alergare după vânt. Când omul nu iubeşte pentru el înţelep -
ciunea cea de sus a vieţii, el iubeşte duhul minciunii şi al
deşertăciunii şi-şi hrăneşte cu el viaţa şi stă rob minciunii vieţii
şi nu poate fără minciună, bietul de el. Toţi fiii oamenilor, de
la regii de peste ei şi până la cei mai mici între oameni, toţi
slujesc duhului deşertăciunii vieţii şi nu iau de sus din cer
înţelepciune de viaţă. 

Mă port cuvânt din cer pe pământ printre fiii oamenilor
ca să audă şi ca să vadă ei umbletul Meu după ei. Cel ce are
viaţă în El este Cel ce dă viaţă şi vindecare oamenilor, şi nu
este El ca şi cei ce n-au putere ca să dea omului viaţă, de vreme
ce ei iubesc deşertăciunea vieţii. Cu duh însuspinat prin cuvânt,
aşa Mă port după om peste pământ. Merge cuvântul Meu şi se
face el strigare după om. Îţi voi da putere multă să Mă porţi,
poporul Meu, iar tu să te foloseşti de ea spre slava Mea cu tine,
că vreau să atrag pe mulţi spre izvor şi să le dau înţelepciunea
Mea lor, spre folosul lor şi al multora apoi, căci precum duhul
rău atacă pe oameni din unii în alţii, Eu, Domnul, voiesc din
om în om să Mă vestesc Învăţătorul înţelepciunii cea de sus
peste paşii şi peste viaţa omului de pe pământ, căci pentru
Mine l-am făcut Eu pe om, iar omul a greşit, şi s-a născut
atunci duhul diavolului, împotrivitorul Meu şi al omului, iar
omul este slab prin greşeală şi se lasă uşor minţit de duhul cel
rău, potrivnicul salvării omului. 

Eu, Domnul, binecuvintez lucrarea ta cu Mine, popor
al cuvântului Meu, călăuzitorul tău de zi cu zi, şi binecuvintez
lucrul tău cel pentru pregătirea slavei praznicului Duhului
Sfânt. Peste paisprezece zile cobor cu dor între cei ce se vor
strânge la izvor ca să petreacă cerul cu ei pe pământ sărbătoare
de Rusalii, aici cu voi, unde Eu cobor cu sfinţii Mei, fiilor, şi
Mă împart cuvânt şi har prin cuvânt. Faceţi cerere pentru ca
să asculte vremea şi stihiile de duhul sărbătorii de Rusalii şi
faceţi iubire între voi mereu, că ea atrage pe Domnul. Iată,
mâine este pomenit bisericeşte Ioan, apostolul Meu iubit. Iu-
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birea vă învaţă el pe voi, şi-i dau acum peste voi glas ca să vă
dea el har din har, din iubirea lui cea pentru Dumnezeu să vă
dea, o, fiilor. Amin. 

— OO,iubiţi-vă unii pe alţii precum Domnul vă
iubeşte şi vă creşte pentru El! Cuvintele

dulci sunt cuvintele iubirii şi au în ele duhul smereniei dintre
fraţi, iar cuvintele tăioase sunt de pe pământ şi din om, nu sunt
din duhul iubirii cea de sus, şi au fiii oamenilor de unde să
înveţe pe Dumnezeu şi voia Lui cu ei dacă ei se apleacă să ia
şi să înveţe din izvorul de cuvânt al Domnului cu voi. Păziţi
poruncile Domnului! Numai cei ce le păzesc pe ele, numai
aceia Îl iubesc pe El, iar poruncile Lui nu sunt grele, numai să
nu ia omul din sine, căci atunci el greşeşte, ci să ia îndemn din
poruncile lui Dumnezeu şi în tot timpul să lucreze el lucrarea
lor. Aceasta este ceea ce eu aduc aminte în ajunul zilei mele
de pomenire bisericească între fraţi în cer şi pe pământ. Dulce
să vă fie graiul, dulce şi inimioara. Atente să vă fie duhul şi
grăirea, şi toate să fie ca ale lui Dumnezeu în voi şi între voi!
Vă iubesc cu iubirea Domnului şi vă dau din ea şi aşa vă iu -
besc, căci ceea ce am vă dau, şi fiecare dă ceea ce are în cuibul
inimii lui. O, vedeţi cu cine semănaţi prin toate ale voastre
lucrări. Aşa a fost învăţătura Domnului în ziua aceasta peste
fiii oamenilor. Dacă duhul rău ia faţă în om şi intră în el cu faţa
şi cu lucrarea lui, Domnul cum să nu intre în om şi să-l povăţu -
iască pe om văzându-L omul pe Dumnezeu în om? 

Iubiţi-vă unii pe alţii precum Domnul vă iubeşte, fiilor,
şi grăiţi-vă unii altora precum Domnul vă grăieşte vouă, ca să
fiţi asemenea Lui şi să fiţi mereu, mereu asemenea celor ce
L-au iubit şi Îl iubesc pe El în cer şi pe pământ, o, fiilor. Amin. 

— OO,pace ţie, apostolul Meu iubit, căci iubi -
rea este învăţătura ta, şi ţi-ai alinat dorul

tău grăind în mijlocul poporului cuvântului Meu. Amin. 
Fiţi blânzi şi smeriţi cu inima, fiilor! Fiţi cu duhul blând!

El este pacea voastră şi pacea Mea între voi. Inimă înfrântă şi
smerită să aveţi unul spre altul, şi aşa va fi judecat în voi şi în -
tre voi duhul lumii, care sălăşluieşte din plin în fiii oamenilor
şi între ei, după chipul şi asemănarea stăpânitorului întune ri -
cului acestui veac trecător, duhul lumii. 

O, pace vouă, fiilor, şi mult duh şi ajutor din cer las peste
voi ca să-Mi gătiţi voi marea sărbătoare la izvor, praznicul
Duhului Sfânt Mângâietorul cu popor adunat spre bucuria lui
Dumnezeu! Eu, Domnul, pun har în voi, har aparte pentru găti -
rea întâlnirii Mele cu voi şi cu poporul care vine pe cale încă
de pe acum cu gândul şi cu dorul, căci cel ce Mă doreşte Eu îi
dau şi mai mult, şi aşa Îmi dă şi el. 

Fiţi harnici, fiilor, întru toate fiţi aşa, căci Eu, Domnul,
am peste voi har şi fac cu el lucrările Mele, căci voi sunteţi
aşternutul Meu şi sunteţi mângâierea Mea, fiilor, pe calea doru-
lui Meu după om. Amin, amin, amin. 

7/20 mai 2012

Praznicul Înălţării Domnului

Temerea de Dumnezeu îl ajută pe om să nu calce poruncile iubirii.
Grăirea Domnului de azi va împilini naşterea din nou a lumii. 

PP ace ţie, poporul Meu! Intru cuvânt de praznic sfânt
în cartea Mea cu tine şi petrecem amintirea zilei

când Eu, Domnul Iisus Hristos, M-am aşezat cu trupul Meu
cel înviat de-a dreapta Tatălui, unde Îmi este statul din vecii,
şi Mi-am dus trupul în lucrare de taină şi am lăsat în lucrul
Meu lângă ucenici pe Duhul Sfânt Mângâietorul, căci aşa le-am
promis lor. Am petrecut lângă ei patruzeci de zile şi din timp

în timp am stat între ei cu semne doveditoare învierii Mele şi
puterii celei de sus şi M-am tras apoi cu ei spre Betania şi,
suindu-ne pe munte, a venit un nor şi M-a acoperit în taină, iar
ei s-au strâns apoi mănunchi şi au stăruit în unire prin rugă -
ciune toţi, iar după zece zile a venit Duhul Sfânt Mângâ ietorul
la ei şi i-a îmbrăcat întru El şi au fost ei martorii Mei în Ieru -
salim şi în Iudeea şi în Samaria şi apoi până la marginea
pământului, precum Eu le-am spus lor că va fi cu ei. 

Mă port pe nori între cer şi pământ şi vin cu sfinţii şi cu
ucenicii Mei la tine, poporul Meu, şi Mă scriu pe pământ cu
tine şi Mi-e duhul pară de foc, căci aş vrea să vină mulţi să
audă glasul Meu de peste tine, aşa cum este scris să fie acum,
la sfârşit de timp, şi vreau ca Duhul Sfânt Mângâietorul să facă
mai curând această minune, aşa cum a făcut El în ziua când
i-a îmbrăcat întru El pe ucenicii Mei de s-au minunat toate nea-
murile pământului adunate la Ierusalim de minunea mărturisirii
în toate limbile prin ucenicii Mei mărturisitori, care au mărtu -
risit prin Duhul şi atât de minunat M-au împărţit tuturor cu
adevărul Meu în ziua slavei Duhului Sfânt de peste ei. 

O, cât de minunat şi de mult bine aduce pe pământ as-
cultarea de Dumnezeu a omului credincios Domnului! E mare
lucrare să împlinească omul poruncile lui Dumnezeu şi să Mă
iubească el aşa! Atunci Tatăl îi trimite lui pe Duhul Sfânt
Mângâietorul şi se face Mie mărturisitor peste mulţi omul cel
credincios. Când cel credincios nu se aşează cu împlinirea cea
întreagă a poruncilor lui Dumnezeu, el nu veghează întreg pen-
tru iubire şi se face el vinovat pentru toată legea iubirii, dar
iată cum vin Eu pe pământ cuvânt în zilele acestea ca să-i dau
omului trezire şi veghe, putere şi har pentru poruncile iubirii!
Vin şi strig să Mă audă omul şi să ia în împlinirea lui temerea
de Dumnezeu, ca să-l ajute ea pe el să nu calce peste poruncile
iubirii, care se fac prin împlinirea lor sfinţenie în om. 

O, să nu spună omul că-L iubeşte pe Dumnezeu dacă el
nu aduce Domnului împlinirea poruncilor iubirii! O, cum să
nu Mă frâng de ruşine înaintea diavolului când el Îmi arată pe
cei păcătoşi în fel şi chip că vorbesc ei despre iubirea de Dum-
nezeu şi că zic rugăciunea „Tatăl nostru” ca fii ai Tatălui, când
ei nu seamănă cu Fiul Tatălui, Cel Unul născut din Tatăl spre
pildă celor ce vor să ia de la Mine putere să se facă fii ai lui
Dumnezeu prin împlinirea a toate poruncile Lui? Umplu cerul
şi pământul de glasul cuvântului Meu în zilele acestea şi-i spun
diavolului să nu se mai bucure că nu împlineşte omul cel cre -
dincios poruncile lui Dumnezeu, de vreme ce toate puterile
duhului rău le-a pus el împotriva mersului cu Dumnezeu al
omului, aşa cum de la început a lucrat acest duh rău. Vine plân-
sul şi vine scrâşnirea dinţilor peste toţi cei care au înăbuşit pu -
terea şi mersul cu Dumnezeu al omului. Zadarnic se zbat,
za dar nic se bucură cei ce-l despart pe om de Dumnezeu fără
ca omul să ştie că asta-i face lui cel cu faţa ascunsă sub numele
de slujitor al binelui cel de la Dumnezeu. Eu, Domnul, Mă voi
arăta în toată dreptatea şi voi ruşina această minciună atunci
când nimeni nu se aşteaptă, că mulţi din cei ce dau să împartă
pe Domnul peste cei supţi de vlaga din ei Îl urăsc pe Dumnezeu
şi stau ei în locul Lui peste sufletele oamenilor, şi sunt uneltele
duhului rău cei ce fac aşa. 

O, poporul Meu, mare mângâiere aflu Eu în durerea
Mea cea de la om când pot să-ţi spun ţie durerea Mea ca să fie
ea scrisă pe pământ şi să plângă ea din cer şi până pe pământ
şi să Mă audă omul cumva! Plânsul Meu este vindecător peste
om, numai să-l ia omul şi să-l pună pe rana pe care diavolul i-o
face, căci diavolul este potrivnic când îi dă omului bucuriile
lui mincinoase şi pline de curse pentru sufletul omului. Duhul
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Meu însă va sufla tot mereu peste pământ şi peste om şi tainic
va lucra cuvântul Meu peste om şi va sta mereu faţă în faţă cu
duhul cel potrivnic şi-i va slăbi puterea şi se va da bătut şi el şi
omul, căci petrecerea Mea pe pământ acum două mii de ani,
prin care am lucrat atâta cer pe pământ, şi petrecerea Mea cea
de acum cu atât cuvânt de viaţă dătător peste om, vor lucra
acestea din două părţi şi nu va mai rămâne puterea diavolului,
şi va fi cerul cel nou şi pământul cel nou, aşa cum este prooro-
cia aceasta, şi voiesc s-o creadă mulţi şi să se facă mulţi oşteni
acestei înnoiri şi să-i curăţ Eu pe ei de urmele duhului rău şi
să-i aşez în pocăinţă şi în duh de umilinţă şi de înviere, căci
dorul Meu nu stă din arsura lui şi-Mi dă de mers şi de lucrat
peste împotrivirea care Mi se aşează mereu în cale de la duhul
pizmaş pe Dumnezeu, şi va fi apoi împărăţia Tatălui şi a Fiului
şi a Duhului Sfânt, căci ea este cea binecuvântată şi este ea
peste mulţi, şi va rămâne numai ea peste tot între cer şi pământ,
căci Eu de aceea am venit acum două mii de ani şi de aceea
sunt şi acum cuvânt de naştere din nou a lumii, cuvânt de îm-
plinit, şi-Mi voi afla odihna dorului Meu cel sfânt şi mare, prin
care plâng de şapte mii de ani în cer şi pe pământ. 

Mă pregătesc cu sfinţii pentru praznic de Rusalii şi vin
cu ei peste zece zile la masă cu tine şi cu cei ce se vor aduna
la izvorul Meu de cuvânt, poporul Meu. O, ai grijă de duhul
ascultării şi al dăruirii depline, fiule, căci Eu te rog aceasta. Ai
grijă de Mine, nu de tine, căci de tine am Eu. Ai grijă mare şi
frumoasă pentru gătirea cea de praznic de Duh Sfânt şi fii ochi
şi urechi pentru armonia cea sfântă între frate şi frate, între
truda şi odihna ta, poporul Meu. O, sunt multe de făcut şi te
apasă, dar poartă-le cu Mine, fiule, şi fii purtător de Dumnezeu,
căci Eu te port de mânuţă şi-ţi dau ca să poţi şi te întăresc cu
cuvântul Meu ca să poţi. 

Vă voi învăţa, fiilor, lucrarea cea cu gospodărire mare a
ascultării a toate, căci trebuie mult sporită această ascultare, şi
vă voi învăţa pentru ea, căci Eu vă învăţ şi de sus, şi de jos prin
Duhul Meu, Care lucrează mult pentru voi. Înmulţiţi-vă veghea
cea pentru ascultare, fiilor, căci trebuie să ascultăm de toate câte
sunt de făcut şi sunteţi puţinei faţă de sarcinile Mele, dar Eu sunt
Cel minunat şi pot să lucrez cu minuni când voi sunteţi mici şi
neputincioşi, numai să aveţi voi în voi iubirea de Dumnezeu, fi-
ilor, căci ea este cea care poate, iar voi doar să fiţi fiii ei. 

Multă unire vă cer în toate câte sunt de făcut, fiilor,
multă aplecare sub mâna Mea cea minunată peste voi, multă
ascultare de toate câte sunt de făcut şi de pregătit. Mâncaţi
puţin de tot în zilele care mai sunt de pregătit praznicul Duhu-
lui Sfânt, căci trebuie să fiţi uşori şi vioi şi să nu vă ia mole -
şeala, fiilor. Mâncaţi mai sfânt decât în zilele cele de mâncat,
că avem de lucrat lucru sfânt şi ne trebuie vioiciune şi inimă
mare şi timp pentru lucru, fiilor. Adunaţi-vă mereu pentru sfat
şi lucraţi după sfat, şi nu uitaţi: cu toţii în stânga, cu toţii în
dreapta pentru tot lucrul, ca să fie şi duhul veghii sfinte peste
voi, şi fiţi dăruitori, fiilor! Când Eu M-am lăsat dus de nor di-
naintea ucenicilor Mei i-am învăţat mult pe ei şi le-am spus ce
trebuie să facă şi ce să nu facă, şi apoi le-am aşteptat ascultarea.
Aşa să lucraţi şi voi ori de câte ori Eu vă dau cuvânt ca să-l
ascultaţi şi ca să-l lucraţi binecuvântaţi de el. Nu uitaţi să cereţi
cerului însoţire cu vreme dulce la sărbătoare şi nu uitaţi să fiţi
dulci şi însoţiţi de cei din cer în toate câte sunt de făcut. Pace
să lucraţi, şi de la ea să fiţi cu dulce între voi, şi apoi ca pe
Împăratul tuturor să Mă primiţi şi să-Mi faceţi primirea la
praznic de Duh Sfânt cu popor adunat la izvor! 

O, fiilor, fără Mine nu puteţi face nimic, nu uitaţi aceasta
nici o clipă, dar iată, nici Eu fără voi nu pot. Aceasta însă tre-

buie să vă umple de umilinţă, nu de bucurie şi nici de înălţare
cu mintea, ci numai de credincioşie şi de îndatoriri sfinte înain-
tea Celui ce a făcut cerul şi pământul şi încă face, luându-vă
pe voi în slujba Lui. Vă port în Duhul Meu, şi tot aşa şi voi să
faceţi cu Mine, că n-am bucurie mai deplină ca şi aceea când
pot să am fii după chipul şi asemănarea Mea. Cel ce Mă poartă
în duhul lui nu mai seamănă cu omul, şi seamănă cu îngerii lui
Dumnezeu, cu cei purtători de Dumnezeu, şi se înalţă spre
Mine pe aripi de dor, aşa cum Eu, de dorul locului Meu de
lângă Tatăl trup şi suflet şi duh, M-am suit pe nor alb la El şi
stau cu El pentru voi şi pentru toţi cei ce pe pământ Mă iubesc
şi cred în Mine ca şi voi, iubind ei poruncile Mele şi pe Duhul
Sfânt lucrător pentru ele peste ei, o, dar puţin de tot mai aflu
Eu pe pământ om în care să stau şi să Mă odihnesc şi să
nădăjduiesc pentru Mine în el şi de la el, când Eu am atât de
mult de lucrat şi de împlinit între cer şi pământ, şi iată, numai
prin cuvânt rostit de gura Mea peste om pot să-Mi desăvârşesc
împlinirile, şi iată de ce locul Meu de la voi Îmi este aşa de
scump, aşa de dorit şi de vegheat peste el! 

O, fiilor, vegheaţi şi voi cu toată dăruirea voastră lângă
Mine pentru locurile Mele cu voi! Vegheaţi ca numai Duhul
Sfânt să împărăţească în ele cu voi, şi tot ochiul va vedea în ziua
slavei Mele ce comoară a stat în mijlocul vostru şi cât de minu -
nat va străluci lucrarea cuvântului Meu, căci comoara aceasta
este cuvântul Meu de peste voi şi dintre voi, fiilor, şi este şcoală
cerească peste voi glasul şi învăţătura cuvântului Meu. 

Mi-e drag să vă grăiesc duios, ca să vă învăţaţi între voi
cu acelaşi fel de grăire, măi fiilor, şi să fiu Eu cu lărgime între
voi prin graiul cel dintre voi ca şi al Meu cu voi. Să cerem
Tatălui aplecare spre noi pentru dulce duh şi văzduh la sărbă -
toarea Duhului Sfânt Mângâietorul, o, fiilor! 

O, Duhule Mângâietor, adu-ne de la Tatăl văzduh dulce
şi cald şi blând şi însoţit de semne cereşti mângâietoare şi
binefăcătoare pentru creşterea lui Dumnezeu în oameni pe
pământ! O, Duhule al Treimii dumnezeieşti, întreită iubire co -
boa ră peste noi şi minunată lucrare a Ta, cu vreme dulce pentru
sărbătoarea Ta cu popor adunat la izvor! Amin. 

Acum, fiilor, rostesc peste voi binecuvântarea lui Dum-
nezeu, Cel întreit la nume şi la lucrare: Tatăl, Fiul şi Duhul
Sfânt, iar voi să-I daţi Lui loc larg zi şi noapte cu voi, şi cu iu-
bire mare să-L purtaţi pe El, şi la vedere să Se vadă Domnul în
toate lucrările voastre cu El. Pace vouă! Învăluiţi în Duhul
Sfânt să staţi şi să lucraţi! Cuvintele voastre să fie ca ale Mele,
iar duhul cel potrivnic să vadă şi să slăbească sub slava Mea
dintre voi! O, ştiţi voi de ce mereu, mereu vă învăţ Eu pe voi?
Vă învăţ mereu ca să vadă şi ca să audă duhul cel potrivnic pe
Dumnezeu-Cuvântul peste voi, învăţându-vă El lucrarea Lui
cea de sus cu voi pe pământ, cuvântul Lui de Păstor şi de
Învăţător peste voi şi cu voi mereu, mereu, cuvântul Duhului
Sfânt cu voi pe pământ, o, fiilor. Amin, amin, amin. 

11/24 mai 2012

Duminica a şaptea după Paşti, a sfinţilor părinţi

Sfinţii părinţi îi întreabă din cer pe slujitorii bisericii lumii de
călcarea canoanelor ecumenice. 

TT atăl, Fiul şi Duhul Sfânt Se aşează în carte cuvânt,
că e pomenirea bisericească a sfinţilor părinţi,

care i-au călăuzit pe oameni spre împărăţia cerurilor, spre viaţa
veşnică, iar viaţa cea veşnică a lor este să-L cunoască ei pe
Tatăl singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Fiul Său Iisus Hristos,
pe Care L-a trimis, şi Căruia I-a dat stăpânire peste toată
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făptura, ca viaţă veşnică să dea la toţi, pe care Tatăl I-a dat Lui,
şi încă Îi dă. 

Deschideţi voi, cei ce vegheaţi în porţi, ca să intru în
carte şi să Mă scriu în ea cu sfinţii, măi fiilor. Eu, Domnul, aş
fi zis să nu vă mai apăs şi azi, dar părinţii cei sfinţi stau la rând,
căci îşi văd scrisă în ziua aceasta sărbătoare pentru ei, pome -
nire a lucrărilor lor mărturisitoare pentru Fiul lui Dumnezeu.
Ne aşezăm o clipă să le dăm lor bucurie cu Mine şi cu voi în
ziua aceasta, căci dorul cel din cer e mare, fiilor, şi e nesfârşit,
iar un alin din când în când îi mai linişteşte focul. Aşadar, fiţi
primitori de oaspeţi cereşti la masă cu voi, căci cuvântul cel
scris este mult lucrător, iar cei ce îl aud îl lucrează pe el, şi îl
aud pe el sfinţii şi toate puterile cereşti, care lucrează pentru
Dumnezeu în cer şi pe pământ. 

O, fiilor, în curţile Mele de la voi e pregătire acum pen-
tru venirea Mea cu sfinţii la praznic de Rusalii cu voi, şi se
adună la izvor popor de peste tot şi va sărbători cu cerul aici
ziua Duhului Sfânt, pomenirea zilei când Eu, Domnul, L-am
trimis pe El peste ucenicii Mei după zece zile de la aşezarea
Mea iarăşi la scaunul părintesc Dumnezeu adevărat şi Om
desăvârşit în trup, căci M-am îmbrăcat în trup şi am împlinit
pe pământ iconomia Tatălui pentru mântuirea oamenilor, şi
apoi M-am întors la Tatăl Om şi Dumnezeu desăvârşit. 

O, poporul Meu, să ceri, fiule, Domnului, tot binele şi
tot frumosul zilei de praznic al Duhului Sfânt Mângâietorul
când El va veni şi va cuvânta şi Se va mări cu slava Sa cea
plină de cuvânt, iar tu găteşte-I slava, fiule, şi se va întâlni de
sus şi de jos slavă pentru Duhul Sfânt, Care Se slăveşte atât de
minunat prin sfinţi, şi iată, sfinţii părinţi se aşează înaintea Mea
şi înaintea ta spre împărţirea cuvântului Meu cel din ei,
mărturisitori fiind ei din cer lui Dumnezeu aşa cum pe pământ
au fost, şi s-a scris că au fost. 

Eu, Domnul, binecuvintez intrarea voastră, sfinţi şi iubiţi
părinţi. V-aţi adunat atunci la trâmbiţa împăratului creştin şi
aţi aşezat în cărţi adevărul cel de nezdruncinat pentru Iisus
Hristos, mărturisindu-L pe El Dumnezeu adevărat şi Om desă -
vârşit în trup, spre ruşinarea celor ce au dat să clatine acest
adevăr atunci. O, pace vouă în mijlocul poporului Meu ucenic
din zilele acestea, şi cu care Eu scriu pe pământ acum cartea
Mea cea de azi, grăirea Mea cu omul la sfârşit de timp ca să-i
înviez pe mulţi! Cuvântul vostru, să meargă îi spun, şi să măr -
turisească el pe Dumnezeu, şi pe voi părinţi ai bisericii celor
credincioşi, părinţi binecuvântaţi pentru aşezarea pe pământ a
adevărului Fiului lui Dumnezeu. Amin. 

— OO,Tată Savaot, o, Tatăl nostru, preamă -
reşte pe Fiul Tău Iisus Hristos prin cu-

vântul mărturisirii noastre în cer şi pe pământ, precum I-ai dat
Lui stăpânire peste toată făptura, ca viaţă veşnică să dea la toţi
pe care Tu i-ai dat Lui, aşa cum şi pe noi ne-ai dat Lui, iar viaţa
veşnică aceasta este: să Te cunoască pe Tine singurul adevăra -
tul Dumnezeu, şi pe Fiul Tău Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis,
şi Care S-a sfinţit pe Sine Însuşi, ca şi noi să fim sfinţi în
adevăr, dar nu numai noi, ci şi cei care vor crede în El după
cuvântul nostru, Doamne, ca toţi să fie una, după cum Tu
Însuţi, Tatăl, întru Fiul Tău eşti, şi El întru Tine, ca şi ei să fie
una întru Unul Dumnezeu, aşa încât lumea să creadă că Fiul
Tău este trimisul Tău, căci El ne-a dat nouă mărirea pe care Tu
I-ai dat-o, ca să fim una, precum Tu şi cu El Una sunteţi, ca
iubirea cu care Tu L-ai iubit să fie în noi cu El, iar noi să fim
în El, o, Tată. 

S-a suit la cer în vremea noastră mare durere asupra Fi-
ului Tău Iisus Hristos din partea celor ce s-au strâns într-un

gând hulitor împotriva dumnezeirii Lui. Ne-a adunat atunci
împăratul în sobor de trei sute optsprezece părinţi şi am stat
sub boarea Duhului Sfânt şi am dat spre anatema toată mărtu -
risirea cea rea a celor eretici şi am lăsat scris că Fiul lui Dum-
nezeu este Dumnezeu adevărat şi Om desăvârşit în trup, şi Care
S-a ridicat la scaunul părintesc după ce Şi-a plinit lucrarea Sa
cea de la Tatăl dată. Am pecetluit apoi cu numele părinţilor
adunaţi şi cu numele şi pecetea împăratului şi am lăsat adevăr
veşnic pe pământ şi scris în cartea vremii, şi iată, le spunem
noi în ziua aceasta de serbare de sobor de sfinţi părinţi, le
spunem acum celor ce stau aşezaţi pe scaune de sfinţi şi de câr-
muitori peste sufletele oamenilor şi îi întrebăm pe ei de ce
clatină şi de ce tot au clătinat ei pe cele pecetluite în sobor sfânt
de părinţi plini de Duhul Sfânt, adunaţi în sobor sfânt pentru
apărarea adevărului cel despre Iisus Hristos? Îi întrebăm pe ei
cum de se unesc ei cu cei străini de taina de biserică a lui Iisus
Hristos? O, până când? Era oprire să se intre în biserică a celor
ce nu erau din acelaşi trup, din aceeaşi dogmă sfântă şi aluat
sfânt. Iată, culcat-au ei gardul viei la pământ ca să intre toţi
trecătorii. Singuri se dau anatemei cei ce fac acestea negândin -
du-se ei la cei mulţi, care nu ştiu ce fac cei ce s-au aşezat în
capul unghiului în numele lui Dumnezeu. 

Voi, cei ce staţi pe scaune şi nume de slujitori ai lui
Dumnezeu peste mulţimi, aţi deschis uşile larg şi aţi făcut
amestecătură. Vă va costa aceasta ce faceţi voi de atâta vreme
ca să pătaţi trupul bisericii, care şi aşa era plin de vânătăi. Vă
credeţi voi mari şi cu putere, dar Dumnezeu ce mai este? Mai
este El, Îl mai socotiţi voi pe El? Ba, Îl nesocotiţi stând în nu-
mele Lui peste mulţimi, iar casele de pe înălţimi, pe care voi
le tot zidiţi şi le tot împodobiţi în roşu sunt ale voastre şi ale
slavei voastre, nu ale lui Dumnezeu, căci voi nu sunteţi de
partea lui Dumnezeu, Care locuieşte în taină. Aşadar, singuri
se dau anatemei cei ce nu seamănă cu Dumnezeu în slujba lor
cea pentru Dumnezeu, şi care umblă la aşezămintele sfinte ca
să le zdrobească şi ca să le schimbe şi ca să le dea în lături ca
să nu mai fie, şi să fie apoi numai ei cu dorinţele lor slobode,
sugând pentru aceasta sângele celor legaţi la ochi ca să nu
vadă, ca să nu ştie că întunericul acestui veac îşi face tron pe
scaun ştiut sfânt, precum este scris. 

Iată, stricaţi vremea şi puterea zilelor de post şi aşezaţi
de la voi dezlegare cu neorânduială peste oameni, iar Domnul
este mereu Acelaşi ieri şi azi, şi nu este El altfel azi. O, nu-I
puteţi voi orândui Domnului lucrările, că iată, v-aţi pus pe stri-
cat. Temeţi-vă de Dumnezeu! Unde vă este rodul cel pentru
El? Veţi fi întrebaţi curând, să ştiţi că veţi fi, căci Domnul nu
Se lasă batjocorit. O, nu vă jucaţi de-a pieirea voastră de la faţa
milei Domnului! Pocăiţi-vă şi căutaţi spre vreme de pocăinţă,
că iată, greşiţi asupra lui Dumnezeu, nu numai asupra oame-
nilor! Voi ştiţi ce greşiţi, şi greşiţi cu ştiinţă. Ştiţi canoanele şi
legile sfinţeniei, căci ele sunt scrise şi pecetluite la locul lor şi
cu timpul lor, şi iată, le călcaţi pe toată faţa pământului şi le
daţi în lături, le luaţi de peste oameni în loc să le puneţi peste
ei şi să-i păziţi prin ele de toate relele care mişună pe pământ
şi în ape şi în văzduh şi în adânc. Plâng sfinţii şi părinţii de
stricăciunea cea pusă de voi peste oameni. O, ştergeţi lacrimile
lor. Amin. 

Ne-am spus amarul şi lacrima ne-am arătat-o, Doamne!
O, Fiule al Tatălui, Iisuse Hristoase, Ţi-a dat Tatăl stăpânire
peste toată făptura, ca viaţă veşnică să dai la toţi pe care Tatăl
Ţi-i dă, şi iată câtă amestecare pe pământ, lucrată de cei ce se
dau drept slujitori ai celor sfinte între oameni! Tu Te-ai făcut
cu adevărat Om şi Te-ai îmbrăcat în trup ca să împlineşti pentru
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noi taina mântuirii, Doamne, şi Te-ai mutat apoi la scaunul
Părintelui Tău Om şi Dumnezeu desăvârşit, Dumnezeu ade -
vărat şi Om desăvârşit în trup, şi e mare mila Ta, de atunci şi
până azi, Doamne. O, cât mai e până când vei birui pe cei ce
destramă adevărurile Tale, descoperite prin sfinţi şi bine aşeza -
te ca să stea la loc sfânt şi peste popor sfânt? Plâng sfinţii,
Doamne, plâng şi aşteaptă ei biruinţa Ta şi a lor. Amin. 

— OO,plâng cu voi, plâng şi Eu, plânge şi Tatăl
cu voi, sfinţi şi iubiţi părinţi şi mult tân-

jitori de Dumnezeu pe pământ! E plină cupa fărădelegii şi se
clatină tot mai mult spre vărsarea ei peste cei ce au umplut-o
pe ea, şi va fi apoi cer nou şi pământ nou, după cum Eu am
făgăduit, dar cei ce lucrează încă de partea fărădelegii a tot
pământul zic că fac ei cer nou şi pământ nou, şi zic aşa pentru
că sunt orbi, căci i-a orbit duhul trufiei, şi de tot i-a orbit. O,
fiţi cuminţi! Eu, Domnul, lucrez izbăvirea celor iubiţi ai Mei
şi răscumpărarea lor şi Mă voi slăvi cu ei şi prin ei înaintea
celor orbi, care vor vedea atunci pe Dumnezeu, pe Care L-au
dispreţuit pentru slava lor, şi vor vedea ei atunci că slava este
crucea cea purtată şi viaţa cea sfântă, pe care ei nu le-au iubit,
şi le-au dat de peste ei şi de peste oameni şi s-au unit cu cei
străini de duhul cel curat al bisericii cea din strămoşi. 

O, fiţi plini de iubire, sfinţi iubiţi! Eu, Domnul, am făcut
şi fac tot ce mai este de făcut, iar cele ce fac cei fără de iubire,
nu sunt şi nu vor mai fi, şi le vom da un semn, şi apoi împărăţia
va fi a lui Dumnezeu, Biruitorul Cel pentru voi, şi se va cânta
atunci cântarea cea de biruinţă. Amin. 

Grăiesc acum cu tine, poporul Meu de la izvor. Pun în
duhul şi în sufletul şi în trupul tău vlagă sfântă şi ajutor de tot
felul din partea Mea şi a celor din cer, ca să faci tu înveşmân -
tată sărbătoare şi praznic de Duh Sfânt, iar noi, cei din cer,
facem din cer şi ne vom uni truda şi vom bucura cerul, şi vom
bucura pe cei ce se vor strânge la izvor. Iată, le ies în cale tot
mai aproape de ziua călătoriei lor spre izvor şi le spun lor aşa: 

O, îmbrăcaţi-vă frumos în straie cereşti, căci cele de pe
pământ trec şi nu vor mai fi! Îmbrăcaţi-vă în Duhul Sfânt, ca
să fiţi îmbrăcaţi şi nu goi, şi ca să fiţi găsiţi îmbrăcaţi în ziua
slavei Mele! Pace vouă în călătoria spre izvorul Meu de cuvânt
la praznic de Duh Sfânt! Vă presar în cale iubirea cuvântului
Meu, căci el este glasul Meu cu cei ce-Mi urmează în lume,
stârpind din ei lumea şi duhul ei amăgitor. Eu, Domnul, vă
aştept la izvor şi dulce vă însoţesc pe cale spre grădinile Mele,
numai să simţiţi voi boarea cea sfântă a Mea când vă sunt
Însoţitor tainic pe cale. O, fiţi ca Dumnezeu, căci scris este:
«Vor fi asemenea Lui». Amin. 

Sărbătoare dulce şi pace dulce rostesc acum peste ziua
de praznic al Duhului Sfânt Mângâietorul şi de mângâiere
Împărţitorul. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu de la izvor! Ia putere şi ajutor din
Tatăl, din Fiul şi din Duhul Sfânt, ia şi lucrează cu pace şi cu
slavă pentru Domnul Dumnezeul tău, Care te-a tocmit slujitor
al Său acum, ca să crezi şi ca să împlineşti cu El pe cele ce El
le are acum de lucrat şi de aşezat între cer şi pământ, înnoite
toate, Noul Ierusalim. Cuvântul Meu e călăuza ta spre Mine şi
a Mea spre tine, fiule. O, stai sub această lucrare de taină, căci
Eu, Domnul, aşa petrec cu tine şi aşa stau cu tine, o, poporul
Meu, o, fiul Meu, fiu călăuzit de Dumnezeu. Amin, amin,
amin. 

14/27 mai 2012

Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt

Stihiile cerului s-au întors împotriva pământului fiindcă omul iubeşte
păcatul. Învăţătură despre cei care se lovesc în cuvântul Domnului 

şi care cred că au daruri: prooroci, vindecători, apostoli. 

EE praznic de Duh Sfânt în cer şi pe pământ, şi e
măreaţă această zi. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt

umple de cuvânt masa de praznic şi împarte poporului adunat
cu Domnul la masă aici. 

O, cu Domnul la masă stai, popor venit la izvorul Meu
de cuvânt! Eu sunt cuvântul Tatălui, căci cuvântul gurii Mele
trece din Tatăl prin Mine şi se face el Duhul Sfânt Mângâ -
ietorul, Duhul slavei Domnului. 

Pace ţie, popor plin de dor, care te strângi la izvorul cu-
vântului Meu! Te întâmpin în prag cu îmbrăţişare de cuvânt.
Văzduhul tot e plin de slava Mea, pe care o am de la Tatăl mai
înainte de întemeierea lumii. Toată slava Mea este cu tine aici,
în zi de sărbătoare de Rusalii. Se poartă între cer şi pământ pu -
terile cereşti cu toate oştirile lor, şi e tot o slavă văzduhul, iar
Eu cu tine la masă petrec, şi Mă mângâi cu tine când îţi văd
dorul cum te mână să vii lângă slava Mea cu poporul cuvântu-
lui Meu, cu cei cu care-Mi port venirea şi multa ei trudă şi lu-
crare, căci slava cerească are multă lucrare, multă facere de
zidit acolo unde ea lucrează şi întemeiază zidirea ei, care-şi va
arăta apoi faţa. 

O, te înfăşor în Duhul Sfânt Mângâietorul, popor trudit
pentru slava Mea, căci te-am aşezat să-Mi găteşti ziua de
praznic de Duh Sfânt ca să stăm la masă cu poporul cel adunat
la izvor. Mi-a fost tare milă de tine, căci vremea a fost cu ploaie
şi cu frig, iar de lucrat au fost multe şi cu strâmtorare. Te-am
povăţuit din timp să ceri din cer vreme prielnică pentru praznic
sfânt în ziua aceasta, căci stihiile cerului s-au întors împotriva
pământului din pricina oamenilor de pe el, iar Eu jalea celor
din cer o văd câtă este, şi toate plâng în fel şi chip cu jale, căci
omul nu-L iubeşte pe Dumnezeu Ziditorul, ci iubeşte păcatul
din care el şi-a făcut dumnezeu ca să i se închine şi ca să-L uite
pe adevăratul şi pe Unul Dumnezeu Tatăl, Cel ce Se slăveşte
în Fiul prin Duhul Sfânt Mângâietorul, Cel trimis de Mine
peste ucenicii Mei acum două mii de ani, după ce Eu i-am lăsat
pe pământ şi M-am dus lângă Tatăl, unde-Mi este statul. 

O, Tată scump al Meu, Tată Savaot, slăveşte-Te în Fiul
Tău, Tată, ca să ştie lumea că Tu M-ai trimis! Adu-le oamenilor
aminte de venirea Mea cea de-a doua, pe care îngerii au ves -
tit-o că va veni, şi au arătat-o acum două mii de ani prin cu-
vântul lor spus peste ucenicii Mei în ziua înălţării Mele iarăşi
lângă Tine, Tată scump, iar Eu, iată, vin aşa cum M-am şi suit.
Vin, şi pe nori de slavă stau, iar ei Mă acoperă în taină şi-Mi
lasă doar cuvântul să Mi se audă, căci Eu sunt Cuvântul lui
Dumnezeu, cuvântul Tău, Tată. În mijlocul poporului Tău şi al
Meu Îţi mângâi fiinţa şi Mă mângâi mângâindu-Te, o, Tată
scump, căci Duhul Sfânt Mângâietorul este nedespărţirea din-
tre Noi, Tată. Amin. 

— EE sărbătoare cu slavă multă în ziua aceasta,
o, Fiule scump al Meu, căci Treimea

dum nezeirii Noastre S-a mărturisit cu putere şi cu slavă în a
cincizecea zi după învierea Ta dintre cei morţi, şi s-au coborât
în ziua aceea limbi de Duh Sfânt peste ucenicii Tăi cei măr -
turisitori, şi care au fost mărturisiţi ai Tăi de către Însuşi Duhul
Sfânt peste ei, după cum Tu le-ai promis lor în ziua când Te-ai
suit la Mine de lângă ei cu trupul Tău cel înviat. 

Sărutăm ţara venirii Tale, aplecându-Ne fruntea la pă -
mânt în grădinile binecuvântării cea de la sfârşit de timp pentru
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venirea Ta iarăşi între oameni cuvânt şi dor de Duh Sfânt, Fiule
Mântuitor. Iată, ai popor de ucenici şi-i hrăneşti mereu pe ei
din gura Ta, iar ei Îţi slujesc slava, căci slava Ta cu ei este cu-
vântul Tău de peste ei, şi cu care Tu Te reverşi peste pământ. 

Aplecăm fruntea în faţa poporului adunat la izvor la
praznicul lui Dumnezeu Cel întreit numit: Tatăl, Fiul şi Duhul
Sfânt. Îi învăţăm pe ei iubirea de Dumnezeu, nelipsită de duhul
temerii de Dumnezeu, duh care îl ajută pe om să nu calce peste
orânduielile sfinte şi peste Dumnezeu, căci omul este mic şi
are suflet de la Dumnezeu. 

Mi-a fost dor de venirea Ta cea de acum două mii de ani
şi de cea pe care acum o petreci pe pământ cu poporul cel cre -
dincios al cuvântului Tău cel ziditor de om. Mi-e dor de Tine
pe pământ, Fiule scump al Meu, iar Eu în Tine sunt, şi sunt
plin de dor, aşa cum am fost şi acum două mii de ani când
Te-am trimis să dai viaţă oamenilor, tată, că milă Mi-e de ei,
şi Tu ştii că de aceea Te trimit. 

Nu sunt deştepţi pe pământ oamenii, nu sunt decât cei
care Te primesc să petreci cu ei vremea venirii Tale, Fiule
scump. Eu, Tatăl, Mă slăvesc în Tine cu Duhul Sfânt Mângâ -
ietorul, ca să ştie lumea că Eu Te trimit după om, căci omul
zidit de Noi la început a schimbat iubirea cu ura şi nu Ne-a mai
iubit dacă a văzut că a greşit. 

O, nu Ne poate iubi omul cel greşit, Fiule scump al
Meu! Coborâm îndureraţi după om şi aşteptăm să Ne poată el
iubi, dar greşeala lui îi stă împotrivă ca să vină după Noi şi să
primească în dar facerea lui cea nouă. Durerea din Noi e slavă
mare, şi nimeni nu-şi poate aştepta slava decât de la slava du -
rerii, care îl încununează pe om, şi apoi pe Noi în el, iar altfel
de slavă şi de gust de-al ei duc la moarte pe om. 

O, grăieşte Tu în ziua aceasta şi împarte din mijlocul
poporului Tău glas de Duh Sfânt peste poporul adunat lângă
el la izvor! Mi-e dor de Tine pe pământ, Fiule scump! Eu sunt
în Tine, şi Tu în Mine, iar cerul Ne este strâmt când Ne doare
după om, când Ne este dor, căci dorul doare în cer, şi se alină
pe pământ, de unde vine durerea, căci cine Ne poate mângâia,
dacă nu cel de la care Ne doare? 

O, slavă zilei de praznic al Duhului Sfânt Mângâietorul,
Care a venit cu limbi de foc peste ucenicii Fiului Meu Iisus
Hristos în a cincizecea zi de după învierea Sa de pe cruce! Prin
Duhul Sfânt grăieşte Domnul pe pământ. În ziua cea dintâi a
săptămânii când a sosit ziua Cincizecimii, un vuiet ca de vijelie
care trece a venit din cer fără de veste şi le-a împărţit ucenicilor
limbi arătate ca de foc, deasupra fiecăruia câte una, şi toţi s-au
umplut de Duhul Sfânt şi au vorbit în limbi, precum Duhul le
sufla, şi aceasta s-a petrecut în a opta duminică de după în-
vierea lui Hristos, Fiul Meu. 

O, Duhule Mângâietor din cer şi până pe pământ, Tu din
Tatăl purcezi şi în Fiul Te slăveşti. Împarte-Te, dar! Eu, Tatăl,
Te trimit, precum pe Fiul Meu Îl trimit. Amin. 

— OO,slavă Tatălui în Fiul, prin Duhul Sfânt
Mângâietorul! Slava Mea cu Tine pe

pământ este Duhul Sfânt, o, Tatăl Meu scump! Întoarcem tim-
pul cel ceresc şi-i întoarcem pe oameni spre el, Tată, şi Ne este
mare acest dor, iar pământul apasă greu pe el. Sunt Mire şi
mireasă în ţara Mea de venire iarăşi pe pământ, şi Mă doare în
ea, căci ea nu are credinţă, Tată. I-am dat Noi neamului român
în dar, i-am dat lui din mijlocul lui un om cu suflet mare ca să
stea la cârma acestui neam înaintea popoarelor, şi n-a priceput
acest neam bunătatea acestui om pentru el, Tată. L-am aşezat
şi l-am păstrat la cârmă prin rugăciunea pentru el a poporului
cuvântului Meu, ca să aibă acest neam duhul iubirii peste el,

duhul milei şi al veghii. Iată, trădătorii iarăşi s-au ivit, căci n-a
voit neamul român să aplece urechea şi să ia lucru sfânt să-l
facă pentru binele acestui pământ, în care Eu Îmi am venirea. 

O, popor trudit după cum cuvântul Meu îţi cere, o, fiule,
să stăruim încă şi să cerem la Tatăl pază cerească peste acest
pământ şi neam. Vorbeşte duhul lumii în fel şi chip ca să-şi
dovedească puterea peste neamul român, dar acest duh are de
tată pe diavolul. Hai să grăim către Tatăl şi să-I cerem Lui biru -
inţă asupra diavolului, care-şi hrăneşte cu minciună su pu şii. Să
cerem Tatălui minune mare, cu care să biruiască El pe cei
trădători şi apucători de bogăţii pentru ei pe umerii acestui neam. 

O, ai milă, Tată, de pământul şi de neamul român!
Doboară pe cei trufaşi şi răstoarnă planul şi urzeala celor
trădători, care dau să strivească de peste tot puterea cea bună
a iubitorilor de pământ şi de neam! Ajută-i Tu pe cei curaţi la
inimă pentru acest neam, şi fără ajutor să fie cei ce caută să
apuce doar slavă şi bogăţii! O, nu lăsa puterea cea rea să poată,
şi fă după mila Ta de Tată minuni de înviere peste fiii acestui
neam! Amin. 

Grăirea Mea de la izvor să întărească inimile voastre,
căci am grăit vouă de durerea Mea pentru neamul român. Toate
cele de trebuinţă trupului şi duhului, să nu fie acestea mai mult
decât Duhul Sfânt Mângâietorul peste viaţa ta, omule. O, nu
uita pentru ce te-a zidit Dumnezeu! Nu uita să nu faci altceva
decât ceea ce a zis Domnul Dumnezeu ce să fii şi să faci! Neas-
cultarea de Dumnezeu este de la diavolul neascultării, iar
supunerea Mea pentru viaţa ta a fost de la Dumnezeu zidită în
Mine. Tu nu eşti mai mare decât Dumnezeu, dar uiţi mereu
aceasta şi îţi atragi drepturi mari, de care tu nu mai poţi să te
lipseşti. Ţi-am dat toată facerea lumii să-ţi slujească şi să te bu-
curi cu ea, şi să Mă bucuri tu aşa cum Eu te bucur prin tot ce
am zidit, căci pentru tine am zidit cerul şi pământul! Căci dacă
pe om nu-l zideam, nu mai zideam pe cele zidite ca să-l aşez pe
om apoi în mijlocul lor, iar omul trebuie să asculte numai de
Ziditorul său, şi nicidecum Ziditorul să asculte de om. 

O, Mi-e mare durerea că omul nu se zideşte pe potriva
Mea, după ce Eu, Domnul, l-am zidit ca să fie el! Voi, cei ce
v-aţi adunat cu Mine acum, în zi de praznic sfânt, fiţi veghetori
împotriva duhului lumii, fiilor! O, să nu fiţi pentru nimeni lume
şi duh de lume, măi fiilor! Să nu vă împărţiţi unii altora această
neveghe de suflet şi de Duhul lui Dumnezeu din voi şi dintre
voi împotriva duhului lumii! 

Iată, e zi de adunare la chemare şi la pomenire a celor
adormiţi, după datina bisericească pomeniţi lângă praznicul
Duhului Sfânt, şi câţi din ei nu au acolo durere că n-au ştiut să
se cureţe şi să se ferească apoi de duhul lumii şi de apucăturile
lui? O, mulţi din ei plâng şi-Mi spun: Tu, Doamne, ştii ispita
acestui duh viclean. Adu-Ţi aminte şi ne miluieşte şi pe noi,
cei mult înşelaţi de acest duh, căci oameni slabi am fost! Dar
Tu ne-ai pregătit chemare, şi auzim noi glasul Tău cel de azi.
Slavă milei cu care vii din cer pe pământ pentru cei vii şi pentru
cei ce aşteaptă învierea, o, Doamne, iar cei ce sunt pe pământ,
să înveţe să fie potrivnici duhului lumii şi mult următori apoi
cu putere Duhului Sfânt Mângâietorul şi mijlocitorul nostru la
Tatăl. Amin. 

O, mare milă se coboară pe pământ acum, la sfârşit de
timp, iar Eu, Domnul, vă îmbrăţişez în ea şi vă chem lângă ea
ca să facem lucrare de izbăvire neamului omenesc, de la în-
ceputul lui şi până la sfârşitul tainei lui Dumnezeu. Binecu -
vân tată iubirea să vă fie, că vă dă ea putere să veniţi spre
bine cu vân tarea Mea de la izvor! 

Voi, cei care adesea călătoriţi spre masa Mea de praznic
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de cuvânt aici, la izvor, îndemnaţi-vă unii pe alţii spre Duhul
Sfânt Mângâietorul, Care îndeamnă spre cer pe om. Voi întregi
tot cuvântul Meu cel de azi şi-l voi trimite spre voi, iar azi pe-
trecem pentru Duhul Sfânt, şi frumos să pilduim pe cele ce tre-
buie urmate şi pe cele ce trebuie depărtate. Vă dau mângâiere,
iar voi să ştiţi s-o primiţi, că nu oricum are parte omul de ea,
iar voi să ştiţi aceasta. 

Am cu Mine veniţi la masă de Duh Sfânt pe împăraţii
creştini cu credinţa, Constantin şi Elena, căci pomenirea lor a
fost azi aşezată odată cu ziua cea azi prăznuită. Le voi da rând
cu Mine în cuvânt, după ce vom ridica masa şi vom aşeza în
carte toată plinirea cuvântului cel de azi. 

Glas de Duh Sfânt mişcă frunzele şi florile, iarba şi
văzduhul, duhul şi sufletul. Fiţi binecuvântaţi! E mare minune
în cer bucuria că sunt cu voi adunat, Eu şi sfinţii Mei, iar voi
sunteţi cuprinşi în această minune, şi se scrie în carte tot cu-
vântul Meu cu voi. Întăriţi-vă prin el duhul şi sufletul şi trupul
şi ascultarea, fiilor. Pace vouă! Fiţi frumoşi! Iubiţi ca Dum-
nezeu! Grăiţi ca Duhul Sfânt! Cereţi, şi veţi avea! Cereţi pe
Dumnezeu cu voi! O, nu cereţi pentru voi! Cereţi pe Dum-
nezeu în voi, fiilor, şi aşa veţi primi, şi aşa El vă va primi pe
voi ai Lui! Amin. 

O, e praznicul Duhului Sfânt la masă cu voi. Daţi putere
Domnului în voi, fiilor. Îngerii Mei să vă poarte vouă paşii pe
calea înapoi, aşa le spun Eu lor. Amin, amin, amin. 

*

DD uhul sărbătorii de Rusalii pluteşte în văzduhul
grădinii Mele de la voi şi vă mângâie pe voi, căci

sunteţi osteniţi, măi fiilor ucenici, dar sunteţi vioi, căci voi
sunteţi fericiţi că-Mi slujiţi. 

Strângem acum aşternutul sărbătorii, căci i-am însoţit
spre ale lor locuri de vieţuire pe cei ce s-au adunat cu voi şi cu
Noi, cei din cer, aici, la izvor. Acesta este locul unde îngerii şi
sfinţii petrec cu cei de pe pământ, grăindu-le lor şi privind cu
dor truda lor cea pentru cer şi truda cerului pentru ei, căci cerul
trudeşte nevăzut şi slujeşte mult cu darurile lui toate acoperite
în taină deasupra celor lucrate la vedere, căci pe deasupra celor
ce se văd lucrând la vedere stă taina lor şi sunt învăluite în
taină, în duhul care le lucrează pe cele ce se văd. 

Nu ştiu cei care văd şi care aud de voi, nu ştiu aceştia
taina Mea cu voi, măi fiilor. Mi-am făcut din voi un popor mi-
titel şi lucrează cu voi tainele Mele cereşti, căci cele ce se văd
acoperă pe deasupra lor taina lor, fiilor. Aşa este cu toate cele
ce se văd, şi sunt două puteri, care acoperă în taina lor lucrarea
cea nevăzută a celor ce se văd. Îl vezi pe cineva că face un
lucru, dar au fost întâi gândul şi sfatul, iar apoi este duhul bu-
curiei pentru lucrul cel lucrat, dar gândul şi sfatul şi duhul bu-
curiei sunt mai întâi duh, şi apoi cuvânt şi faptă de cuvânt. Aşa
trebuie să-L înţeleagă omul pe Dumnezeu şi faptele lui Dum-
nezeu cu el, şi am spus aceasta ca să vă pot spune Eu acum că
duhul sărbătorii de Rusalii a acoperit în taina lui tot ce ochii
celor adunaţi la izvor au văzut, şi apoi au înţeles taina cea
acoperită de ochii lor. Voi aţi luat mai întâi din taina celor ce
le-aţi lucrat, şi le-aţi arătat la vedere lucrate apoi, iar cei ce le-au
văzut pe cele lucrate de voi în ochii lor, au înţeles apoi taina
lor, naşterea la vedere a lor din taina din care ele s-au născut. 

O, fiilor lucrători, aşa este cu cei născuţi din Duhul, măi
fiilor! Duh este Dumnezeu, şi în duh lucrez Eu cu voi, iar cele
la vedere sunt puţine, căci pe pământ e necredinţă şi strâm-
torare. O, dacă voi n-aţi fi născuţi din Duhul, aţi mai sta şi aţi

mai lua voi din cuvântul Meu, care Mă acoperă pe deasupra
ca să pot să grăiesc pe pământ? 

Fiilor, fiilor, deschideţi Scripturile şi citiţi cu atenţie des -
luşirea Mea din ele despre cei născuţi din Duhul, ca să vă ştiţi şi
să vă înţelegeţi tot mai adânc menirea voastră între pământ şi
cer, căci v-am născut din Duhul şi v-am acoperit în taina Lui,
căci Eu aşa am stat cât am stat pe pământ în văzul oamenilor.
V-a spus vouă Tatăl acum, la masă de cuvânt, v-a spus că Îi este
dor de Mine pe pământ, şi v-a spus că este strâmt cerul pentru
Noi, cei din cer, când Ne doare după om şi când Ne este dor,
căci dorul doare, şi caută pe pământ alinul lui, căci de pe pământ
se naşte durerea, şi tot de pe pământ vindecarea ei. 

O, fiilor trudiţi, e strâmt cerul pentru Domnul! Cobor cu
Tatăl pe pământ după voi. De dor coborâm. Când cuiva îi este
dor de cineva, îl strânge locul în care stă, îl strânge, şi apoi
umblă de dor după cel dorit, măcar cu dorul umblă, dacă nu şi
cu pasul. E strâmt cerul pentru Domnul când doreşte după om
pe pământ. Ne poartă Duhul din cer pe pământ, că Ne poartă
dorul, măi fiilor. Vă grăiesc cu cuvinte de durere în duhul lor,
dar au în ele şi bucuria că vi le pot spune, şi au în ele fericirea
lor. Când cineva scrie o scrisoare unei fiinţe dragi, pune în ea
duhul şi durerea şi bucuria şi fericirea pentru care el scrie
scrisoarea aceea, şi apoi o trimite şi stă în aşteptare, iar aştep -
tarea este şi ea o hrană, ca şi celelalte patru: duhul, du rerea,
bucuria, şi apoi fericirea, care le poartă pe toate. Eu, Domnul,
am fost fericit pe cruce, fiilor, căci am purtat pe ea duhul şi
durerea şi bucuria pentru care M-am jertfit, iar acestea toate
au fost dorul Meu după om. 

O, e strâmt cerul, e strâmtă locuinţa lui Dumnezeu când
dorul după om Îi este mare. Trimit scrisori pe pământ la oa-
meni, şi de dor le trimit, iar aşteptarea Îmi este hrană şi Îmi
este nădejde, măi fiilor. Cu aşa fel de nădejde vă aşez Eu pe
voi să-Mi aşterneţi sărbători cu strângere la izvor, ca să vină
cei ce vin şi să grăiesc lor şi să-Mi pun untdelemn pe rana Mea
cea de la dorul Meu cel după om. N-au avut cei adunaţi, n-au
avut bucuria câtă am avut-o Noi, cei din cer, pentru tot ce s-a
lucrat şi s-a arătat lucrând faţă în faţă cu popor adunat la
sărbătoarea Duhului Sfânt Mângâietorul. Bucuria care ar fi
putut părea fără gust ceresc, a purtat în ea tâlcul cel adânc al
fiecărui simbol pe care Duhul v-a învăţat să-l aşezaţi la vedere,
fiilor. Lucrează Duhul Domnului la voi şi Se împarte cu tainele
şi cu lucrările Lui, iar voi sunteţi poporul tainelor Duhului
Sfânt şi Se sprijină Domnul cu voi cu statul Lui în mijlocul oa-
menilor, aşa cum este scris să lucreze Dumnezeu în zilele aces-
tea prin taina Lui de biserică de Nou Ierusalim coborâtă din
cer pe pământ în duh de nuntă cerească, Mire şi mireasă, Mire
din cer, şi popor mireasă împodobită pentru Mirele ei. 

O, poporul Meu mireasă, stai în întâmpinarea darurilor
cereşti cu tine pe pământ, şi să le lucrezi pe ele la vedere pentru
cei ce vin să vadă şi să înţeleagă că Eu sunt pe pământ cu voi
şi că voi sunteţi născuţi din Duhul, măi fiilor, şi că nu mai
sunteţi din lume. Simţămintele voastre să le vegheaţi mereu,
cu Mine să le vegheaţi, ca nu cumva ceva din cele din lume şi
din duhul ei să fie amestecate în ele, iar lucrarea simţămintelor
voastre se vede bine, se vede şi din cer, se vede şi de pe pă -
mânt, şi trebuie vegheate simţămintele voastre, ca să fie ele în
Duhul, precum din Duhul sunteţi şi născuţi. Vă voi învăţa pe
voi o şi mai mare lucrare a Duhului de la unii la alţii, ca să ne
pricepem tot mai desăvârşit să biruim lumea şi duhul ei când
se încearcă cu faţa lor în simţămintele văzute şi nevăzute ale
celor ce sunt un duh cu Dumnezeu, căci statul Meu cu voi e
tot o şcoală mereu, e tot o învăţătură şi o lucrare, şi aşa vom
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birui pe cele ce trec, şi aşa vom zidi pe cele ce rămân. Amin. 
Mă port acum după cei ce au stat adunaţi aici, la izvor,

cu sărbătoare de Duh Sfânt, şi le spun lor că toată grăirea Mea
cu voi după ce am strâns masa de serbare, e duh de învăţătură
şi pentru ei grăirea Mea cu voi. Taina naşterii din nou a omului
poate fi pătrunsă numai cu ajutorul Duhului Sfânt, Care îl
învaţă pe om, dar sunt mulţi pe pământ care se taie în cuvântul
Meu ca într-o sabie când ei dau să ia fără de veghetori din el şi
să facă peste ei lucrare a cuvântului rostit de Mine spre lucrarea
lui. Aceştia să înveţe mai întâi să se teamă de Dumnezeu, şi să
nu facă din cuvântul Meu sabie care să-i taie, neştiind ei taina
cea ascunsă sub cuvântul cel rostit de Dumnezeu, că mulţi din
cei ce iau cuvântul Meu revărsat aici se cred apoi prooroci şi
vindecători şi împărţitori de daruri şi apostoli mergători din loc
în loc, dar ca să se teamă să ia lucrul cel neîmpărţit lor, aceasta
nu fac ei. Nu pot Eu să fac ceva din cer prin cei ce se cred a fi
ceva după ce aud ei cuvântul Meu cel spus spre lucrarea lui
cea tainică, căci proorocii şi apostolii scrişi în Scripturi cu lu-
crarea lui Dumnezeu prin ei n-au fost din cei ce au dorit să aibă
şi să împartă oamenilor daruri cereşti, ci dădeau să fugă după
ce Eu îi strigam spre tainele şi lucrările Duhului, iar Eu, Dom-
nul, îi aşezam apoi pe ei sub crucea lucrărilor Mele cu mers
sub cruce, şi numai de cei cu duhul smerit şi cu inima blândă,
numai de aceia Mă apropiam când alegeam pentru cer lucră -
tori, şi apoi îi curăţam de ale lor şi îi sfinţeam pe ei, căci cele
de lucrat pentru Dumnezeu sunt cele sfinte şi cele ce sfinţesc
pe om, precum cuvântul Meu este sfânt şi sfinţeşte când gă -
seşte unde să se aşeze cu priiciune pentru el şi să stea la lucrul
lui pentru facerea omului nou, om născut din Duhul. 

Le mai spun celor ce au fost adunaţi la sărbătoare, le
spun să nu uite de ei, căci dacă uită de ei, uită şi de Dumnezeu
şi uită de toate câte El arată să fie lucrate, iar cel ce îşi uită de
el însuşi, acela nu are grijă de fiinţa lui cea aşezată bine în voile
lui Dumnezeu. 

O, luaţi aminte la voi după ce învăţaţi de la Mine viaţa!
Viaţa trebuie vegheată ca să poată ea să se facă iubire pentru
Dumnezeu în voi. Toată viaţa unui om sfânt trebuie să fie ea
iubire pentru Dumnezeu. Zadarnic dai să te vadă omul cu cele
ieşite şi lucrate din tine, căci iubirea pentru Dumnezeu are faţa
smerită, are taină de înţelepciune, are patrie cerul, unde ea îşi
strânge avutul ei. V-am învăţat acum la sărbătoare şi v-am
spus: fiţi frumoşi şi cereţi pe Dumnezeu în voi, şi nu cereţi pen-
tru voi, căci patria fiilor lui Dumnezeu este cerul, nu este pă -
mântul, nu este omul. O, fiţi frumoşi, fiţi cereşti pe pământ,
fiţi pentru cer frumoşi! Aceasta este frumuseţea celor sfinţi şi
patria lor cea plină de frumuseţe din cer, că mulţi şi-au făcut
pe pământ patrie şi au văzut apoi că nu este a lor şi că numai
cerul poate să fie patrie celor ce vor avea patrie. Amin. 

Iar acum avem oaspeţi cereşti la masă de cuvânt pe
împăraţii creştini Constantin şi Elena, mama împăratului, iar
ei grăiesc aşa: 

— NN umai cerul le poate fi patrie tuturor celor
ce vor să-şi facă şi să aibă patrie, o,

Doamne, o, Mire cu mireasă! Grăim cu Tine înaintea poporului
Tău mireasă şi ne mărturisim viaţa, pe cea pământească şi pe
cea duhovnicească, Doamne. Noi am lucrat pentru noi patrie
pe pământ şi ne-am pus numele peste ea şi am biruit puteri şi
împărăţii şi pământuri şi le-am luat sub stăpânire, căci eram
împăraţi, dar aveam în noi un dor tainic şi nestăvilit, ca o
furtună care răvăşeşte un ţinut tainic şi se aude apoi de el, şi
s-a aprins în noi dorul cel mare pentru mărturisirea Ta şi am
trecut de la moarte la viaţă, de la pământ la cer, de la cele

pământeşti la cele cereşti şi am dat să-Ţi facem loc pe pământ
pentru lucrarea adevărului Tău, Doamne, căci cei îngâmfaţi
dădeau să Te defaime atunci, şi am căutat noi cumva, cu pu -
terea ce-o aveam ca împăraţi, şi am rupt piedica celor ce cre-
deau în Tine, Unul Dumnezeu, şi am dat loc legilor şi
ade vărurilor Tale prin cei sfinţi pe pământ atunci, strângându-i şi
dându-le împuternicire împărătească pentru ca să limpezească
ei calea creştinească pentru oameni pe pământ. 

O, am stat înfioraţi în sala de serbare de Duh Sfânt cu
poporul cel adunat în jurul ucenicilor Tăi cei de acum. Ca nişte
fii de împăraţi Ţi-au slujit şi Ţi-au pregătit aşternut ca să vii din
cer cu ai Tăi şi ca să se adune de pe pământ popor la izvorul
Tău de cuvânt, Doamne. Patria Ta este cerul, şi ne-ai dat şi nouă
loc în ea apoi, după ce noi am dat loc larg împărăţiei Tale pe
pământ pentru cei sfinţi ai ei şi pentru cei ce se nasc apoi pentru
ea prin duhul sfinţilor Tăi mărturisitori, şi care prin mărturisirea
lor Îl vestesc pe Dumnezeu, născând fii pentru cer. Toate cele
pe pământ zidite rămân pe pământ şi cad, şi acestea mărturisesc
omul, dar cele cereşte zidite merg în cer şi sunt şi mărturisesc
ele pe Dumnezeu, iar nouă, deşi am fost împăraţi pe pământ,
nu ne-a rămas ca patrie zidită, decât cerul şi cele de noi eco -
nomisite în cer, unde molia şi rugina nu se cunosc a fi. 

O, mare este taina Ta cu poporul Tău ucenic azi, Doam -
ne! Privim înfioraţi frumuseţea cerească, pe care o ţii în taină,
frumuseţea locurilor Tale de azi cu poporul cuvântului Tău,
Doamne, căci cele din cer şi cele de pe pământ se încununează
aici unele pe altele şi sunt acoperite sub nor de taină, şi iată, cei
din cer păşesc cu sfială cerească aici şi privesc înfioraţi lucrarea
Ta, căci ai aici taina celei de-a doua veniri a Ta pe pământ,
Doamne. Ai venit şi ai aşezat la loc biserica Ta. Mire şi mireasă
stai Tu aici cu poporul Tău mireasă. Nu avem în cer bucuria pe
care o avem când venim cu Tine aici, la izvorul venirii Tale pe
pământ cu sfinţii Tăi, Doamne. E strâmt cerul pentru Tine când
ai atâta dor să vii şi să fii pe pământ, căci Tu ai scris „cer nou
şi pământ nou”, nu numai cer ai scris, iar facerea Ta este cerul
şi pământul, unul altuia slujind, aşa cum şi la început ai lucrat
pentru om. Slavă venirii Tale cu sfinţii pe pământ, şi voim să-Ţi
fim de folos pentru aşezarea la locul ei şi pe temelia ei cea nouă
şi înnoită prin cuvânt a împărăţiei Tale celei de sus pe pământ,
o, Doamne Împărat. Amin. 

— MM ă bucur cu voi, o, sfinţi ai Mei iubiţi,
când vin cu voi în mijlocul poporului

Meu ucenic, şi Mă bucur de bucuria voastră ca Unul Care pot
să vă arăt împărăţia Mea pe care o zidesc pe pământ ca să
rămână ea cu moşteni în ea, căci Eu altfel zidesc, ca Dumnezeu
zidesc, şi aduc din cer împărăţia Mea cu omul şi aşa zidesc la
ea. Amin. 

Te las spre odihnă cu duhul şi cu trupul, poporul Meu
ucenic. Am petrecut zi de nuntă, fiilor. La nunta de pe pământ
se cântă, se joacă, se bea şi se mănâncă, dar la nunta Mea cu
voi sunt altfel acestea şi iau unele din altele; cele din cer iau
de pe masă de la voi, iar cele de la voi iau din cer, şi masa este
cerească acolo unde cerul se amestecă în toate cu mireasma
lui, cu gustul lui. 

Vă îmbrac acum în duhul puterilor sfinte ca să rămâneţi
aşa pentru toată truda voastră câtă o puneţi mereu în toate câte
se fac ca să fie aici cu voi, fiilor. O, M-a durut că aţi fost apăsaţi
de vreme cu ploaie multă, dar v-am dat cald şi dulce şi răcoare
şi soare la sărbătoare, căci aţi cerut plângând unii din voi, şi
pentru slava sărbătorii aţi cerut. Am de pus învăţătură peste
voi, fiilor. Am de lucrat peste mulţi facere din cer tot mai
multă, ca să fie din cer cei ce vor cu Mine şi cu voi, căci de pe
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pământ este altfel omul, iar Eu voiesc să vă fie vouă uşor cu
omul, şi nu greu, măi fiilor, iar omul se lasă greu spre făcut. 

Legătura dintre Mine şi poporul Meu sunteţi voi, copii
aşezaţi la veghe pentru Mine şi pentru poporul Meu! Să înveţe
bine aceasta toţi cei care vor să înveţe, căci nu Eu să iau de la
om şi să fac, ci omul trebuie să ia de la Mine şi să facă de la
Mine, şi nu de la el, căci între Mine şi Tatăl aşa este, iar altfel
dac-ar fi, toate s-ar clătina şi ar cădea. Nimic de pe pământ, ci
numai din cer să ia de lucru cei ce dau să lucreze, căci Domnul
stă deasupra a toate şi este Împăratul Cel mare. Amin. 

V-am învăţat, fiilor, şi vă voi mai învăţa mult, căci vine
sărbătoarea sfinţilor şi sărbătoarea trâmbiţei Mele Verginica în
sărbătoarea lor. În duminica întâia după Rusalii stă aşezată
sărbătoarea sfinţilor şi a zilei lor de serbare, şi Eu vin la voi cu
ei şi ne vom împărţi unii altora şi vom lua, iar până atunci Eu,
Domnul, vă spun vouă: Pace vouă, fiilor! Amin, amin, amin. 

21 mai/3 iunie 2012

Duminica întâia după Rusalii, a tuturor sfinţilor

Veghe sfântă pentru paza simţămintelor. Cine vine să fie cu taina
acestui popor, acela să se dea Domnului spre facere. Îndemn la
stăruinţă cu rugăciune. Omului îi trebuie povaţă, nu mângâiere. 

VV ine Domnul pe pământ cuvânt şi Se vesteşte
venind şi preaslăvindu-Se în sfatul sfinţilor Săi,

şi fericit este poporul care cunoaşte venirea Sa şi adevărul Său
în adunarea sfinţilor Săi! Amin. 

Pace ţie, popor al cuvântului Meu, martor al Meu pe
pământ, precum Eu, Domnul, sunt martor credincios în cer în
adunare de sfinţi, şi fericit eşti tu, care cunoşti cuvântul venirii
Mele, glasul Meu, care vine cu norii deasupra ta şi te mărturi -
seşte al Meu! Sunt cu adunare de sfinţi la masă cu tine, că e
ziua cea de pomenire bisericească în cer şi pe pământ a tot
numărul lor. În mijlocul lor stă sărbătorită în ziua aceasta trâm -
biţa Mea Verginica, fluieraşul prin Care Eu, Domnul, Mi-am
făcut auzit glasul pe pământ vreme de douăzeci şi cinci de ani
ca să-Mi adun o mână de popor şi să-l călăuzesc spre credinţă
în venirea Mea cuvânt pe pământ prin glas de trâmbiţă, şi am
stat la masă de cuvânt cu acest popor, care Mi-a fost şi Îmi
este martor pe pământ, precum Eu pentru el sunt martor cre -
dincios în cer. 

Cete-cete se aşează oştirile de sfinţi pentru sărbătoarea
lor cu Mine aici, în grădinile Mele cu tine, poporul Meu de la
izvor, căci Eu în mijlocul tău Îmi am cursul izvorului Meu de
cuvânt. Stau sfinţii şi privesc cum Eu te hrănesc şi te cresc,
veghind pentru tine din cer şi până pe pământ. Se uită trâmbiţa
Mea Verginica la slava Mea din mijlocul tău, pe care Eu am
profeţit-o prin gura ei şi am promis-o că va veni. E zi de învă -
ţătură sfântă peste tine, şi din masa Mea cu tine iau mulţi şi se
hrănesc şi cresc cu credinţa şi cu viaţa, căci cuvântul Meu are
viaţă în el pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu între oameni pe
pământ, precum este scris. 

Hrănesc mulţimi din râul Meu de cuvânt de peste tine,
poporul Meu, căci Eu aşa am profeţit prin trâmbiţa Mea, iar
acum începem grăirea cu adunare de sfinţi şi ne hrănim cu
hrană de cuvânt. Cetele de sfinţi se apleacă şi dau întâietate
trâmbiţei Mele cu ziua ei de sărbătoare de naştere a ei pe
pământ, căci ea s-a născut pe pământ în ziua duminicii tuturor
sfinţilor Mei, iar ei văd acum rodul Meu prin ea şi se apleacă
sfioşi lucrării Mele de azi cuvânt peste pământ. 

Hai, Verginico, iată rodul pentru care am trudit! Aveam
nevoie de fii cu credinţă mare în ei pentru ca să aducem şi ca

să vedem împlinirile cele vestite de pe vremea lucrului Meu
cu tine că vor veni văzute şi purtate peste pământ, dar atât de
tainic lucrând ele ca să se întregească toată împlinirea lor cea
de sus! Eu, Domnul, grăiesc cu tine, şi tu cu Mine în ziua ta
între sfinţi, iar sfinţii privesc şi se hrănesc cu slava Mea şi a ta
în mijlocul poporului Meu cel de azi, rod al cuvântului Meu,
pe care cu tine l-am aşezat pe pământ şi am întocmit apoi
cartea sa. Amin. 

— OO,adevărat eşti, Doamne, întru făgădu -
inţele Tale prin cuvântul gurii Tale în

vremea trupului meu cu Tine pe pământ! Mila şi adevărul merg
înaintea feţei Tale, şi fericit este poporul care ştie să Te
primească acum cu venirea Ta, căci el umblă întru lumina feţei
Tale, Doamne, şi întru numele Tău de-a pururi se bucură, şi
întru dreptatea Ta cea de sus îşi ridică inimile lor. Slavă Ţie
pentru mila Ta de mine, pentru rodul Tău de pe urma mersului
meu cu Tine pe pământ! Necăjită sunt pentru toţi cei care n-au
putut pentru Tine mai mult dintre cei de la începutul Tău cu
trâmbiţarea Ta prin mine, dar fericită sunt întru rodul cel ieşit
acum, căci am avut spre păstrare şi spre creştere pe fiii cei
astăzi credincioşi, care ne-au purtat şi ne-au împărţit apoi şi
ne-au adus şi ne aduc rodul cel de azi, Doamne. Se adună
sfinţii în sărbători în jurul agoniselii Tale de azi şi în jurul
hranei de pe masă cu poporul Tău, şi e mare slava Ta din mij -
locul lui, şi pe cât e de mare, pe atât de tainică este ea, o, Bunul
meu şi al lor Învăţător şi Dumnezeu! 

Te cuprind în taina mea cea de sus dintre sfinţi, popor
al Domnului! Eşti rodul trudei Lui prin mersul meu cu El în
vremea trupului meu cel plin de suferinţă pentru naşterea unui
popor. Târziu a rodit suferinţa mea, iar acum s-a făcut ea slavă
în cer, şi din cer şi până pe pământ este acum rodul ei.

V-aţi adunat în ziua mea de serbare între sfinţi şi-mi
aduceţi cântare şi sărbătoare, fiilor credincioşi. Toate cetele de
sfinţi tresaltă cu duhul şi iau din slava şi din bucuria zilei şi se
hrănesc din cer şi până pe pământ. Mi-a dat Domnul trâmbiţa
să vă cânt din ea. Vă cânt celor din cer credinţa voastră, căci
sunteţi mai fericiţi decât ei şi decât toţi cei care L-au văzut pe
Domnul. Vă cânt pe voi, cei ce aţi crezut făgăduinţelor Dom-
nului făcute poporului cel de la începutul meu cu Domnul pe
pământ, căci m-a pregătit de micuţă pentru trâmbiţarea Lui, iar
la plinirea vremii cea pentru trâmbiţare a trâmbiţat prin mine
Domnul şi a rostit făgăduinţele cele pentru vremea de acum,
când voi staţi înaintea Lui şi a sfinţilor Lui şi luaţi şi împărţiţi
pe Domnul. 

S-a strâns la izvor popor de peste tot în ziua de Rusalii
şi au fost hrăniţi de sus, şi a spus Domnul apoi că are de pus
învăţătură pe masă la voi, pentru voi şi pentru toţi cei ce se
strâng pe lângă voi în sărbători la izvor. Le trebuie învăţătură,
mereu le trebuie, şi mereu trebuie s-o aşeze peste ei cei ce aud
din cer sfatul şi voia Domnului peste ei. Lucrarea Duhului de
la unii la alţii, aceasta trebuie să se arate cu lucrare între fraţi,
căci Domnul v-a spus vouă să vegheaţi cu veghe sfântă pentru
lucrarea simţămintelor voastre, ca nu cumva ceva din duhul
lumii şi din apucăturile lui să se amestece în simţămintele voas-
tre. Am luat aminte când Domnul v-a spus că se vede bine din
cer şi de pe pământ lucrarea simţămintelor voastre, şi trebuie
vegheate mereu şi mult, ca să fie ele în Duhul, măi fiilor. 

Voi, cei care staţi înaintea poporului Domnului pentru
creşterea lui, pentru tot lucrul lui lângă Domnul, vegheaţi, fi-
ilor, şi împărţiţi veghea şi povăţuiţi-i pe toţi să stea sub veghe
cu simţămintele lor, căci lumea este duh rău şi dă să se stre-
coare cu faţa ei în purtarea cea dinăuntru şi cea din afară a celor

780 Cuvântul lui Dumnezeu 



credincioşi venirii Domnului cuvânt pe pământ la poporul a -
gonisit de El acum, căci cele ce se văd sunt cortina care aco -
peră pe Domnul în taină şi sunt despărţire între Dumnezeu şi
om cele ce se văd. O, nu e bună voia liberă. Nimeni să n-o
iubească şi nici să n-o caute, că e lucru fără binecuvântare de
sus voia de sine, şi trebuie mereu veghe sfântă pentru cei ce
au ales calea vieţii cea de sus, ca să fie ea tot o dragoste pentru
Dumnezeu în om. 

Mă privesc sfinţii cum vă învăţ, că Domnul are nevoie
de popor sfânt şi curat de duhul lumii şi de cel al trupului şi de
cel al diavolului prin aluatul semeţiei inimii, căci omul dă să
se înalţe cu părerea şi apoi cu inima, şi îşi arată aceasta apoi
prin lucrarea minţii lui. Paza cea sfântă pentru simţăminte
aduce rodul cel bun, dar cu Domnul trebuie vegheat pentru
aceasta, căci El ştie ce nu este bun şi de lepădat, ştie ce este de
aruncat din cămările inimilor voastre şi ale purtării voastre
laolaltă fraţi. 

E zi de învăţătură adâncă pentru Duhul Domnului în voi
şi în purtările voastre frăţeşti, căci mai bună este purtarea cea
duhovnicească decât frăţia dintre voi, măi fiilor. Duhovnicia
vă creşte, iar frăţia trebuie să trăiască prin cele duhovniceşti
dintre voi, căci toate ca în cer trebuie să se vadă că au venit şi
că s-au aşezat peste voi. 

Sunteţi mai puţini adunaţi acum. Staţi, dar, la masă
duhovnicească şi umpleţi-vă de bucuria de a vă da unul altuia
leacuri duhovniceşti pentru faţa Domnului între frate şi frate,
căci Domnul este din cer, fiilor, şi pe El trebuie să-L aveţi fiinţă
în voi şi purtare între voi, şi purtători de Dumnezeu să fiţi voi
aşa. E mult de mărunţit pentru toate cele bune în voi şi pentru
cele mai puţin bune, şi trebuie sortare mereu pentru acestea,
numai să iubiţi voi să se lucreze la fiinţa voastră şi la facerea
ei după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, o, fii şi fiice. Se
uită sfinţii la mine cum grăiesc şi cum lucrez de mărunt cuvânt
pentru ca să umble el la inimile voastre şi la asemănarea dintre
voi şi Domnul, şi le dau lor acum să spună simţămintele lor,
măi fiilor. Amin. 

— OO,trâmbiţă veghetoare, mult a lucrat Dom-
nul prin tine pe pământ cuvântul Său de

facere peste om, iar lucrul tău în cer acum seamănă cu al Lui.
Ne minunăm de lucrarea facerii omului cel născut de sus! Cei
născuţi din Duhul găsesc strâmtorare pentru ei pe pământ, dar
noi, cei din cer, ascultăm mereu înfioraţi desluşirea Scripturilor
celor născuţi din Duhul şi care-L ţin pe Domnul pe pământ cu
faţa Sa în ei. 

O, Doamne, mare este învăţătura Ta, şi cu de-amănuntul,
Doamne, este ea! Ai venit pe pământ cu lucrarea facerii omului
şi ai fii destoinici, prin care treci şi aşezi facere din cer peste
cei ce Te aleg de viaţă a lor. E mare între noi statul trâmbiţei
Tale, care a încununat cu venirea ei la cer comoara Ta, aşezată
în vase de lut pe pământ, şi din care Tu aduni pentru cer prin
slăvirea Ta cea multă în lucrarea celor credincioşi ai Tăi. 

O, ce mare lucrare de taină vedem că lucrezi Tu în zilele
acestea cu ucenicii Tăi de azi ai cuvântului Tău, Doamne! Stau
proorocii şi apostolii privind şi aşteptând fericirea la care Tu
lucrezi pentru sfinţi în zilele acestea de apoi, şi despre care este
scris în Scripturi împlinire mare, o, Doamne! Tot cerul ascultă
Evanghelia Ta când se citeşte pe pământ şi toţi sfinţii văd cum
ea se face facere a omului în poporul cuvântului Tău. O, Te
doare că nu vezi facere a omului în biserica din lume, unde Tu
trebuia să încapi şi să Te împarţi cu facerea Ta, dar acolo nu ai
prin cine să fii, căci altceva se lucrează acolo şi nu sunt de-ai
Tăi! Eşti necăjit şi fără de putere prin aceia, care s-au ascuns

sub numele Tău ca să se pitească cu ale lor şi să fie crezuţi ai
Tăi de către toţi cei ce nu învaţă din cer, din gura Ta, Doamne,
dar eşti fericit că poţi să împarţi cu amănuntul învăţătura Ta de
viaţă între fiii poporului cuvântului Tău cel de azi. Nu mai e
bucurie ca a Ta când vezi cum creşti în ei şi cum se veghează
peste ei pentru fiinţa Ta în ei, iar plata căutării lor cu Tine e
mare, Doamne. Sărbătorim cu bucurie ziua aceasta pentru
adunarea noastră şi Te binecuvântăm pentru ea şi pentru bucu-
ria ce ne-o dai în ziua noastră de serbare în sobor în mijlocul
poporului cuvântului Tău, în sfatul Tău cu ei şi cu noi, o,
Doamne. Amin. 

— ÎÎ n adunare sfântă petrec cu voi şi pentru voi
aici, în ziua aceasta, la izvorul Meu de cu-

vânt, iar poporul Meu ucenic ne este gazdă nouă, celor din cer,
o, sfinţi iubiţi ai Mei! Iată, aşa Îmi cresc Eu poporul, şi nu-Mi
ajunge timpul pentru câte am de lucrat la viaţa lui, la facerea
lui, şi nici lui nu-i ajunge, că mult e de lucrat pentru mersul
Meu cel de azi pe pământ, şi mult trebuie să-Mi am grijă de
poporul Meu ucenic, şi tot aşa şi el, mult trebuie să lucreze.
Căutăm să le împăcăm pe toate, dar timpul ne strânge, iar Eu,
Domnul, voi ţine seama de aceasta în ziua răsplătirii. 

E zi de învăţătură, şi împart la începutul şi la sfârşitul
zilei hrană pentru azi peste cei ce s-au strâns la masă de cuvânt,
căci trebuie cu de-amănuntul umblat mereu la toate ale Mele
peste voi, o, fii şi fiice ale creşterii cea de sus. Dar în ziua
aceasta de cumpănă pentru soarta neamului român, cereţi voi
de lângă Mine şi cu Mine, cereţi cu Mine la Tatăl şi la sfinţi şi
la toate puterile cereşti să pună mijlocire şi duh din cer în inima
şi în mintea fiilor acestui neam, ca să se îndrepte ei spre alegere
bună după voia lui Dumnezeu pentru cârmuitorii care vor fi
aleşi, căci neamul român e în vreme cu ceaţă, fiilor, şi îi trebuie
insuflare din cer. Să cerem Tatălui duh din cer şi pentru cei din
acest ţinut, ca să fie ales la cârmă cel cu duhul bun, căci este
nevoie de bine, măi fiilor. Eu, Domnul, voiesc să se destrame
ceaţa şi perdeaua ei cea trasă peste faţa neamului român, căci
neamul român este în cumpănă, fiilor. 

Vom aşeza apoi în carte toată învăţătura de azi, dar voi,
cei ce-Mi sunteţi Mie de veghe peste poporul Meu, puneţi, fi-
ilor, la masă Duhul Meu lucrător prin voi şi daţi vlagă
duhovnicească celor ce iau ca să înveţe. Umblaţi la lucrarea
simţămintelor lor, măi fiilor, şi umblaţi aşa cum Eu umblu,
cunoscând pe cele ale lor, fie că se văd, fie că nu se văd. Cine
vine să fie cu taina acestui popor, acela să se dea Domnului
spre facere, iar de altceva nu trebuie să vină nimeni între cei
ce vin să fie ai Mei, iar dacă altfel vin, aceia să înveţe să se
teamă de Dumnezeu, Cel ce stă acoperit în taină şi veghează
în mijlocul acestui popor şi izvor. Amin. 

Mergi, poporul Meu, şi spune-ţi şi tu cu ochii bine
deschişi voinţa ta pentru cârmuitorii care se vor alege peste oa-
meni în ziua aceasta, şi vino apoi la masa Mea şi la învăţătura
Mea şi la slava Mea cu sfinţii Mei la masă cu tine, şi vom aşeza
apoi în carte toată învăţătura cea din ziua aceasta. Pace ţie,
fiule! 

Pace vouă, măi fiilor! Staţi cu învăţătura Mea, şi afară
să nu ieşiţi din ea, că afară e duhul minciunii, fiilor, e duhul
lumii şi fiii lui, iar voi sunteţi fiii Duhului Meu, fiii lui Dum-
nezeu! 

Să fie pace între voi şi Mine, între Mine şi voi, fiilor! Să
fie Domnul Învăţătorul şi Povăţuitorul Cel pentru voi în acest
timp al Meu cu voi, o, fiilor! Amin, amin, amin. 

*
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ŞŞ i dacă am petrecut de sus şi de jos împreună ziua
de serbare a sfinţilor toţi laolaltă, aşezăm în carte

partea care mai este de aşezat în ziua aceasta, căci Eu, Domnul,
trebuie să aşez învăţătură şi apoi binecuvântare pentru fapta
învăţăturii, fiindcă orânduiala cea pentru post trebuie frumos
aşezată ca să poată ea pentru Dumnezeu, fiilor. 

Se începe acum vremea postului cel de treizeci de zile
în acest an pentru întâmpinarea sărbătorii sfinţilor Mei apostoli
şi învăţători ai oamenilor, prin trimiterea Mea de peste ei ca
să-L semene ei în oameni pe Dumnezeu-Fiul, după ce Eu M-am
aşezat iarăşi lângă Tatăl. Duhul Domnului a suflat la începutul
bisericii Mele pe pământ şi a aşezat prin părinţii cei sfinţi
atunci voia Domnului şi orânduiala cea peste biserică pentru
vremi de post şi vremi de sărbători şi toate cele dintre vremile
acestea, iar acum suntem la început de vreme de post, şi-ţi dau
ţie învăţătură cu îndemn, ca să fie scrise acestea şi să ia din ele
cei ce Mă găsesc în cartea Mea cea de azi când ei caută în ea,
şi apoi îţi dau binecuvântare şi putere şi iubire multă îţi dau
pentru voia Mea cu tine, popor al cuvântului Meu. Tu eşti
propteaua Mea, căci pe tine Mă sprijin Eu cu voia Mea, iar vre-
mea cea cu post are nevoie de stăruinţă cu rugăciune pentru
ea, căci din dreapta şi din stânga deodată trebuie să lucreze
această putere, şi mai ales trebuie frăţeşte închegată această lu-
crare, ca să aibă ea putere multă prin taina ei, căci toate sunt
duh, şi apoi faptă, fiilor. 

O, măi fiilor, dacă omul ar mânca numai cât i-ar trebui
trupului şi nu cât îi trebuie poftei trupului, care se face foame
în trup, o, ar fi atunci altfel cu omul! Când omul se obişnuieşte
cu deasă mâncare el îşi înfometează trupul şi şi-l oboseşte de
prea mult lucru pe care i-l dă pentru facerea mâncării, căci
mâncarea cea gătită de om pentru gustul poftei şi al limbii lui
nu este prielnică zidirii trupului lui, căci iarăşi este ea gătită de
partea cea dinăuntru a firii trupului, după trebuinţa lucrării pe
care o are el înăuntrul lui pentru mersul celor dinăuntrul lui,
căci Dumnezeu a făcut minunat facerea trupului omului. 

O, fiilor, pe toate cele de la Dumnezeu aşezate voi să le
iubiţi ca pe nişte învăţători ai binelui vostru aici şi pe vecii
apoi. Iubiţi postul, măi fiilor, căci fiii lumii nu-l iubesc, şi nici
cei ce nu au ce mânca nu-l iubesc şi nu postesc aceştia nici cât
postitorii cei care nu calcă peste orânduiala cea întreagă aşezată
peste fiinţa bisericii ca să fie ţinută ea apoi. Cel ce iubeşte pos-
tul, acela iubeşte ascultarea şi iubeşte sănătatea, căci sănătatea
vine de la legea ascultării cea pentru ea. Sunt mai cereşti cei
ce postesc cu sufletul şi cu trupul şi cu duhul, căci acestea trei
trebuie să trăiască în pace şi într-o una lucrare a lor în toate
câte le este împărţită lucrarea, aşa precum Dumnezeu Tatăl,
Fiul şi Duhul Sfânt Una sunt şi una lucrare au, că nu poate fi
dezbinare întru această Treime. O, tot aşa trebuie să facă şi
zidirea trupului omului lucrarea sa, măi fiilor, şi trebuie voinţă
şi îndemn şi învăţătură şi dragoste mare ca să poată trupul aşa,
iar duhul frăţiei sfinte hrăneşte fraţii cei laolaltă cu roadele
Duhului Sfânt, care se fac hrană cu putere întru cele ale trupu-
lui omului cel dinăuntru, şi poate trupul pentru legea lui cea
de la Dumnezeu zidită pentru el. 

Acum aşez cuvânt de binecuvântare cu putere pentru în-
ceputul şi pentru mersul cel ceresc al vremii postului cu voi, fi-
ilor. În acest timp voi să gustaţi din plin gustul rugăciunii, şi
prin care voi să cereţi de la Dumnezeu cu zile de post voia Sa
pe pământ şi peste oameni aşa cum cereţi pentru voi, măi fiilor,
căci suntem în mijlocul facerii lui Dumnezeu, şi în care este
aşezată şi lumea cu toţi fiii ei, care nu-L iubesc pe Dumnezeu,
ci iubesc duhul şi faptele întunericului acestui veac, veacul

lumii. Voi însă sunteţi pe pământ cu veacul lui Dumnezeu şi
aveţi puterea de la Dumnezeu asupra veacului lumii ca să-l
supuneţi sub voi precum Eu l-am supus, numai să ştiţi voi să
nu ieşiţi din Domnul, măi fiilor, căci duhul lumii suflă peste tot
cu grăirea lui. O, câtă veghe trează şi mult lucrătoare trebuie
pentru aceasta, iar Eu vă rog pe voi şi vă învăţ cu nădejde:
vegheaţi unii peste alţii cu multă vedere, cu ochi mari să
vegheaţi şi să vă ajutaţi spre voia Mea în voi şi să vă pedepsiţi
unii altora ieşirea din voia Mea când ea s-ar ivi cumva, căci cei
ce au fost luminaţi şi au gustat învierea cea de la Mine, e cu
neputinţă să mai fie moarte peste ei, ca nu cumva Eu, Domnul,
să fiu ridicat iarăşi pe cruce prin fiecare păcat săvârşit de cei
ce-şi pun viaţa lângă viaţa Mea înaintea Tatălui ca să fim fraţi. 

O, nu este frumos la chip şi la fire şi la faptă, nu este
frumos prin acestea cel care nu iubeşte să stea în toată aşezarea
pusă de Dumnezeu ca să fie peste om. Măcar râvnă şi dor să
aibă omul, căci acestea îl mână spre dragoste cu facere pentru
cele ale voii lui Dumnezeu în om. Aşa cum v-am povăţuit în
ziua aceasta prin fiii cei înzestraţi cu învăţătură de viaţă peste
voi, Eu, Domnul, întăresc şi spun: nu este frumos cel ce nu-şi
pune viaţa lângă viaţa Mea ca să fie el plin de iubirea Mea în
el, iubire care nu vatămă şi nu se vatămă pe sine, căci iubirea
nu stă în sfat cu judecata, ci fiecare din acestea trag la ale lor,
şi se trage omul ori în cele din Dumnezeu, ori în cele din fire
lipsite de Dumnezeu în om. 

Iarăşi încă vă mai învăţ, fiilor, să vă feriţi să socotiţi voi
după simţirea minţii voastre pe cele lucrate şi grăite de cei cu
lucrarea veghii peste mersul lucrării Mele şi al poporului cel
ascultător pe cale şi cel neascultător, căci tainic sunt Eu şi tainic
lucrez prin ei pentru aşezarea sau pentru descurcarea a toate
câte sunt de aşezat sau de descurcat, după ce cei mai puţin
aşezaţi încurcă de la mijloc sau de la margini pe cele ce după
voia lor şi după dorinţa lor le lucrează ei pe ale lor în locul
celor ce aşteaptă să fie ca Dumnezeu sau de la Dumnezeu lu-
crate, adică după voia Domnului, fiilor. O, duhul rău caută să
vă facă rost de vină şi vă împinge să vă folosiţi mintea voastră,
dar puţine minţi au primit forma cea de sus ca să fie ele de sus
apoi, şi mulţi au rămas cu minte făcută de ei, şi cu socoteala ei
la fel, şi se naşte nepotrivire între duhul cel de sus şi mintea
cea de jos a omului învăţat să ia de jos aşa cum are la îndemână
el să ia. Omul e deprins să-şi ascundă faptele lui cele la în-
tuneric lucrate, şi este deprins să se teamă apoi, iar ca să scape
de această împotmolire trebuie să caute să nu scape de Dum-
nezeu nici o clipă, căci Cain a gândit o clipă că a scăpat de sub
ochiul lui Dumnezeu, dar l-a cuprins apoi numaidecât frica şi
a fugit să stea ascuns cu fapta sa, dar Domnul a ieşit în faţa fu-
garului ca să-l miluiască cu lumină, iar Cain era ascuns de frică
şi fugea. Atunci Domnul l-a lăsat pe el aşa cum şi-a voit el, dar
i-a spus lui că fapta nu i s-a putut ascunde ca să nu strige ea la
Domnul împotriva lui. Această Scriptură este de mare învăţă -
tură pentru cei ce vin să înveţe viaţa cu Dumnezeu şi cu lumina
lui Dumnezeu, şi numai aşa să lucreze apoi cei ce se alipesc să
umble cu Domnul pe calea acestui cuvânt al gurii Lui peste cei
credincioşi Lui. Se cunoaşte din faţă cel ce se piteşte, iar Dom-
nul îl lasă în greşeala lui pe cel ce-şi păstrează în ascuns gre -
şeala, şi Se trage Domnul din calea lui, că e mare Domnul şi
nu Se pune cu omul mic şi neputincios, care stă aşa, necăutând
el la Dumnezeu să fie şi să ştie şi să poată. 

Se nasc oameni din oameni şi-şi iau formă rea în vremea
creşterii, iar dacă Îl află ei pe Dumnezeu, nu ştiu aceştia să se
lase în mâna Lui când dau ei să vină şi să înţeleagă mersul pe
cale cu Dumnezeu. Trebuie povaţă pentru viaţă, şi apoi trebuie
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multă povaţă, iar altfel se face omul trădare lui însuşi şi se face
slab de înger, slab de tot, de vreme ce nu-i lasă îngerului lucrare
ca să poată pentru el. 

Vai celui ce se bizuie pe om, căci omul este carne şi fire
şi-şi face unul altuia rău prin acestea! Omul trebuie să fie
călăuzit de Duhul lui Dumnezeu şi să se bizuie pe ajutorul cel
din cer, că nu-i trebuie lui mângâiere, ci povaţă şi lucrarea ei îi
trebuie omului, iar calea lui trebuie să-i fie spre cer, acolo unde
Domnul veghează pentru om. Cel ce se ascunde de om, se as-
cunde de Dumnezeu, iar cel ce se ascunde de Dumnezeu este
cel ce se vede cu toate ale lui şi prin toate ale lui, aşa cum Dom-
nul Se mărturiseşte pe Sine prin toate câte se văd ale facerii Lui
şi care poartă în ele taina lor şi puterile cereşti slujitoare lui
Dumnezeu din cer şi până pe pământ pentru viaţa oamenilor. 

A fost frumos încununat duhul sărbătorilor sfinţilor Mei,
căci voi aţi lucrat cereşte, fiilor lucrători ai duhului poporului
Meu, ca să ştie el cum să se dea şi cum să stea înaintea Mea în
toată lucrarea luminii. Cel ce-şi păstrează lumina vieţii în el,
acela este frumos la chip din pricina luminii în care stă, dar cel
ce-şi trage pe deasupra văl, acela se dovedeşte prin toate
trăsăturile lui şi se face greu şi urât, căci duhul luminii nu are
părtăşie cu el, şi e greu un aşa om pentru cei din jurul lui. 

O, poporul Meu, Eu, Domnul, îţi spun mereu, şi din cer
şi de pe pământ vă spun vouă: fiţi frumoşi, fiilor, căci cei fru -
moşi iubesc lumina şi se văd în lumină, precum cei urâţi din
pricina întunericului tras peste ei se văd cu el peste fiinţa lor.
O, de-ar înţelege toţi cei ce Mă caută prin acest cuvânt şi cale
a lui după om, de-ar înţelege ei căutarea Mea după ei, învă -
ţându-i pe ei cum să vină şi cum să stea şi cum să fie şi cum să
meargă ei pe calea aceasta, ca să le fie lor cu folos şi nu cu
pagubă! Faţa Mea însă rămâne curată, căci Eu, Domnul, sunt
lumina însăşi, iar ea luminează şi curăţeşte întunericul şi se
desparte de el, căci lumina biruieşte pe toţi duşmanii strălucirii
ei, care nu se pot uita la ea, precum omul nu poate privi cu
ochii trupului lui văpaia luminii din soare, lumina care biru -
ieşte prin însăşi strălucirea ei. 

O, poporul Meu, învaţă carte sfântă şi minte sfântă şi
lumină peste tine din adâncimea acestor cuvinte mari cu ca -
re-ţi stau în cale ca să înţelegi calea Mea. Să ia din masa Mea
cu tine cel ce iubeşte să fie viu şi să găsească în Mine locul
său! Apostoli ai iubirii de Dumnezeu să fiţi voi, cei ce învăţaţi
de la Mine iubirea cea mai curată, cea mai blândă, cea mai
senină, cea mai supusă duhului ei, fiilor. 

Se apleacă sfinţii toţi înaintea măreţiei cuvântului Meu
aşezat pe masă la voi şi în cartea sa ca să rămână el. Trâmbiţa
Mea Verginica vă doreşte pe voi fii ai înţelepciunii cea mereu
învăţată de sus prin Duhul Meu, prin venirea Mea cuvânt la
voi, aici, fiilor. 

O, aş vrea să putem mai mult pentru neamul român cu
cele de sus puteri cereşti, dar rătăcirea duhului acestui neam
este mult sprijinită de duhul minciunii şi de toate cele ce se
văd şi se fac de oameni. Trebuie multă stăruinţă, fiilor. Omul
minciunii îşi face loc şi nu se ruşinează cu minciuna pe buze,
căci înăuntrul lui stă dorul de sine, care-l călăuzeşte pe el spre
nimic, şi sunt vânduţi duhului minciunii toţi oamenii şi nu-i
poţi smulge pe ei spre duhul vieţii. Duh iubitor de oameni pun
în voi ca să suferiţi cu Mine şi în Mine pe pământ pentru
moartea cea de peste ei, fiilor. 

Odihnă vă dau acum de sub duhul sărbătorii sfinţilor
Mei, căci pentru slava Mea e trudă, e de trudit cu toate cele trei
părţi ale facerii omului, fiilor. Acum vă alint şi vă mângâi ca
pe unii care Mă mângâiaţi când Eu vă pot spune vouă bucuria

şi durerea Mea. 
O, fiţi frumoşi, fiilor! Să se ia aceasta de la voi la toţi

cei care doresc să fie frumoşi şi să fie lumină precum Eu, Dom-
nul, sunt, iar Eu sunt cu voi şi vă dau chip ca al Meu, chipul
cel frumos al Meu, cel la care omul nu poate privi cu privirea
lui, cel pe care fiii întunericului nu şi-l pot închipui. 

Şi acum, pace vouă, pace vouă, pace vouă, măi fiilor!
Amin, amin, amin. 

28 mai/10 iunie 2012

Sărbătoarea naşterii sfântului Ioan Botezătorul

Fără rugăciune vie nimeni nu ajunge la Dumnezeu. Suferinţa
Domnului pentru neamul român. 

CC oboară Domnul şi găseşte veghea veghind pentru
coborârea Sa. Coboară Domnul pe pământ cu-

vânt şi Se aşează cu el în cartea Sa cea de azi. Amin. 
Intru la tine cuvânt, popor al cuvântului Meu, şi se

aşează între Mine şi tine cuvântul Meu, care veghează pentru
viaţa ta cu Mine. Am găsit veghea veghind şi am intrat la tine,
căci suferinţa Mea este mare de la o grăire a Mea la alta în mij -
locul tău. 

Nu pot să-ţi dau din gura Mea dacă nu pot cuvânta cu-
vântul Meu peste tine, fiule. Cea mai de sus grijă a ta este să
fie dorul tău de Mine şi de coborârea Mea cuvânt la tine, căci
Eu te port în Duhul Meu între cei din cer şi stau de-a dreapta
Tatălui cu tine ca să nu pieri tu de la Dumnezeu. Trebuie să-ţi
întăresc statura ta cea de sus, măi poporul Meu. Stă duhul rău
de veghe ca să vadă cumva lipsa Mea din mijlocul tău şi ca
să-şi încerce lucrarea lui în lipsa Stăpânului tău de lângă tine.
Trebuie să-ţi întăresc credinţa ta în cuvântul Meu de peste tine,
căci credinţa trebuie mereu hrănită ca să fie şi ca să se facă ea
apoi din tine rugăciune spre Mine, rugăciune vie, fiule, căci
fără rugăciune vie nu ajunge nimeni la Dumnezeu, căci cine
ar bate la uşa Mea dacă n-ar şti de ea sau dacă i-ar fi atât de
bine pe pământ ca să nu mai aibă nevoie de Dumnezeu? Vai
omului care uită să fie cu Dumnezeu şi înaintea Sa să stea ziua
şi noaptea! Vai celui ce stă el în el, nefiind Eu umblarea lui,
suflarea lui, lucrarea lui, iubirea lui, dorul lui, căci acela se
învaţă fără Dumnezeu peste el şi piere în sine pic cu pic, spre
bucuria duhului rău, care-l scoate de la Dumnezeu pe om. 

E mare suferinţa Mea de la o coborâre a Mea la alta în
mijlocul tău cuvânt de sprijin ţie şi de stat al Meu la lucru sfânt
cu tine, poporul Meu. Mă uit mereu pe harta pomenirii sfinţilor
Mei ca să pot găsi prilej să Mă aşez cu tine la învăţat şi la ve -
gheat peste viaţa ta. Dacă aş coborî mai mult, n-aş găsi mai
multă bucurie, dar aş mai stinge din suferinţa Mea cea pentru
grija de tine, că Mi-e mare această suferinţă şi n-am ce să-i dau
ca să sting durerea ei în Mine şi în Tatăl pentru viaţa ta. Aveam
cândva pe poporul Israel, prin care am dat să Mă slăvesc în
mijlocul neamurilor de pe pământ cu semne şi cu minuni şi cu
glas de prooroc, ca să stau la cârma lui prin timp şi ca să Mă
fac cunoscut Dumnezeu adevărat în faţa celor ce-şi făceau ei
dumnezei şi se închinau lor, căci omul are nevoie de nădejde,
de sprijin şi de cale sub picioarele lui. 

Mai înainte să fie omul, a fost Dumnezeu, şi-i spun
aceasta omului spre judecata slujirii lui la tot ceea ce nu în -
seamnă Dumnezeu. Dacă omul nu Mă descoperă pe deplin ca
să Mă urmeze apoi cu temere de Dumnezeu în el pentru paşii
vieţii lui pe pământ, el cade atunci din taina vieţii şi-şi caută
un Dumnezeu. M-am arătat omului pe pământ Dumnezeu
adevărat încă de la facerea omului. M-am arătat apoi prin toate
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câte înseamnă Dumnezeu şi puterile cereşti lucrătoare pentru
El în vremea când am înnoit neamul oamenilor, care se abătuse
cu totul dinaintea Mea, şi pe care l-am trecut prin apă la pieirea
lui de pe pământ, şi s-a scris aceasta în vremea lui Noe, care a
fost omul cel credincios, omul lui Dumnezeu prin credinţă şi
prin ascultare când nimeni nu mai căuta cu Dumnezeu. M-am
arătat prin Moise apoi ca să Mă vestesc neamurilor Dumnezeul
lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Israel, căci am scos dintre slu-
jitorii la idoli pe Israel ca să-i dau lui ţara cea promisă părinţilor
lui, iar dacă Eu n-am putut să fiu mult şi tot mult mereu cu cu-
vântul Meu în mijlocul lui, el s-a întors de la Mine spre duhul
trufiei, care aduce fraţii unul împotriva altuia din pricina doru-
lui de dreptate şi de mărire, şi iată, vai omului care nu învaţă
ce înseamnă Dumnezeu şi ce înseamnă omul, sau ce trebuie să
fie Dumnezeu şi ce trebuie să fie omul! 

M-a părăsit poporul Israel tot mai mult, chiar dacă el se
fălea cu numele lui Dumnezeu peste el, căci cel ce merge fără
călăuză pe cale, Mă părăseşte. Am ieşit apoi arătat oamenilor
după ce am ieşit din apa Iordanului şi de sub mâna lui Ioan,
proorocul cel mare, care M-a botezat cu apă ca să Mă numeas -
că Tatăl atunci Fiul Său Cel iubit, întru Care a binevoit El pe
pământ ca şi în cer, după ce venisem din cer de la Tatăl şi M-am
aşezat în pântecele Fecioarei ca să Mă nasc şi să cresc şi să Mă
arăt apoi la apa Iordanului smerit sub mâna celui ce M-a scos
din apă cu numele de Mielul lui Dumnezeu, Care a venit pe
pământ ca să spele păcatele lumii şi M-am arătat atunci Dum-
nezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, coborât pe pământ
între oameni. 

O, măi poporul Meu, stau cuvânt în mijlocul tău şi Mă
arăt grăind cu Ioan, ca să auzi tu grăirea Mea cu el, ca să înveţi
de la Mine şi de la el ce înseamnă Dumnezeu şi ce înseamnă
omul, şi apoi să înţelegi tu şi toţi cei ce iau de la tine statul
Meu cu tine şi să fie înţeles ce trebuie să fie Dumnezeu şi ce
trebuie să fie omul şi ca să nu caute el să fie mai mult, iar pe
Domnul să-L facă mai puţin decât pe el, că iată, aşa face omul,
face ca Israel, care avea numele lui Dumnezeu peste el, dar
care nu s-a lăsat călăuzit. O, învaţă, fiule, învaţă de la Dum-
nezeu şi de la proorocul cel mare al Său, căci pe pământ odată
amândoi am fost şi Ne-am făcut cunoscuţi de la Dumnezeu
venind şi lucrând Noi lucrarea Sa între oameni. Amin. 

— II au rând pentru grăirea mea cu Tine în mij -
locul fiilor cuvântului Tău de azi, Doamne

Mieluţ. Oamenii Te ştiu în cer şi vor aşa să stai, dar Tu tânjeşti
să fii cu ei pe pământ şi să Te arăţi lor şi să-i ajuţi să Te cu -
noască cu ei, aşa cum ai lucrat Tu şi pe vremea mea şi a Ta pe
pământ în mijlocul lui Israel când s-a scris cartea mea cu Tine,
cartea Ta cu mine în istoria cerului şi a pământului. Ai fost pe
pământ cu oamenii odată cu mine şi Te-am mărturisit atunci
eu şi Tatăl din cer Dumnezeu adevărat pe pământ ca şi în cer,
ca să-i ajuţi pe oameni să Te ştie, căci vai omului care uită să
fie cu Dumnezeu ziua şi noaptea, nefiind Domnul umblarea
lui, suflarea lui, lucrarea lui, o, Doamne Mieluţ! 

O, cât de cuminţi am fost noi pe pământ înaintea Tatălui
şi a oamenilor, Mieluţule Doamne! Nu ne-am dat mari şi tari
şi oameni de la Dumnezeu aşezaţi pe pământ. N-am grăit cu
gura decât numai ce Tatăl ne dădea să grăim, iar de la diavol
şi de la duhul lumii n-a grăit gura noastră. 

O, cât de mult şi cât de multe grăieşte omul, Doamne
Mieluţ! El nu ştie de ce a făcut Dumnezeu ca să aibă gură
omul. Multe nu ştie omul, şi se foloseşte pentru el şi pentru
duhul deşertăciunii de toate ale trupului lui, cu care se mişcă
pe pământ încoace şi încolo. După ce omul se iveşte pe pământ

cu trupul său cel din părinţi el uită că trebuie să se nască de
sus ca să se dea Ţie trup şi duh şi suflet şi ca să-i dai lui apoi
statul Tău în el şi să faci cu el şi în el voia Ta. 

O, popor al Domnului, eu m-am născut din părinţi, dar
m-am născut de sus mai înainte să fiu născut din om, şi am fost
prin naşterea mea voia Domnului apoi pe pământ. O, popor
călăuzit din cer, pune Domnul pe masa ta cu El învăţătură de
sus pentru tot omul care se lasă spre naştere de sus, după ce
aude el strigarea Domnului peste el. Cel născut de sus nu mai
este ca omul, ci este ca Dumnezeu, căci face voia Lui. Cel ce
se naşte de sus grăieşte de sus, nu mai grăieşte cele de jos. O,
stai sub grija Domnului şi înalţă spre El naşterea ta cea de sus
prin Duhul Sfânt, Care suflă de la Domnul, şi prin credinţa ta
în venirea Sa cuvânt pe pământ pentru învierea făpturii, aşa
cum a venit acum două mii de ani şi a înviat morţii din mor -
min te odată cu învierea Lui, căci S-a dat preţ pentru răscum -
părarea omului, care moare de şapte mii de ani, şi apoi a înviat.
S-a dat Domnul jertfă pe cruce în zi de vineri şi S-a sculat din-
tre morţi în zi de duminică, ziua când a făcut Dumnezeu lu-
mina, ca pe toate să le facă la lumină, aşa cum numai Domnul
lucrează, căci omul n-a voit să semene cu Dumnezeu în lu-
crarea sa, şi s-a învăţat prin greşeală să se ascundă în sine şi
apoi între cer şi pământ, aşa cum de la început s-a învăţat să
facă, şi de atunci simte omul să se ascundă de Dumnezeu, Cel
ce a făcut lumina, care biruieşte întunericul. 

O, popor călăuzit de Dumnezeu, primeşte de la mine
înţelepciunea Domnului! Cel născut de sus nu mai este ca
omul, ci este ca Dumnezeu şi ştie de la Dumnezeu, şi tot aşa şi
grăieşte cu grăirea sa. Am venit cu Domnul la tine pentru masă
de cuvânt în mijlocul tău, spre pomenirea zilei naşterii mele
pe pământ, după ce Domnul m-a vestit prin înger proorocului
Zaharia ca să mă primească de la Dumnezeu în casa sa şi să
mă aşeze pe pământ. Apoi eu am fost aşezat de Domnul în
munţi, ca să mă cobor apoi la apa Iordanului în ziua când L-am
botezat pe El cu apă şi când amândoi ne-am aşezat văzuţi
înaintea lui Israel cu lucrarea Tatălui Savaot, şi prin care Tatăl
a mărturisit pe Fiul Său, de Care să asculte omul. Amin. 

— MM ăreaţă Ne-a fost lucrarea, o, botezăto -
rule al Meu! Aş grăi mult cu tine înain-

tea poporului Meu de azi, cu care Eu Îmi aşez masa cuvântului
Meu pe pământ pe vatra neamului român, dar văd suferinţa
care apasă pe firul coborârii Mele. Nu pot să apăs, că Mi-e
milă. Durerea Mea cea de la neamul român ieşită acum, s-a
zdrobit în firul coborârii Mele şi a fost purtată cu greu şi încă
este şi tot este de purtat, căci neamul român e departe de Mine
cu inima lui, iar Eu suspin pentru el, aşteptând să Mă audă şi
să-Mi deschidă ca să-i dau învierea şi lucrarea apostoliei apoi,
căci mersul Meu între cer şi pământ prin mijlocul lui trece şi
se face vestire peste pământ, dar iată, duhul minciunii desparte
fraţii, iar duhul trufiei aduce războiul lui între ei. 

O, cum să-i spun Eu neamului român să fie cu Dum-
nezeu ca să nu mai sufere el robie? Vai neamului care uită să
fie cu Dumnezeu şi de partea Lui în războiul pe care satana îl
aduce între fraţi! Eu, Domnul, dau să Mă strecor şi prin cea
mai mică deschizătură ca să suflu cu Duhul Meu sămânţă de
la Duhul Sfânt peste neamul român şi să-l pot cumva călăuzi
pe el, ca să-l pot apoi încununa pentru credinţa lui. Dragostea
de Dumnezeu voiesc să aşez în el, căci cu altă faţă el nu poate
birui duhul minciunii mânuit de satana între fraţi spre dezbina-
rea lor. 

O, poporul Meu, aştept în mijlocul tău să am putere pen-
tru ca să pot să stau cu tine la masă de cuvânt şi să-ţi fiu
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călăuză, căci suferinţa Mea este mare de la o coborâre a Mea
la alta cuvânt în mijlocul tău, fiule. N-am mai fost de multişor
venind şi cuvântând cu tine, iar Duhul Meu poate numai atunci
când îţi pot grăi. 

Binecuvintez acum mânuţele şi trupul şi puterea voastră,
fiilor, ca să desăvârşiţi voi lucrarea cea pentru faţa cea deplină
a sălii de nuntă sub cortul alb, sub care Eu sălăşluiesc cu cei ce
vin la izvorul Meu de cuvânt când trâmbiţa Mea sună ca să le
dea de veste şi să-i adune la întâlnirea Mea cu ei aici, un de-Mi
am sălaşurile Mele cu voi. Voiesc să fiu cu voi aici în sărbători
numai cu cei ce fac voia Mea, dar sunt încă din cei ce vin şi
care nu se aşează aşa cum am cerut Eu pentru cei ce in tră la
masa Mea de nuntă cu voi. Îi îndemn pe ei să se de prindă să nu
uite să fie cu Dumnezeu ziua şi noaptea, căci dacă omul nu este
cu Dumnezeu, nici Dumnezeu nu este cu el, iar du hul rău îi dă
de la el din toate ale lui şi ale obiceiului omenesc. 

Să vină spre voi ajutorul tot pentru săvârşirea cea de pli -
nă a feţei locaşului de nuntă al Meu cu voi în zile de sărbătoare
când Eu, Domnul, Îmi dau întâlnire aici cu cei ce cred în
venirea Mea cea de acum pe pământ cuvânt la voi. Binecuvin-
tez tot lucrul şi sfârşitul lui cel bun, şi una după alta lucrările
Mele cu voi, fiilor, căci voi trebuie să fiţi cei binecuvântaţi pen-
tru cele lucrate de la Dumnezeu cu voi, şi trebuie să fiţi cei ce
binecuvântaţi pe Domnul, Care vine la voi cuvânt. 

Îmi opresc cuvântul, căci este mult şi nu s-ar mai opri.
Eu aş grăi tot timpul cu voi, fiilor, şi suferinţa Mea se face mare
când nu pot mai mult grăi între voi. Amin. 

Mă doare şi doare acum de la puterea diavolului, care
dă să biruiască el şi să domnească el peste neamul român cu
puterea lui, cu voia lui, dar aşa cum în zi de vineri este zi de
răstignire, tot aşa ziua duminicii este zi de înviere, şi va veni
şi ziua învierii, dar trebuie nădejde, trebuie stăruinţă spre Dum-
nezeu, fiilor. Cei ce se bucură acum, vor plânge fără mân -
 gâ iere, iar cei ce plâng cu Mine vor fi mângâiaţi în ziua
mân gâ ierii, căci Eu, Domnul, veghez şi nu stau, şi voi lucra ca
să aşez faţa Mea peste acest neam. Amin, amin, amin. 

24 iunie/7 iulie 2012

Sărbătoarea sfinţilor apostoli Petru şi Pavel

Lucrarea celor răzvrătiţi din neamul român pentru alungarea din
nou de la cârma ţării a cârmaciului Traian Băsescu. Proorocie 

pentru deşteptarea neamului român. 

SS unt Împăratul slavei şi intru cuvânt în cartea Mea
cea de azi. Deschideţi, voi, cei din porţi, des chi -

deţi ca să intre Împăratul slavei la masă de cuvânt cu voi! Vă
am aşezaţi de planul Meu ceresc înaintea Mea ca să-Mi as cul -
taţi glasul cuvântului Meu şi să-l aşezaţi în cartea sa. Eu sunt
Domnul Cel tare şi puternic, Domnul Cel tare în război. Amin. 

Eu sunt, fiilor veghetori, şi scriu acum în cartea Mea cu
voi, scriu şi Eu cele ce se petrec acum pe pământul român ca
să fie ele scrise în cartea Mea spre binecuvântarea celor ce slu-
jesc adevărului şi spre certarea celor ce slujesc minciunii ca să
fie ei ruşinaţi de înseşi faptele lor. 

În zilele acestea s-au ridicat iarăşi cei răzvrătiţi în nea-
mul român şi au semănat iarăşi mulţi dintre ei ocară şi apoi
alungarea iarăşi de la cârma acestui neam a celui binecuvântat
de Dumnezeu ca să dea faţă curată patriei române înaintea
popoarelor şi să şteargă de pe faţa ei ocara cea lucrată de fiii
cei răzvrătiţi, care n-au avut şi n-au în ei iubirea adevărului,
căci sunt trufaşi sub vina faptelor lor, faptele fărădelegii, dar
iată, efa a ieşit deasupra, şi în ea se află fărădelegile lor, iar cu

ea un sul de hârtie lung şi lat, în care s-a scris răsplata fărăde -
legilor lor, căci orice fur va fi nimicit, şi oricine a jurat şi jură
strâmb va fi zdrobit, precum este scris, şi va intra acest sul de
hârtie în casa furului şi a celui ce jură strâmb în numele
adevărului şi va sta acolo în casă până va nimici pe rând zidirea
ei, aşa cum este scris în Scripturi despre efa fărădelegii şi des -
pre lucrarea ei. 

S-au ivit iarăşi faptele celor trufaşi care au voit să
răstoarne la pământ pe cei curaţi cu mâinile şi cu inima, aşezaţi
la cârma neamului român, pe fiii care s-au dăruit cu viaţa lor
slujirii adevărului, iubirii frăţeşti, ca nişte apostoli care slujesc
pe fraţii lor cu dreptate şi cu adevăr, căci Eu, Domnul, i-am
ridicat şi i-am aşezat la cârmă ca să lucreze drept şi sfânt, şi să
se pedepsească cei fărădelege prin legea dreptăţii a toate, şi să
fie binecuvântare pentru adevărul a toate. 

Eu, Domnul, am în mâna Mea soarta neamului român,
căci stau de mai bine de cincizeci de ani cu cuvântul gurii Mele
coborând şi grăind pe vatra acestui neam, şi am avut şi am vase
alese, care-Mi scriu cuvântul în cartea Mea cea de azi, cuvântul
lui Dumnezeu peste pământ, căci a venit această vreme ca să
se audă glasul lui Dumnezeu chiar şi de cei din morminte, pre-
cum este scris în cartea Mea cu ucenicii Mei cei de acum două
mii de ani, şi vine cu paşi repezi învierea celor ce Mă aşteaptă
să vin cu ea pentru ei, şi vine biruinţa Mielului lui Dumnezeu
şi a celor ce-L iubesc crezând în El şi urmând adevărul, şi
trâmbiţele sună pentru venirea Lui. Amin. 

Grăiesc acum celui aşezat de Mine, Domnul, la cârma
neamului român ca să cureţe de pe el duhul minciunii şi pe slu-
jitorii acestui duh viclean, duh care a acoperit toată faţa
pământului, căci voiesc să fac din fiii cei credincioşi ai nea-
mului român popor al Împăratului slavei, Domnul Iisus Hris-
tos, Care Se face cuvântul lui Dumnezeu pe vatra acestui neam
în zilele acestea, căci a venit această vreme. 

Apleacă-te cu credinţă înaintea cuvântului Meu, căci
stau în sfat cu tine, fiindcă tu iubeşti duhul adevărului şi stai
drept şi veghetor asupra duhului minciunii, duhul cel rău, care
scurmă peste tot ca să intre peste tot şi să robească oameni sub
stăpânirea lui. Te-am aşezat de veghe la cârma neamului român
ca să-l ocroteşti pe el de duhul cel rău al omului viclean, şi iată,
acest duh al urii de Dumnezeu şi de fraţi s-a născut şi se naşte
mereu din duhul trufiei încă de la începutul lui Dumnezeu cu
omul, şi a fost el înfierat de Dumnezeu în istoria veacurilor, şi
am ridicat în toate vremile fii înţelepţi şi veghetori ca să în-
fierez prin ei şi să se pedepsească cu judecată scrisă acest duh
potrivnic lui Dumnezeu şi adevărului Său între pământ şi cer. 

Mă aplec înaintea ta ca un Dumnezeu şi îţi mulţumesc
pentru iubirea ta cea multă şi mare pentru neamul Meu cel de
azi, peste care Eu te-am aşezat cârmaci cu veghe, neam ales
de Tatăl Meu Savaot pentru slava Mea cea de la sfârşit de timp,
neamul român, pe care Eu, Domnul, îl pregătesc tainic ca să
fac din mijlocul lui lumină mare peste neamurile pământului,
care vor vedea slava Mea strălucind pe vatra neamului român,
neam duşmănit de mulţi prin vreme, dar care şi-a ridicat mereu
crucea pe umeri şi a biruit cu ea pe păgâni. 

Iată ce-ţi cer: cercetează-Mă ca să ştii bine cum am lu-
crat Eu, şi tot aşa şi tu să lucrezi, căci oamenii lucrează ca oa-
menii şi nu ca Dumnezeu. Grăieşte-i dulce acestui neam şi
mângâie durerea lui şi spulberă nedumerirea lui şi învaţă-l cum
să privească el adevărul a toate. Spune-le fiilor români toate
aşa cum sunt, şi spune-le că aşa a fost acest neam, sub cruce a
stat şi aşa a mers, din pricina celor care de la mijloc l-au trădat
prin vreme şi l-au vândut la cei duşmani lui. Să-i înveţi pe fiii

785Anul 2012



români ce este trădarea şi să le spui lor să nu înveţe de la ni-
meni pe cele rele, că iată, s-au ridicat în numele lor oameni sus
la cârmă pentru ei şi sunt aceia vânzători de fraţi şi de suflete,
căci pentru bani îşi vând aceştia făgăduinţa pusă pentru slujire
curată acolo unde s-au ales ei să stea, şi unde s-au îmbolnăvit
prea greu de setea de putere peste acest neam, pe care îl
stăpâneşte Dumnezeu sub binecuvântarea Sa, şi pe care tu îl
iubeşti cu mare iubire. 

Fie-ţi milă de Iuda ori de câte ori el se arată cu faptele
lui, căci şi Mie Mi-a fost de cel din vremea Mea şi l-am aşteptat
să se pocăiască de fărădelegea lui. E de ajunsă plata fărădelegii,
iar noi să privim cu milă căderea lor sub faptele lor de trădare
şi de fuga de sub vină, după ce şi-au scris vină ruşinoasă pentru
faptele lor, căci când iubirea se schimbă în ură ea se dovedeşte
a nu fi fost ea, ci numai minciuna feţei ei. Armele tale să fie
dreptatea şi adevărul, cu care şi Eu, Domnul, am biruit moartea
şi am adus viaţă celor ce Mă urmează pe pământ. 

Mergi acum înaintea poporului român şi povăţuieşte-l
să privească atent şi să se aleagă atent de partea lui Dumnezeu
şi a celor ce Îl iubesc pe El pentru ei în numele Meu. Spune-i
neamului român să nu se lase amăgit de cei ce lucrează fără -
delegea, care se vede bine când ea iese deasupra, căci aşa este
lucrarea ei, căci cei ce lucrează fărădelegea sunt cei ce spun
apoi că sunt slujitori ai binelui ca să-i creadă cei mulţi şi să li
se supună lor şi fărădelegilor lor ascunse sub cuvântul dreptăţii
şi al facerii de bine, cuvânt pe care ei nu şi-l pot ţine, căci sunt
vânzători de fraţi pentru slava lor de la cei mulţi. 

Pe nimeni să nu învinuieşti, ci numai păcatul minciunii
să-l înfierezi, căci trebuie să ne fie milă de cei ce cad atât de
greu prin păcat, căci omul este slab de tot când uită de Dum-
nezeu şi de dreptatea Lui pentru orice faptă pe care el o
săvârşeşte. 

Îţi voi şterge iarăşi faţa împroşcată de cei ce te urăsc din
pricina ascunderilor lor pentru faptele lor ruşinoase şi lacome
între fiii oamenilor, căci slava şi cinstea de la oameni nu se
câştigă cu nedreptate şi cu duhul trufiei inimii, ci se câştigă cu
iubire de semeni, cu lepădare de sine pentru fraţi şi cu mare
duh de umilinţă în folosul celorlalţi, iar cei ce altfel caută slava
lor, aceia cad şi se prăbuşesc, şi pot învăţa din aceasta dacă vor
să înveţe din greşalele lor, ei şi cei asemenea cu ei. 

Îţi şterg iarăşi faţa. Ridică spre putere sfântă lângă tine
pe fiii cei curaţi cu iubirea şi cu inima şi cu mâinile şi dă-le lor
nădejde, aşezându-i pe scaunul dreptăţii înaintea neamului
român şi în numele lui peste el. Îi pecetluiesc şi pe ei cu puterea
Mea cerească, cu pecetea viului Dumnezeu, şi aş voi să-i în-
drum pe ei ca un Dumnezeu, căci fiii cei buni trebuie călăuziţi,
că altfel omul poate să se abată sau să nu poată şti primejdia
când ea vine ca să se ridice ei spre veghe şi spre biruinţă cu
Domnul, căci de la Mine şi nu de la om vine biruinţa cea bună. 

Întăreşte-te cu trupul şi cu duhul şi cu sufletul acum, căci
lupta este obositoare, dar Eu, Domnul, stau lângă tine şi-ţi sunt
de sprijin ceresc Eu şi sfinţii Mei, Eu şi voievozii cei drepţi ai
acestui neam, şi care îşi au locul în cerul sfinţilor români şi au
lucrare mare şi văd ei slava Mea, văd pe Împăratul slavei cu
masă de nuntă şi de cuvânt de nuntă pe vatra acestui neam, în
care ei îşi odihnesc aşteptarea şi apoi învierea, căci vin cu în-
vierea, vine Domnul, precum este scris că vine, şi va da fie -
căruia după cum este fapta sa. 

Nu uita că poporul Meu cel micuţ, în mijlocul căruia Îmi
las auzit glasul ca să fie scris cuvântul gurii Mele, pe el îl am
la rugăciune vie pentru tine şi pentru neamul român, iar lovi-
tura de la cei trufaşi se va vindeca, şi le voi da celor ce plâng,

le voi da lor bucuria, căci îl ţin în post şi în rugă cu strigare pe
poporul cuvântului Meu, ca să împlinesc Eu ruga lui spre
Mine, că aşa este împlinirea, trebuie cerută ea, ca să vină de la
Dumnezeu fapta ei apoi. Poporul cuvântului Meu, ales de Mine
din mijlocul neamului român, ascultă el glasul Meu şi lucrează
ceea ce Eu îi dau şi aşa lucrăm, şi aşa ar fi să fie lucrarea nea-
mului român, pe care Eu, Domnul, tainic îl pregătesc ca să-l
ridic pe culmile slavei Mele şi să-l ştie pe el popoarele şi să se
apropie spre slava Mea din mijlocul lui, iar Eu voi sufla şi voi
aduce voia Mea pe pământ, căci pentru aceasta vin şi lucrez. 

Acum pace ţie! Eşti ostenit cu duhul, dar îţi dau de la
Mine ca să poţi. Iubirea Mea te ţine în puterea ei cea de sus.
Mi-e dor să se aplece neamul român spre slava cuvântului Meu
din mijlocul lui, căci am istorie scrisă de peste cincizeci de ani
în zilele acestea, şi nu de azi grăiesc cuvântul Meu peste
pământ acum. 

Binecuvintez iubirea ta pentru neamul Meu şi al tău,
neamul român, şi binecuvintez răbdarea ta şi puterea ta cea
sfântă, puterea inimii, şi prin acestea vom putea. Amin. 

În ziua aceasta sfântă şi bisericească a sărbătorii cea
pentru sfinţii Mei apostoli Petru şi Pavel şi a celor împreună
slujitori cu ei Evangheliei Mele celei de acum două mii de ani,
am grăit cu tine, cel aşezat de Mine cârmaci al neamului
român, neamul Meu cel de azi, întru care Tatăl Meu Savaot a
binevoit pentru venirea Mea cea de azi cuvânt peste pământ. 

Sfârşesc cuvântul Meu între Mine şi tine acum şi pun
peste el numele Meu: Domnul Iisus Hristos. Amin. 

Eu sunt Împăratul slavei, Eu sunt Cuvântul lui Dum-
nezeu, Eu sunt Alfa şi Omega, Cel ce este, Cel ce a fost şi Cel
ce vine, şi plata Mea este cu Mine ca să dau fiecăruia după cum
este fapta sa. Amin. 

Acum, fiilor din porţi, să stăm iarăşi şi să aşezăm în
cartea cuvântului Meu masa Mea de cuvânt cu voi ca să fim
învăţători în zi de sărbătoare, Eu şi apostolii Mei cei de sus, cu
care şi azi călătoresc ca şi cu toţi sfinţii Mei între cer şi pământ,
între cele ce se văd şi cele ce nu se văd. Ne întoarcem în carte,
fiilor, şi lăsăm poveţe cereşti pentru călăuzirea voastră, iar
sfinţii Mei ucenici vă spun acum aşa: 

— FF iţi slujitori lui Hristos precum noi am fost
şi suntem, iar faptele fărădelegii nici să

se pomenească la voi, o, fii ai cuvântului lui Hristos, că iată,
aceste fapte aduc dureri, şi deznădejde aduc apoi peste cei ce
le săvârşesc pe ele. 

A grăit Domnul în ziua aceasta cârmaciului neamului
român, şi va grăi El apoi peste toţi fiii români, căci Domnul
este bun, iar voi sunteţi împărţitori de Dumnezeu. Trimiteţi
acum cartea aceasta acolo unde ea merge şi vom sta la masă
sfântă apoi şi vom pune pe ea din cer şi va lucra cuvântul lui
Dumnezeu şi al slujitorilor Lui cereşti, căci puterile cereşti nu
stau, ci lucrează mereu cât Domnul lucrează, şi va fi puterea
lui Dumnezeu peste toate câte oamenii fac, bune sau rele, şi
va lua fiecare după cum este fapta sa. Amin. 

— OO,ucenici iubiţi, e cerul pe pământ cu
Mine şi cu voi şi grăieşte cuvântul Meu

spre naşterea de sus a omului şi vom face trezire neamului
român. Îl vom striga pe el iarăşi la veghe şi vom lucra tainic
pentru deşteptarea lui, căci aşa este strigarea cea pentru el:
„Deşteaptă-te, române”, şi îl vom deştepta pe el, căci Duhul
Sfânt suflă peste tot şi lucrează de la Dumnezeu acolo unde
este de suflat şi de lucrat. Amin. 

Sunt Împăratul slavei şi stau în mijlocul vostru ca în ziua
cinei Mele cu voi acum două mii de ani şi vă sărbătoresc
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bisericeşte între fiii bisericii Mele de nou Ierusalim pe pământ
acum pe vatra neamului român. O, aţi fost şi voi duşmăniţi de
mulţi pe pământ pentru numele Meu. Şi ei sunt duşmăniţi şi
grăiţi de rău de cei ce nu-L iubesc pe Dumnezeu. Eu însă fac
cu ei biruinţă mare peste pământ în zilele acestea, căci se
apropie ziua slavei Mele, ziua Împăratului slavei, cerul cel nou
şi pământul cel nou, pe care le voi da celor ce iubesc ca Dum-
nezeu, şi le voi da lor un nume nou, numele Meu cel de azi:
Cuvântul lui Dumnezeu peste pământ, şi vor fi ei fiii Împă -
ratului slavei. Amin, amin, amin. 

*

AA cum stau cu tine la masă de cuvânt, neam român,
căci tu treci prin greu, şi te văd că nu ştii ce este

acest greu. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, chiar dacă tu stai
departe de dragostea Mea. Am în mijlocul tău coborârea cu-
vântului Meu. Glasul gurii Mele grăieşte peste pământ în zilele
acestea şi am vase alese, pe care Eu, Domnul, le-am aşezat să
stea înaintea cuvântului Meu când el se face auzit peste pă -
mânt. Te-am strigat mereu cu glasul gurii Mele şi am pus înain-
tea ta grăirea Mea de peste tine şi te-am povăţuit să stai treaz
pentru viaţa ta. Mereu, mereu ţi-am trimis carte şi ţi-am dat din
gura Mea, ca să iei şi ca să crezi şi ca să asculţi, ca nu cumva
necrezând şi neascultând, să cazi prin cei ce-ţi fac ţie rău, şi pe
care n-ai cum să-i cunoşti, căci stau aceştia sub vorbe minci-
noase şi te duc cu vorba că te fac ei fericit, neam român, dar
nimeni în afară de tine nu-ţi poate lucra fericirea, căci ea tre-
buie meritată prin toată truda cea pentru ea. 

Stau cu tine în sfat ca să te povăţuiesc pentru viaţa ta
cea de azi şi cea de mâine, căci s-au ridicat să-ţi facă rău pe la
spate cei ce-ţi făgăduiesc ţie bine din mâna lor, neam român.
O, iată ce păţeşti dacă nu veghezi după dreptate! Ce-ai face tu
dacă te-ai lăsa să vegheze peste tine cei ce nu veghează, ci
aşteaptă să te supună pentru slava lor? Ai din mijlocul tău ve -
ghetori treji ziua şi noaptea pentru viaţa ta, dar trebuie să te
uiţi bine ca să-i cunoşti pe ei şi ca să-i vezi cât lucrează pentru
apărarea ta de duşmani. Duşmanii tăi sunt fraţii tăi care şi-au
umplut inima de dor de putere peste tine şi care dau să se laude
cu nume mare, cu slujire mare pentru îngrijirea ta, dar ei nu
sunt curaţi. Cei lăudăroşi nu sunt cei curaţi, căci se fălesc şi se
trufesc cei lăudăroşi. O, nu te lua după minciuni, ţara Mea,
neam român! Tu eşti ţara Mea cea de azi, căci aşa a binevoit
întru tine Tatăl Meu Savaot şi M-a trimis să Mă fac cuvânt de
învăţătură pe vatra ta, iar Eu grăiesc din văzduhul cel plin de
heruvimi şi de serafimi şi-ţi dau din gura Mea povaţă şi te
păstoresc, o ţara Mea cea de azi. 

Ia aminte şi învaţă şi ascultă de la Dumnezeu, neam
român! Nu da de peste tine pe cel ce veghează pentru tine cu
credincioşie şi cu daruri de bine, căci te-au dus cu minciuna
cei ce dau să te stăpânească sub puterea lor. O, cine să-ţi spună
ţie că nu mai este inimă curată în cei ce-ţi făgăduiesc ţie binele?
Am sprijinit cu mână tare pe cel pus peste tine de binecu-
vântarea Mea ca să-ţi fie veghetor pentru pacea ta, pentru ţara
ta. O, nu te lăsa cumpărat şi nu te lăsa vândut, fiu român! Cei
ce te împing să-ţi trădezi conducătorul sunt fiii minciunii şi vor
să te supună lor, iar ei sunt cei trufaşi şi vânzători de fraţi prin
lucrarea trădării de fraţi. 

Îţi spun ţie acum, neam român, că nu era aşa neamul tău
cel de demult, ci era ascuţit la veghe şi la privire şi nu se lăsa
robit când putea să lupte pentru dreptatea lui. O, deschide ochii
ca să vezi şi ca să înţelegi privind pe cei ce mint că-ţi aduc ţie

binele! Învaţă, fiu român, să-ţi lucrezi binele cu mâna ta şi nu
te da pe mâna celor pe care nu-i cunoşti, dar învaţă de la Dum-
nezeu ca să ştii, că iată, Eu, Domnul, Mă fac peste tine cuvânt
de veghe şi pun străjeri destoinici peste tine, şi aceştia te iubesc
cu mare iubire, căci inima lor e mare şi au priceperea ca
temelie şi au darul Meu pus peste ei pentru duhul cârmuirii, că
nu oricine ştie să cârmuiască prin primejdii şi prin furtuni fără
de veste venite, iar tu eşti firav pentru veghe, neam român. 

M-am uitat în zilele acestea cât de mult a lucrat duhul
minciunii ca să pună stăpânire peste tine cei ce mint. M-am uitat
apoi în cartea cuvântului Meu cel de azi şi am găsit multa Mea
strigare peste tine, neam român. Te-am tot pregătit prin cuvânt
să stai treaz şi veghetor, căci Eu vedeam cum se pre gătesc fiii
minciunii ca să răstoarne de la cârmă pe cei curaţi cu inima şi
cu fapta pentru viaţa ta. O, n-ai voit să auzi şi să crezi şi să te
aşezi la veghe după atâta strigare a Mea la tine, dar acum iată,
iar te strig şi iar te învăţ şi-ţi spun: veghează, neam român, ca
să nu ţi se spargă casa ta! Veghează, fiule, că Eu îţi dau în -
văţătură ca să veghezi şi-ţi dau să ştii cum să ve ghezi, şi te rog
să ai iubire pentru cei ce te iubesc stând la câr mă cu datorie
sfântă pentru tine, şi nu cu dor de slavă pentru ei. 

Acum, Eu, Domnul, trimit lucrători cereşti pe pământ
ca să lucreze ei peste tot veghe mare şi îndemn tainic peste su-
fletul neamului român, ca să facă voia cerului acest neam, şi
voi alunga duhul minciunii din calea lui şi voi aşeza la loc
hărăzit lui acest duh, iar cei ce nu se leapădă de minciună vor
fi şi ei la locul cel pentru ea, dar bine este lor să se deştepte şi
să se supună adevărului, care-i poate face liberi pe cei ce nu
s-au deprins până acum de partea adevărului. Amin. 

Grăiesc acum cu tine, popor al cuvântului Meu! Să stăm
la veghe sfântă pentru neamul român, că pentru lucrul cel cu
Domnul te-am ales. Priveşte-i pe fiii minciunii şi vezi purtarea
lor, măi poporul Meu. Avem de strigat la Tatăl pentru învierea
neamului român, pentru care port durere mare, şi hai s-o
împărţim pentru purtarea ei! Am grăit dulce acestui neam şi
l-am povăţuit mereu cu glas dulce, dar el n-a vegheat, şi iată
acum mustrare peste el, şi ar fi să se înţelepţească din ea, căci
greul a venit şi s-a făcut mare. Ne facem strigare peste el, şi la
Tatăl strigare pentru el, şi viaţă sfântă să aduci tu Tatălui, o,
poporul Meu cel mic, căci tu Îmi eşti sprijin acum pentru îm-
plinirea Scripturilor celor de apoi şi lucrez cu tine ca la sfârşit,
şi tainic lucrăm. 

Te povăţuiesc acum, popor iubit, să cauţi să stai tot mai
bine sub veghe, căci îngerii Mei aşa stau sub mâna Mea, care
le dă lor lucrarea lor. Tu eşti pe pământ şi poţi să greşeşti,
căci pe pământ e lupta grea, dar ia de înger mare lucrarea
mustrării, măi fiule, căci fără ea peste tine s-ar bucura dia -
volul de agoniseala Mea, s-ar bucura de tine şi te-ar smulge
dinaintea Mea şi te-ar duce în lume, unde mişună desfrâul şi
fărădelegea cea mare. 

Dar cum să lucreze peste tine mustrarea? A răbda mus-
trarea înseamnă a ţi-o însuşi şi a lucra apoi după povaţa ei,
după cuvântul ei cel veghetor înainte şi cel trezitor. Ea are şi
altă lucrare peste cei ce nu iubesc povaţa. Ea poate să vină cu
suferinţă acolo unde nu poate lucra cuvântul cel mustrător şi
veghetor prin el. 

O, însuşiţi-vă cu mare dragoste bunul cel prin mustrare,
fiilor, ca nu cumva, neprimindu-l pe el cu iubirea şi cu veghea
lui, să cădeţi de la Dumnezeu şi să alegeţi mintea voastră şi
voia voastră, care vă cad de sub lucrarea cea plină de veghe a
mustrării, căci mustrarea trebuie să-l înţelepţească pe om,
primită fiind ea cu iubire, cu aşteptare şi cu supunere pentru
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lucrarea ei. 
O, fiilor, voia cea liberă şi multă a omului nu-l mai ţine

legat de Dumnezeu pe om. Iată câtă primejdie pentru despărţire
de Dumnezeu îl pândeşte pe cel ce se foloseşte de voia sa! Cel
ce voieşte prea mult să stea liber pentru voia sa, acela nu mai
este legat de Dumnezeu în toată clipa, iar dragostea de Dum-
nezeu îi slăbeşte mult şi tot mai mult, şi se învaţă omul fără
mângâierea ei. O, fiilor, dragostea de Dumnezeu din om face
minuni văzute şi mângâioase de suflet şi întăritoare de duh
între fraţi şi slujire măreaţă între ei înaintea Domnului.
Dragostea aceasta îl ţine treaz pe cel ce iubeşte pe Dumnezeu
cu inima lui şi nu-l mai ia somnul pe unul ca acela, şi nici
foamea nu-l mai ajunge pe el, şi nici necinstea nu-l mai paşte
pe el ca să-i trebuiască apoi să-şi caute cinstea sau dreptatea. 

O, fiilor, e mare minciună între fiii oamenilor şi nu gă -
sesc ca să mai culeg din ei pentru Dumnezeu, căci veacul omu-
lui este înşelător. Am ales acum două mii de ani doi sprezece
ucenici şi i-am luat din îndeletnicirile lor şi i-am făcut vestitori
ai împărăţiei cerurilor pe pământ cu oamenii, dar oamenii sunt
învăţaţi ca pe pământ. Am strigat prin ei atunci şi abia am cules
câte ceva pentru împărăţia Mea. Le este dor să strige şi acum
ucenicii Mei, iar Eu, Domnul, le dau rând lângă Mine, căci i-am
trimis atunci şi sunt ei de atunci şi până azi trimişii Mei peste
pământ. Amin. 

— CC ei trimişi, Doamne, sunt cei ce biruiesc
pentru Tine între oameni prin trimiterea

Ta, şi rămâne cunoscută apoi lucrarea lor mai mult decât orice
lucrare omenească. Semne mari şi minuni măreţe am pus pe
pământ în numele Tău să mărturisească ele între fiii oamenilor.
Grăirea Ta cu noi, şi a noastră cu Tine să le fie povaţă fiilor
cuvântului Tău de azi, care-Ţi trimit din mijlocul lor cuvântul
peste pământ, şi să lucreze ei apoi împlinirea lui prin rugăciune
curată cerută de la Dumnezeu, aşa cum toate prin rugăciune se
cer, şi aceasta noi de la Tine am învăţat, că Te vedeam cerând
de la Tatăl, şi apoi cuvântând şi împlinind, ca să-L adevereşti
pe Dumnezeu-Cuvântul pe pământ cu oamenii în vremea
aceea, o, Doamne. 

Grăim acum poporului cuvântului Tău cel de azi,
Doamne Învăţător, şi lucrăm peste el aşa cum Tu lucrezi, ca
Învăţătorul nostru lucrăm peste el. 

Iubiţi lucrarea mustrării prin cuvânt, o, fiilor! Şi de ce
să faceţi aşa? Pentru că sunteţi fiii lui Dumnezeu, iar fiii Lui
au nevoie de creştere, de şcoală, fiilor. La şcoală puţini de tot
iau nota cea mai mare, şi sunt ei ca învăţătorul lor din pricina
notei mari, căci se jertfesc aceia mult ca şi învăţătorul lor. Dar
sunt mulţi care nu învaţă mult şi nu au note mari, şi aceia au în
ajutorul lor lucrarea mustrării cea pentru învăţătură, numai să
şi-o însuşească ei, şi prin aceasta să arate că ei iubesc pe
învăţătorul lor şi cununa cea pentru mustrare, că mult trudeşte
învăţătorul până ce îi vede crescuţi pe ucenici şi lucrând ca şi
el apoi. 

Ne-a pregătit Domnul cu multă răbdare şi cu mare
binecuvântare ne-a însemnat, şi apoi ne-a spus: «Mergeţi în
toată lumea şi spuneţi că a venit împărăţia lui Dumnezeu şi
mântuiţi-i pe oameni aşa cum Eu v-am mântuit pe voi, dar
lucraţi în numele Meu ceea ce veţi lucra!». Atunci noi am
văzut apoi că Domnul lucra pentru întărirea credinţei noastre
şi a celor ce vedeau semne şi minuni lucrătoare, în numele
Domnului lucrate de noi, şi n-am mai stat, ci ne-am ales Celui
ce ne-a ales ca să-I aducem rod. Atunci am înţeles noi ce
înseamnă fericirea, căci Domnul era fericit de la noi pentru
rodul cel adus Lui şi ne dădea nouă să învăţăm fericirea. 

O, fiilor, numai o singură fericire este! Căutaţi să v-o
lucraţi şi să vă hrăniţi cu ea. Când se naşte de sus un om prin
lucrarea voastră cu Domnul, vine atunci ca plată fericirea in-
imii, fericirea lui Hristos, fericirea naşterii de sus a omului, iar
crucea este dulce apoi, căci omul îşi cunoaşte plata ei şi merge
spre ea cu dorul aprins şi nu-l mai dor durerile, ci îl cresc şi îl
dau Domnului mereu, că fără de mustrare omul nu creşte în
Dumnezeu, şi nici Dumnezeu în el, măi fiilor, şi de aceea ne-a
învăţat Domnul şi a spus: «Cel ce vine după Mine, să se lepede
de sine şi să-şi ia crucea, urmându-Mă cu ea», şi din această
lucrare a omului cu crucea dusă se nasc alţii pentru Dumnezeu,
se naşte fericirea cea născută din greul crucii născătoare de oa-
meni cu naştere din cer, căci pentru cer trebuie suferinţă, tre-
buie învăţătură, trebuie mustrare pe cale, căci calea spre cer
este cruce, şi apoi este odihna cea pentru rod. Noi aşa i-am
învăţat pe oameni, iar cine a crezut şi s-a botezat în numele lui
Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, acela s-a născut de sus
şi a putut cu Dumnezeu apoi. 

Luaţi şi rumegaţi ceea ce noi v-am dat vouă în ziua
noastră de serbare între sfinţi şi între voi, o, fii ucenici, iar Dum-
nezeu-Cuvântul să poată prin voi lucrarea Sa cea de azi până la
toată împlinirea ei, aşa cum este ea scrisă în Scripturi. Amin. 

— EE u, Domnul, Mă bucur pentru voi, ucenici
învăţători din cer peste cei de pe pământ

ucenici ai Mei acum, la sfârşit de timp, când Eu vin la ei ca să
aşez cu ei împlinirea Scripturilor cele de apoi peste pământ.
Am stat cu sărbătoare de cuvânt în mijlocul bisericii Mele de
nou Ierusalim, pe care Eu Însumi am aşezat-o pe piatră, iar pia -
tra sunt Eu, Domnul Iisus Hristos, Învăţătorul ucenicilor Mei.
Amin. 

Pace ţie, poporul Meu cel de azi! Să iubeşti, fiule, lu-
crarea ta cu Dumnezeu. Viaţa ta să fie nedespărţită de viaţa
Mea cu tine. Să nu fii liber de Dumnezeu pentru viaţa ta. Să
nu-ţi faci viaţa ta, căci viaţa ta este Dumnezeu, fiule. Cel liber
de Dumnezeu îşi face voia lui, dar tu să nu poţi să faci aşa, să
nu poţi să te desparţi de Mine pentru viaţa ta. Mereu să fii legat
cu Mine, mereu să te găsesc aşa, mereu să stai aşa, căci ade -
vărata libertate a ta Eu sunt. 

Să stai în Mine, fiule poporul Meu, căci omul care se
desparte de Mine pentru viaţa lui măcar când şi când, acela nu
este desăvârşit în iubire şi în Dumnezeu, ci este împărţit între
Mine şi el. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, iar tu să-Mi arăţi
mereu aceasta, căci Eu te privesc mereu şi-ţi măsor mereu
dragostea, şi prin ea pot Eu tot ceea ce va rămâne între pământ
şi cer. Şi chiar dacă mintea ta nu va pătrunde puterea cuvântu-
lui Meu, tu să fii credincios, căci Domnul poate, fiule, şi vei
putea şi tu prin credinţa ta în Dumnezeu, o, poporul Meu.
Amin, amin, amin. 

29 iunie/12 iulie 2012

Sărbătoarea punerii pietrei de temelie a Sfintei Sfintelor
Noului Ierusalim

Proorocie pentru venirea primăverii şi a ghioceilor pe pământul
român. 

LL a fiecare coborâre a Mea cuvânt pe pământ Eu,
Domnul, trebuie să Mă vestesc cine sunt. Eu sunt

Cel ce sunt, Eu sunt Alfa şi Omega şi sunt Cuvântul Tatălui
Savaot peste pământ şi grăiesc din văzduh şi stau pe scaun de
heruvimi, iar serafimii cântă imnul slavei Domnului: Sfânt,
sfânt, sfânt, Domnul Dumnezeu Tatăl Savaot, şi Fiul Său Cel
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Unul născut dintr-Însul, şi Cuvântul Duhului Sfânt; plin este
cerul şi pământul de mărirea Lui! Amin. 

Numai cei ce au în ei lumina, numai ei sunt cei care Mă
cunosc şi Mă primesc în acest cuvânt, căci Eu sunt lumina
lumii când am cuvânt de cuvântat, când am cum să cuvintez
peste pământ şi să-Mi fie scris cuvântul şi să fie împărţit apoi.
La fiecare coborâre a Mea ar fi să-l fac pe tot omul să înţeleagă
calea Mea cea de azi, mersul Meu şi cuvântul Meu aşezat de
gura Mea pe pământ şi în cartea sa, ca să fie scris şi cunoscut
numele Meu şi cuvântul Meu. Cobor cuvânt, cobor pe nori şi
cuvintez din văzduh, iar norii slavei Mele Îmi sunt acoperă -
mânt când glasul Meu se face auzit ca să-Mi fie scris cuvântul,
iar rădăcina lui este în Mine. 

Mă fac carte pe vatra neamului român şi-i grăiesc lui
grăirea Mea cea de azi, căci stau în mijlocul lui de mai bine
de cincizeci de ani şi am un popor care-Mi deschide glasului
Meu şi îl aşează în cartea sa, iar cartea aceasta este mare atât
prin Duhul care o aşează pe ea pe pământ, cât şi prin multul
ei cuvânt, cum n-a mai grăit Domnul mai mult în vremile de
până acum. 

O, neam român, dacă atâtea cărţi scriu oamenii pe
pământ şi-şi pun numele pe ele, Eu, Domnul, Eu, Cel ce am
făcut cerul şi pământul, trebuie şi mai mult să Mă fac carte şi
să Mă împart oamenilor. Nu da pe seama omului cuvântul gurii
Mele! Să nu faci aceasta, neam român! Tot cel ce are în el lu-
mina va cunoaşte că Dumnezeu este cuvântul acesta. Eu sunt
lumina lumii, şi tot omul care Mă are în el Mă iubeşte şi Mă
aşteaptă şi Îmi deschide când Mă descopăr lui, şi se aşează la
masa cuvântului Meu şi Mă primeşte şi Mă face faptă în el şi
se hrăneşte din gura Mea, iar Eu Mă scriu cu el în cartea Mea
cea de azi, în cartea mărturiilor, carte care Îl aşează pe Domnul
cuvânt pe pământ. 

Mă scriu cu tine în cartea cea de azi a cuvântului Meu,
care vine cu norii, o, neam român, căci aşa este scris că vin.
Dacă tu nu dai de cuvântul Meu, care grăieşte cu tine din nori,
dacă tu nu te laşi cuprins în grăirea Mea cu tine, aceasta nu Mă
opreşte să grăiesc peste tine cuvântul Meu. Taina Mea cu tine
în zilele acestea este de la Tatăl scrisă să fie, iar Eu ascult de
El. Mi-a aşezat Tatăl pe pământ locul în care Îmi aşez cuvântul
în carte, ieslea coborârii cuvântului Meu pe pământ, şi Mi-am
îngrădit-o ca să fie a Mea şi să stau în văzduhul ei cuvântând,
iar cei aşezaţi de Mine la veghe sunt cei ce aud glasul Meu
şi-Mi aşează cuvântul în cartea sa. 

E zi de duminică şi Mă scriu în carte cu sărbătoarea zilei
când Eu, Domnul Iisus Hristos, am aşezat pe vatra neamului
român crucea de temelie şi piatra de sub ea pentru zidirea Sfin-
tei Sfintelor, locaşul cel aşezat de cuvântul Meu ca să fie pe
pământ şi să însemnez cu el locul coborârii Mele în cuvânt, şi
sătuţul cuvântului Meu cel de azi. În acest sătuţ Mi-am aşezat
slava Mea cea de la sfârşit de timp şi M-am strâns aici cu
poporul cel rămas pe urma strigării Mele după om, ca să vină
la Mine omul şi să-i dau de lucru la calea venirii Mele şi să-i
dau plată slava Mea, cuvântul gurii Mele, învăţătura împărăţiei
cerurilor pentru cei ce se fac moştenitorii ei. 

O, neam român, Mă doare mult, Mă doare adânc în
Mine pentru tine în zilele acestea. Mă strâng cu Tatăl şi cu
sfinţii deasupra ieslei coborârii cuvântului Meu şi-ţi dau din
gura Mea, chiar dacă tu stai departe de sfatul Meu de peste
tine, dar să ştii că lucrează cuvântul Meu dacă este el grăit. Am
de nimicit în tine minciuna cea ivită din întuneric şi toată
lucrătura ei cea stricăcioasă mult. Rostesc peste ea şi-i spun să
se ascundă la locul de unde se naşte ea şi să strice acolo, şi nu

în altă parte, căci Eu, Domnul, stau cu slavă mare de veghe
peste pământul român şi-Mi curăţ calea, căci calea Mea este
pământul român şi ieslea cuvântului Meu cea din mijlocul lui. 

Dau să te scot de sub robia minciunii care s-a năpustit
peste tine acum, neam român. Le spun cu cuvântul gurii Mele
celor ce au năpustit în zilele acestea să lovească scaunul de
veghe şi pe cârmaciul de pe el, neam român, şi le spun lor aşa: 

Luaţi aminte la cuvântul lui Dumnezeu, care grăieşte
acum peste voi, îndreptându-se spre voi! Nu puteţi să vă
ascundeţi sub necredinţă sau sub urechi astupate când Eu
grăiesc peste voi şi trimit spre voi prin îngeri grăirea Mea. Ră -
mâne scris între Mine şi voi cuvântul acesta şi vă spun prin el
că vă judecă pe voi cartea Scripturii, pe care aţi ţinut mâna
când aţi jurat înaintea Mea şi a neamului român că veţi fi
drepţi, şi aţi spus fiecare din voi: „Aşa să-mi ajute Dum -
nezeu!”. Şi iată ce aţi făcut voi, căci n-aţi ajutat, ci aţi dărâmat
şi ceea ce a fost zidit până acum. Aţi făgăduit că veţi fi drepţi
şi v-aţi însemnat cu semnul crucii Mele, şi iată, vă judecă pe
voi acum legea dreptăţii şi cuvântul jurământului făcut pentru
ea, căci este scris în lege: «Să nu mărturiseşti strâmb, să nu
furi, să nu iei ceea ce este al aproapelui tău!», iar voi aţi greşit
faţă de toate acestea. Vă judecă acum pe voi puterea sfintei
cruci, crucea pe care am stat Eu răstignit ca să-i dau omului
pildă de supunere şi de umilinţă şi de răbdare şi de iertare şi
de iubire şi de biruinţă prin cruce. Înspăimântaţi-vă acum de
ceea ce aţi săvârşit împotriva dreptăţii şi împotriva neamului
român! Şi iată, nu daţi încă să vă opriţi din săvârşirea răului
pus la cale pe hoţeşte ca să loviţi mersul acestui neam, din care
şi voi vă trageţi. 

Eu, Domnul Iisus Hristos, Fiul Tatălui Savaot şi al
mamei Fecioare Născătoarea de Dumnezeu, vă spun vouă în
zi de odihnă a Domnului în cer şi pe pământ: Voi ziceţi că staţi
să judecaţi toate în numele poporului român, dar v-a spus vouă
poporul român să alungaţi pe conducătorul lui de la locul
cârmei şi al veghii cea pentru el? O, iată ce aţi făcut! V-aţi
adunat în numele lui şi aţi săvârşit nelegiuire mare, după ce
aţi minţit mult acest neam, şi veţi cădea prin ea dacă nu vă
veţi cuminţi de acum. O, unde vreţi voi să duceţi paşii poporu-
lui român? La suferinţă şi la robie sub mâna voastră vreţi să
duceţi acest neam? O, cine v-a învăţat pe voi să săvârşiţi
nelegiuirea aceasta? V-aţi ascuns pentru sfatul cel rău dintre
voi şi aţi dat apoi să-l lucraţi şi să-l aşezaţi în locul cărţii
judecăţii, cartea ţării. Vai vouă! Vai vouă acum! Opriţi-vă, ros-
tesc Eu, Domnul, vouă! 

O, cum de ai uitat tu, neam român, ce ţi-a făcut ţie mereu
această ceată de oameni din unii în alţii, şi care mint în numele
tău şi înaintea ta, ducându-te cu vorba că-ţi sunt ţie binefă -
cători? Te-am strigat mereu, popor român, şi am dat să te scol
la veghe şi ţi-am grăit blând, căci ochiul Meu vedea nelegiuirea
cea în ascuns lucrată ca să lovească ea în tine, ieşind din ascuns
cu lucrarea ei. Te-am strigat să Mă auzi, dar ai primit cu ne -
păsare strigarea Mea la tine. Eu, Domnul, încă te strig, mai
mult ca oricând te strig acum, căci viaţa ta este supusă sub
ispită grea acum. Voiesc să-ţi dau salvare, voiesc să-ţi păzesc
paşii de robie, căci dau iar să te robească cei ce-şi vor slava
lor. Te mint cu putere aceştia, fiu român. Priveşte-i bine ca să-i
vezi şi ca să înţelegi. Voiesc să trezesc dintre ei, ca nu cumva
să-şi semneze cu mâna lor pieirea cea ruşinoasă, căci le voi
cere greu răspuns pentru tot ce au săvârşit şi au stricat ei în
zilele acestea, că în puţine zile au stricat mult de tot, şi zile de
doliu pentru cer sunt aceste zile. Eu, Domnul, preţuiesc mult
pământul român şi neamul de pe el şi lucrez mult cuvânt peste
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el, iar cei din cer aşteaptă răscumpărarea lor prin cei urmaşi
lor, prin cei drepţi cu inima şi cu fapta şi sfinţi cu viaţa lor. 

Rostesc cuvânt mare şi spun celor ce au săvârşit fărăde -
legea prin duhul minciunii lor peste neamul român: Daţi înapoi
acum! Trageţi-vă înapoi! Eu, Domnul, rostesc acest cuvânt
peste voi. Ocrotiţi-vă viaţa şi umiliţi-vă şi pocăiţi-vă şi cereţi
iertare la Dumnezeu, şi cereţi neamului român iertare pentru
stricăciunea pe care aţi făcut-o peste el! Fiţi înţelepţi şi fa -
ceţi-vă drept socoteala acum, după ce atâta vreme v-aţi zbătut
să puneţi mâna pe putere şi să daţi din calea voastră pe cei ce
veghează drept pentru neamul român. Lăsaţi armele jos, lăsaţi
răzvrătirea, căci armele voastre sunt minciuna şi ura. Ajunge!
Şi dacă nu veţi da să ascultaţi aşa, voi veţi vedea. Eu, Domnul,
am grăit peste voi acest cuvânt. Amin. 

Şi încă vă mai spun şi vă mai vestesc. Vine primăvara,
ies ghioceii. Nu puneţi voi gheaţă peste ei, căci soarele vine şi
gheaţa se topeşte şi vin ghioceii şi ies la iveală, iar voi nu-i
doriţi să vină, căci nu-i iubiţi, că nu iubiţi primăvara şi pe vesti-
torii ei şi facerea ei cea de la Dumnezeu peste acest neam. Vine
primăvara şi îmbracă în veşmântul ei cel nou faţa pământului
român. Dacă aveţi trecutul urât şi fără dragoste de adevăr şi de
Dumnezeu în voi, pocăiţi-vă acum, căci nu puteţi voi să fiţi
ghioceii. Numai primăvara îi aduce pe ei cu ea, iar voi umi -
liţi-vă, fiilor, căci aveţi inima cuprinsă de gheaţa urii de frate,
în vreme ce iubiţi şi lucraţi minciuna ca să biruiţi prin ea pe
fraţii voştri mari şi mici ca să fiţi voi mari peste ei, dar prin
trădare şi prin minciună n-a biruit nimeni între cer şi pământ
de partea lor până în sfârşit. 

Şi acum, Eu, Domnul, pun în lucru mult şi sfânt toate
puterile cereşti şi oştirile lor, căci dragostea Mea pentru neamul
român este mare, şi voi avea tot mai mult grijă de el, căci Tatăl
Mi l-a dat ca să aşez în mijlocul lui slava Mea cea de la sfârşit
de timp şi pe poporul cuvântului Meu, pe fiii cei stătători înain-
tea Mea pentru cuvântul Meu cel de azi, care vine şi se face
cărare pe pământ acum în mijlocul neamului român. Amin. 

Mă las acum în sfat cu tine, popor al cuvântului Meu. În
ziua aceasta stau în mijlocul tău cuvânt pentru sărbătoarea de
punere a pietrei de temelie a Sfintei Sfintelor Mele, a grădiniţei
cuvântului Meu şi al chivotului zidit pe ea în anul 1991 de la
naşterea Mea pe pământ, la 7499 de ani de la facerea lumii, aşa
cum am pus să fie scrisă pe piatră pisania acestui aşezământ
sfânt acum douăzeci şi unu de ani. Îmi mângâi duhul îndurerat
şi privesc peste ziua aceea de început ceresc şi aşezat la vedere
apoi, şi puţin înţeleasă este taina ei. Mă strâng cu voi, cei rămaşi
cu Mine şi cu cei din cer la masa de cuvânt a acestei zile de
sărbătoare şi de biruinţă a Mea şi a mersului Meu cel de azi prin
trâmbiţa Mea Verginica şi prin urmaşii ei apoi, prin cei credin -
cioşi Mie şi ei şi planului Meu ceresc peste pământ. 

Mă mângâi cu voi, fiilor care aţi rămas cu Mine sub
greul crucii venirii Mele, căci Duhul Meu este numai mângâ -
iere, şi tot aşa şi caută prin lucrarea lui. Eu prin mersul Meu
cu voi am ridicat un popor nou, iar mersul cel pentru grija de
el este greu, fiilor, ca şi grija pentru mersul lucrării cuvântului
Meu peste pământ, şi pe care cu voi îl port. Vă binecuvintez
acum duhul acestei zile de praznic. Îl binecuvintez aici şi de
aici pe arhiereul Meu cel de azi, pe cel pe care l-am avut aici
martor acum douăzeci şi unu de ani şi am rostit prin gura lui
cuvântul sfinţitor pentru punerea pietrei de temelie şi al zidirii
apoi pe ea a Sfintei Sfintelor Mele, al locului Meu de grăire pe
pământ. L-au închis pe el apoi mai-marii lui de peste el, iar el
a ascultat aşa de atunci şi până azi. Privesc la el cum se adună
cu duhul şi cum priveşte ziua aceea şi se roagă să-l iert pentru

neputinţa lui, pentru slăbirea lui cea mare, şi se roagă să am
grijă de el, şi fiori îl prind la suflet la amintirea cea de atunci.
El are lumina în el, iar lumina înseamnă dragostea de Dum-
nezeu, care îl ajută pe om să-L cunoască pe Domnul când vine
Domnul spre el. Dragostea de Dumnezeu l-a ajutat pe Avraam
să Mă cunoască atunci când Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt S-a
apropiat să-i fie oaspete la masa lui, la masa cuvântului lui
Dumnezeu cu Avraam. Aşa este cu fiecare om care-L cunoaşte
pe Domnul prin dragostea lui când vine Domnul spre el ca să
i se descopere lui cu pasul Lui între oameni, cu duhul prooro-
ciei, prin care Domnul grăieşte pe pământ. 

Binecuvintez dragostea de Mine a arhiereului Meu
Irineu, martorul Meu cel credincios în ziua când am rostit prin
el binecuvântarea aşezării pietrei de temelie a noului Meu în-
ceput de biserică sfântă şi curată şi mult lucrătoare ea prin cu-
vântul proorociei, cuvântul Meu de peste ea, iar dragostea
acestui fiu uns aici cu ungere mare şi tainic lucrătoare, să se
înmulţească în el şi să se desăvârşească ea pentru slava Mea,
ori de câte ori cuvântul lui Mă slăveşte pe Mine din loc în loc
acolo unde el acum păstoreşte peste fiii neamului român.
Dragostea Mea pentru el e mare peste el, căci l-am numit
atunci cu nume mare, iar cei numiţi sunt cei ocrotiţi, sunt cei
ce iubesc pe Domnul prin lucrarea cea din ei cu care ei cunosc
pe Domnul şi se închină Lui şi fac lucrarea Lui în mijlocul
strâmtorării de pe pământ, aşa cum Eu, Domnul, am lucrat cu
arhiereul Meu martor al cuvântului Meu cel de azi, acum
douăzeci şi unu de ani. Amin. 

Aş sta cu tine în sfat, poporul Meu. Cuvântul Meu de
peste tine veghează peste tine, fiule. O, veghează şi tu pentru
împlinirea lui. Vreau să-ţi dau poveţe, căci este nevoie de
povaţă multă. Te privesc mereu, iar privirea Mea este ocroti-
toare peste tine. La toţi cei ce s-au alipit ca să fie cu poporul
Meu, Eu, Domnul, le-am dat mâna ca să-i ridic şi le-am deschis
să intre, şi le spun Eu acum la toţi aşa: 

V-am făcut duios şi frumos primirea când v-aţi ales din
veacul lumii desfrânate şi aţi venit la Mine ca să fiţi ai Mei, o,
fiilor. Să ştiţi, măi fiilor, că numele de creştin este scris altfel
în cer faţă de cum este el scris pe pământ. Creştinul îşi do -
vedeşte acest nume prin viaţa lui de creştin, iar altfel nu este
acest nume peste el. Cel ce vine la Mine este cel ce-şi alege
viaţă cu călăuză peste el. Aceasta înseamnă să vină omul la
Mine şi să fie al Meu, iar dacă el vine şi este încă al său, cum
se mai cheamă că vine el la Mine? 

O, fiilor, cel ce vine la Domnul trebuie călăuzit apoi şi
nu trebuie să se mai călăuzească singur. Dacă însă lui nu-i
place aşa, îşi ia singur libertatea de a ridica nemulţumiri şi câr-
tiri şi face grea calea Domnului spre el ca să călăuzească Dom-
nul paşii lui. 

Iată durerea Mea! Când n-am cum să-l călăuzesc pe cel
ce vine la Mine încep durerile, la el într-un fel şi la Domnul în
alt fel, iar răbdarea Mea creşte odată cu durerea ei; şi pe câtă
bucurie s-a făcut în cer pentru întoarcerea unui om căzut din
Dumnezeu, pe atâta durere se schimbă ea de la cel ce ridică
nemulţumiri Celui ce l-a primit pe el de la moarte la viaţă când
a venit cu paşii lui spre Dumnezeu. O, iată de ce trebuie Eu să
călăuzesc pe tot fiul care s-a dat Mie când a venit ca să-i des -
chid lui! 

Fiţi creştini cu fapta şi cu inimă mare, voi, cei ce v-aţi
alipit cu fiii poporului Meu, căci crucea Mea cea de la om nu
se mai sfârşeşte, iar omul Mă scoate dator şi-Mi pregăteşte
cruce mereu, iar Eu am încă de răbdat şi de purtat şi de aşteptat. 

O, fiilor, să nu se simtă bine unii cu alţii cei ce stau în nu-
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mele Domnului împreună ca fii ai acestui popor, ci să se simtă
bine cu Domnul cei ce se unesc pentru El. Aceasta Îmi este
aşteptarea, de la care dau să găsesc şi să am mângâiere. Amin. 

Binecuvintez peste voi această zi de sărbătoare şi de
pomenire a lucrărilor Mele din zilele cele de apoi, o, fiilor de
la izvor. M-am scris în carte cu însemnarea acestei zile şi cu
sărbătoarea ei în zi de duminică. Amin. 

Binecuvintez încă lucrul cel pentru săvârşirea sălii de
nuntă sub cortul alb, sub care Eu, Domnul, Mă strâng adesea cu
popor credincios în sărbători ca să-i dau lui din gura Mea, iar el
să-Mi dea viaţa lui, apropierea lui de inima Mea, petrecerea lui
cu Mine aici, în locurile cele binecuvântate pentru venirea Mea
cuvânt peste pământ. Vă întăresc mânuţele şi picioruţele şi tot
trupul, fiilor, iar voi întăriţi-vă unii pe alţii în dragostea de Dum-
nezeu, căci Eu vă dau cerul de ajutor ca să lucreze cu voi sub
greul Meu de peste voi, căci Mi-e milă de voi. 

Staţi cu inima în inima Mea. Staţi cu duhul minţii voas-
tre în Duhul Meu, ca să gândim la fel, fiilor! Toată mişcarea
fiinţei voastre să vă fie în Dumnezeu. Tot ce faceţi şi sunteţi
voi, să fiu Eu, şi nu voi, să fiu Eu, fiilor, căci Eu sunt Cel ce
sunt. Să fiu Eu, iar voi să fiţi în Dumnezeu. Amin. 

O, poporul Meu, stai cu mânuţele ridicate în zilele care
au mai rămas până la ziua întrebării pusă de cei ce au săvârşit
fărădelege mare, lovind cu ură peste locul veghii cel pentru
paza şi ocrotirea neamului român. Cere tu la Dumnezeu aşe -
zarea la locul cârmei a celui alungat de la veghe, şi cere su-
flarea Duhului Sfânt peste poporul român, şi cere, fiule,
biru inţa Domnului împotriva fiilor minciunii, a celor din mij -
locul neamului român şi mersul lor spre umilinţă, iar Eu, Dom-
nul, îţi voi aduce bucurie şi mângâiere pentru ascultarea ta,
pentru dragostea ta, care lucrează la cuvântul Meu, căci cuvân-
tul Meu este dragoste, este dragostea Mea cu cei ce îl iubesc
pe el aşa cum iubesc Eu, aşa cum iubeşte Dumnezeu, o, fiilor.
Amin, amin, amin. 

9/22 iulie 2012

Sărbătoarea sfântului prooroc Ilie Tesviteanul

Cartea Cuvântul lui Dumnezeu din zilele acestea este duhul prooro-
ciei. Numai lucrarea mustrării îl dovedeşte pe creştin fiu al lui 

Dumnezeu. 

DD uhul adevărului este acest râu de cuvânt. Pe
această cale trimit Eu, Dumnezeu Tatăl, pe Fiul

Meu Cel Unul născut din Mine mai înainte de vecii, iar El Se
face cuvânt peste pământ pe vatra neamului român, acum, la
sfârşit de timp, şi Îşi pregăteşte calea slavei Lui, cerul cel nou
şi pământul cel nou şi popor nou, căci împărăţia Lui nu va avea
sfârşit, precum este scris, iar Fiul este de o Fiinţă cu Tatăl, prin
Care toate s-au făcut. Amin. 

Eu, Tatăl Savaot, Îţi fac intrarea în cartea Ta cea de azi
în zi de pomenire proorocească, Fiule Iisus. Eu am mai grăit
cu Tine înaintea oamenilor acum două mii de ani şi Te-am
vestit atunci Fiul Meu iubit în Care Eu, Tatăl Savaot, am
binevoit în cer şi pe pământ. Ţi-am ascultat rugăciunea
înlăcrimată pe pământ şi Te-am preaslăvit cu lumină mare în-
conjurându-Te în ea şi în cuvântul Meu cel de sus, din nori
slobozit deasupra Ta înaintea oamenilor, căci Noi pe nori
călătorim şi din nori grăim peste pământ, căci suntem Dum-
nezeu, o, Fiule scump, iar mersul Nostru este cerul. Le-am
arătat atunci oamenilor cum Fiul grăieşte către Tatăl, iar Tatăl
către Fiul, iar cei ce au auzit, au mărturisit, şi este adevărată
mărturia lor. O, aşa şi azi Te slăvesc Eu, Tatăl, pe pământ, aşa

şi azi, Fiule scump. 
Am voit în ziua aceasta a pomenirii proorocului Ilie să

stau înaintea poporului Tău cel de azi şi să Te mărturisesc iar
peste pământ, Fiule scump. Grăirea lui Dumnezeu peste
pământ e dulce foarte în zilele acestea, e ca şi în cer când Noi
grăim, e ca atunci când am grăit să facem om după chipul şi
asemănarea Noastră, şi dulce am grăit şi dulce am lucrat, şi tot
aşa şi azi grăim, iar grăirea Noastră de azi se lasă auzită pe
pământ ca să-l învăţăm pe om să Ne audă şi să Ne creadă şi să
Ne primească cu grăirea, Fiule scump Iisus. Duhul proorociei
se cheamă grăirea Noastră, şi am grăit-o prin prooroci, şi am
grăit-o la început în sfatul cel pentru facerea lumii şi a omului,
şi iată, grăieşte Dumnezeu cu oamenii şi pentru oameni, o,
Fiule scump. Ţi-am făcut deschiderea cărţii cerului în ziua
aceasta pe pământ cu poporul Tău cel de azi şi am grăit Eu,
Tatăl, prin cartea Ta cu el, căci cartea aceasta se întocmeşte în
zilele acestea pe pământ odată cu grăirea Noastră peste oameni,
şi este duhul proorociei această carte, duhul cerului peste pă -
mânt, aşa cum a fost peste prooroci coborât acest duh, şi nu
încetează lucrarea cerului peste pământ. 

Eu, Tatăl Savaot, Te aşez în ziua aceasta la masă de cu-
vânt cu poporul cuvântului Tău cel de azi, căci Eu Te-am
preaslăvit pe pământ înaintea oamenilor acum două mii de ani,
şi tot Eu Te preaslăvesc şi acum, la sfârşit de timp, Fiule scump
al Meu, iar cine se miră de grăirea Noastră cerească între cer
şi pământ, rămâne cu miratul, spre judecata lui prin acest cu-
vânt, cuvântul Duhului Adevărului. 

Binecuvintez Eu, Tatăl Savaot, grăirea Fiului Meu Iisus
Hristos în ziua aceasta de pomenire cerească, ziua proorocului
Ilie, cel ce a grăit cu Dumnezeu pe pământ, cel prin care Dum-
nezeu a grăit oamenilor, aşa cum cartea lui mărturiseşte de
atunci şi până azi. Amin. 

— SS lava Ta sunt Eu, Fiul Tău Iisus Hristos,
o, Tată Savaot, iar Tu Mă slăveşti cu

slava Ta, cu rodul Tău cel mai înainte de vecii, căci rodul Tău
sunt Eu. Mi-ai deschis cartea Mea cea de azi, în care-Mi scriu
cuvântul prin slugile cele de azi, o, Tatăl Meu, şi Te-ai aşezat
cu Mine în sfat, cu Mine în carte, Tată. Urechile şi mânuţele
cele aşezate de Noi înaintea Noastră sunt la veghe pentru Noi
şi Ne aşează în carte, Tată. Aşa a fost în toate vremile grăirea
lui Dumnezeu aşezată pe pământ, şi ea mărturiseşte peste timp.
Duhul proorociei este rânduit de Dumnezeu să se facă cuvânt
peste pământ şi să rămână carte scrisă şi să mărturisească ea.
Aşa este scrisă cartea Noastră cea de azi, o, Tată, iar ea mărtu -
riseşte grăirea lui Dumnezeu cu oamenii, spre judecata sau spre
mântuirea lor, căci cei mai mulţi nu se opresc să audă şi să
creadă şi să meargă cu pasul după acest cuvânt, dar este pe
pământ o rămăşiţă de oameni care aud şi cred, şi se face cuvânt
împlinit în ei acest cuvânt. 

O, slavă Ţie, Tatăl Meu Savaot, că ai preaslăvit pe Fiul
Tău înaintea poporului Său în zi de sărbătoare de sfinţi! Mă
fac acum cuvânt în mijlocul poporului cuvântului Meu, Tată.
Duhul Adevărului este acest râu de cuvânt. Amin. 

Grăiesc ţie, popor al cuvântului Meu, şi sunt cu tine la
masă de cuvânt şi sunt însoţit de proorocul Ilie cu toată ceata
proorocilor din cer după el. Despre el este scrisă proorocie că
va veni iarăşi şi va îndupleca inima părinţilor către fii şi a fiilor
către părinţi, ca să nu piară pământul prin prăpăd până a nu sosi
ziua Domnului cea mare şi înfricoşată. Toate durerile şi lovi-
turile pământului au fost atrase de oamenii de pe pământ care
nu au ascultat de Dumnezeu şi de proorocii Lui, aşa cum pe
vremea lui Ilie proorocul a fost bătut pământul cu secetă mare
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de trei ani şi jumătate, căci era fărădelege mare pe pământ. 
Plânge Dumnezeu în cer cu sfinţii Lui de la omul care

nu ascultă de legile sfinte şi calcă peste ele ca unul mai mare
decât Dumnezeu, ca unul care este stăpân peste pământ şi peste
facerea lui Dumnezeu de pe el. Mă uit la toţi oamenii, Mă uit şi
la cei ce au fost sau sunt sau vor fi de partea lui Dumnezeu cu
credinţa lor şi cu jertfa lor, Mă uit să văd, Mă uit, şi Mă bucur
sau plâng şi spun că tot omul care a ascultat în vremea lui de
părinţii lui, de fraţii lui, de stăpânii lui, de învăţătorii lui, acela
ascultă şi de Dumnezeu când vine această vreme de la Dum-
nezeu spre el. Şi iarăşi spun despre cei ce nu au fost deprinşi să
asculte nici de părinţi, nici de fraţi, nici de stăpâni, nici de
învăţători în treacătul vremii lor, şi aceia dacă vin la Dumnezeu
nici de Dumnezeu nu ascultă, căci nu sunt deprinşi de mici sau
dintotdeauna cu cuminţenia duhului lor, cu ascultarea, cu călău -
ză peste mersul lor, şi aceia nu au sufletul frumos şi nu şi-l pot
lăsa spre duhul care-l poate face frumos pe om, iar Eu, Domnul,
de la unii Mă bucur, căci sunt deprinşi cu iubirea cea pentru as-
cultare şi pentru călăuzirea lor, iar de la alţii plâng, căci sunt
deprinşi aceştia cu duhul îndărătniciei şi al încordării de duh,
şi acestea depărtează pe Dumnezeu de lângă om. Păi tu, creştine
îndărătnic, te încordezi pentru omul care nu face după cum vede
şi vrea placul tău, dar când tu încordezi prin îndărătnicia şi prin
neaplecarea ta pe cei din jurul tău, cum de nu simţi şi tu ceea
ce simte cel încordat de la tine? Iată nedreptate pentru aproapele
tău şi părtinire pentru tine! Şi iarăşi spun: cei ce nu s-au deprins
să asculte de părinţi sau de învăţători, aceia nu ascultă nici de
Dumnezeu şi nici de oamenii lui Dumnezeu şi au aceştia duhul
vârtos din pricina nedeprinderii lor cu aplecarea pe care o cere
Domnul celor ce dau să vină după El. Cine nu a ascultat de
sfatul părinţilor, tot aşa face şi cu Dumnezeu, şi sunt prea rari
părinţii care să vrea răul copiilor lor, chiar dacă părinţii au greşit
lui Dumnezeu. Şi chiar dacă au greşit părinţii ei trebuie ascultaţi
de către copiii lor, şi aceasta este voinţa cea bună a copiilor lor,
şi iată, nu e bine să spună copilul că părinţii lui n-au ascultat de
binele lor, de părinţii lor sau de Dumnezeu, ci e bine să facă ei
mai mult, şi nicidecum mai puţin, căci fiecare poate să facă mult
bine neamului lui care a fost sau care este neascultător de binele
lui şi de Dumnezeu dacă el lucrează binele în vremea vieţii lui,
aşa cum ucenicul Pantelimon a lucrat binele lui Dumnezeu
peste el şi peste oameni prin învăţătura învăţătorului lui şi a în-
tors acesta pe tatăl lui la Tatăl Cel ceresc pentru binele cel
veşnic. 

O, fiule creştin, purtarea ta faţă de cei din jurul tău este
acelaşi fel de purtare ca aceea între tine şi Dumnezeu, căci Eu,
Domnul, nu pot să iau pentru Mine purtarea cea bună faţă de
Mine de la om, ci o iau pe aceea cu care el se poartă înaintea
Mea cu cei din jurul lui, căci aceasta este nota purtării lui cu
Mine, şi n-a fost niciodată altfel pe pământ socotită de Dum-
nezeu purtarea omului faţă de Dumnezeu. 

Dacă Eu nu pot să-l mustru pe creştin, acela nu este fiul
Meu, şi este învăţat fără călăuză peste el, fără cuvânt peste el.
Pentru aceasta grăiesc Eu în ziua aceasta peste toţi cei care au
fost şi sunt şi vor fi alăturaţi celor ce vor cu Dumnezeu aşa
cum cere azi cuvântul Meu pentru zilele acestea pentru cei ce
vor fi poporul Meu şi împărăţia Mea, cu care voi rămâne şi cu
care vor rămâne cei ce ascultă de Dumnezeu, şi le spun lor aşa: 

Intraţi sub lucrarea mustrării cea pentru fii, voi, cei ce
vreţi să rămâneţi ai lui Dumnezeu şi ai împărăţiei care va
rămâne, că nimic nu-l dovedeşte pe creştin fiu al lui Dumnezeu
decât lucrarea mustrării cea pentru fii şi primirea ei, căci omul
este greşit oricât de mult ar căuta el să nu fie aşa. Faceţi bine

deosebirea între ucenic şi învăţător şi fiţi cuminţi cu umilinţa
şi cu mintea, căci Eu, Domnul, am spus acum două mii de ani:
«Fericit cel ce nu se sminteşte întru Mine!». Erau mulţi care
căutau să-Mi găsească vină, şi-Mi găseau, căci asta căutau ei
să facă, dar aceia nu puteau să învieze vreun mort, să vindece
vreun orb, să întoarcă pe cineva de la moarte la viaţă, de la
păcat la sfinţenie, şi nu puteau pentru că aveau în ei duhul
judecăţii, ochiul rău, duhul învinuirii de fraţi şi de Dumnezeu,
duh pe care nici Dumnezeu nu-l foloseşte chiar dacă este Dum-
nezeu, căci cei judecaţi sunt de faptele lor judecaţi şi de cuvin-
tele de Dumnezeu spuse mai dinainte ca să nu păcătuiască
omul, şi pe care omul le calcă apoi, spre judecata lui. Carnea
omului este iubitoare de păcat, chiar dacă duhul suspină după
viaţă în om, dar omul cel fără călăuză peste viaţa lui, peste
trupul lui, nu are altă soartă. De aceea trebuie să poată omul
să asculte de Dumnezeu, iar ascultarea va salva viaţa lui. Amin. 

O, stai sub duhul învăţăturii în ziua aceasta, popor de la
izvor, căci voiesc să ia poporul de peste tot şi să înveţe, iar
proorocul Ilie grăieşte şi spune că trebuie să se întoarcă bine
omul la Dumnezeu dacă vrea să nu rămână pentru prăpădul
care se atinge peste tot pe pământ din pricina neascultării omu-
lui şi a multei lui depărtări de Dumnezeu. Amin. 

— CC arnea omului este iubitoare de păcat, o,
Doamne, Învăţătorule al meu, iar duhul

proorociei a venit mereu de la Tine pe pământ prin prooroci şi
a făcut chemare de la păcat la sfinţenie pentru fiecare om, şi
mai ales peste căpeteniile de peste oameni, Doamne, aşa cum
ai lucrat şi cu mine în vremea mea prin duhul proorociei şi ai
pedepsit pe cei ascunşi în inima lor pentru împotrivire asupra
lui Dumnezeu, şi ai binecuvântat pe cei curaţi cu inima pentru
paza lor faţă de cei drepţi. În ziua aceasta de sărbătoare a mea
între proorocii din cer vom da împlinire proorociei Scripturii
care spune că mă vei trimite să înduplec inima părinţilor către
fii şi a fiilor către părinţi mai înainte de ziua Ta cea mare şi
înfricoşată, ca să nu vii să baţi pământul cu prăpăd. Voiesc să
fie Dumnezeu pe pământ cu oamenii, o, Doamne, iar râvna
aceasta m-a mistuit în toată vremea mea pe pământ şi mă mis-
tuie acum în cer, căci duhul meu cel ceresc este râvna mea cea
pentru Tine, şi aceasta a fost iubirea mea pe pământ. Amin. 

— VV oiesc şi Eu, Domnul, voiesc să lucrăm
în ziua aceasta şi să aşezăm omul în as-

cultare de Dumnezeu, o, proorocule al Meu, şi vom sufla din
cer şi se va scrie pe pământ cartea acestei zile şi toate câte vor
fi să fie scrise în ea în ziua aceasta. Amin. 

Eu, Domnul, Mă opresc din cuvânt şi las loc sărbătorii
bisericeşti şi petrecerii ei şi învăţăturii ei şi Mă întorc apoi în
carte. Zidiţi-vă unii pe alţii, fiilor, şi zidiţi-vă în Dumnezeu,
căci aceasta vă este chemarea! Fiţi pe pământ ca şi în cer
trăitori, dar trebuie să priviţi mult de tot în cer, mult, fiilor, mult
şi mereu, căci cerul este cu voi în lucru pe pământ, iar voi să
nu uitaţi aceasta nici o clipă, ca să ştiţi voi să daţi loc lui Dum-
nezeu cu voi şi lângă voi şi pentru voi pe pământ mereu,
mereu, o, fiilor, mereu Domnul pe pământ cu voi. Amin, amin,
amin. 

*

EE u, Domnul, Îmi aşez pe mai departe cuvântul
acestei zile în cartea sa. Duhul Adevărului este

grăi rea Mea prin cartea aceasta, Duhul Care a grăit prin
prooroci, iar Ilie proorocul se aşează la masă de cuvânt cu
Mine înaintea ta, poporul Meu de la izvor, şi are cu el ceata
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proorocilor, căci fiecare stă în ceata din care face parte în cer
şi merge odată cu ea, căci cerul lucrează şi merge lucrând în
cete-cete pentru săvârşirea lucrărilor lui Dumnezeu pe pământ.
Voiesc să aşezăm omul în ascultare de Dumnezeu, în dragoste
de Dumnezeu, căci vai omului fără dragostea aceasta în el! Tre-
buie să-l învăţăm pe om să-i fie fierbinte dragostea, căci altfel
ea nu poate mult pentru el şi pentru Dumnezeu. 

Nu poate să-L vadă omul pe Dumnezeu dacă nu este
fierbinte în el dragostea. A mers mult şi încă merge mult pe
pământ vorba că nu poate omul să-L vadă pe Dumnezeu şi să
rămână viu, dar dacă omul nu-L vede pe Dumnezeu este mai
viu decât ar fi dacă L-ar vedea pe El? Iată, una este să zică
Dumnezeu aceasta şi alta este să zică aceasta omul. 

Nu vrea omul să-L vadă pe Dumnezeu, dar Domnul vrea
aceasta şi mult vrea. M-a trimis Tatăl Savaot pe pământ între
oameni căci a vrut Dumnezeu să Se lase văzut de om, şi S-a
lăsat, şi S-a făcut Om Dumnezeu ca să poată sta cu omul pe
pământ, după dragostea şi dorul Lui după om, iar omului i-a
trebuit credinţă, şi a pus Dumnezeu credinţă în om pentru El
şi L-a cunoscut omul şi L-a văzut pe Domnul omul cel credin-
cios, chiar dacă a fost păcătos cel credincios, căci Domnul este
mai mult crezut şi cunoscut şi văzut de cei păcătoşi, care-şi re-
cunosc păcătoşenia, decât de cei ce nu au în firea lor dragostea
de păcat dar au în ei dragostea lor. 

Voiesc să lucrez cu sfinţii în ziua aceasta şi să învăţăm
omul să se aşeze în ascultare de Dumnezeu ca să-L aibă pe
Dumnezeu înăuntrul său cu împărăţia Sa şi să aibă dragoste
omul. O, aş da timpul înapoi pentru fiecare creştin care a venit
şi a cunoscut şi a crezut şi a primit şi a iubit mult, de a putut să
vină şi să rămână cu Mine şi cu poporul Meu cel de azi, iar
sfeşnicul lui s-a stins apoi pic cu pic ca şi dragostea lui şi s-a
răcit creştinul cel iubitor şi i s-a sfârşit dragostea şi a rămas el.
Aş da timpul înapoi ca să-l mai am viu în dragoste pe cel ce a
venit şi şi-a stins apoi pic cu pic veghea lui cea pentru iubire
de Dumnezeu, dar Eu nu pot da omul înapoi în timp, căci tim-
pul scurs nu mai este, şi este doar omul cel trecut de timp şi
rece cu inima şi stins cu dragostea, după ce el M-a iubit odi -
nioară, iar pentru aceasta Eu plâng. 

Mulţi dintre cei ce rătăcesc cred că omul trăieşte de mai
multe ori pe pământ şi că moare de mai multe ori dacă trăieşte
de mai multe ori. O, cei ce spun aceasta şi cred aşa Mă în tris -
tează adânc, chiar dacă dau ei să se folosească de credinţa lor
în Dumnezeu. O, de unde au luat ei această gândire? Din dorul
de viaţă au luat, căci omul doreşte viaţă. Dar ce bucurie ar putea
avea omul care ar trăi de mai multe ori dacă el nu ar şti aceasta
de fiecare dată dacă a mai trăit şi dacă iarăşi a venit de acolo?
O, ce folos are omul dacă gândeşte şi crede aşa? N-are folos, ci
are pagubă grea sufletul unui astfel de om. Iată ce poate face
mintea omului care nu are de lucru pentru Dumnezeu! 

Omul vrea să fie mai mare decât Dumnezeu, şi de la în-
ceputul lui cel dintâi a gândit omul aceasta şi a rămas bolnav
de acest dor, şi de aceea mintea lui ameţeşte şi se prăbuşeşte
ori de câte ori omul se înalţă cu mintea. I-am spus omului să
lucreze raiul şi să nu-l lase nelucrat, şi nu i-am spus aceasta
numai celui de la început, care era unul singur când l-am aşezat
în rai şi i-am spus aceasta. Nimeni să nu spună dintre cei
adunaţi laolaltă că sunt puţini şi că de lucru este mult, căci Eu
le spun lor că ziua pentru lucru începe la mijitul zorilor şi
ajunge lucrarea ei dacă se foloseşte cu tot întregul ei. 

O, creştinilor, dacă sunteţi în obşte adunaţi sau în case
mai puţini, lucraţi cu hărnicie dacă sunteţi creştini şi dacă staţi
pe pământuri şi pe locuri sfinţite de Dumnezeu pentru voi. În

casele voastre împrospătaţi-vă mirosurile sfinte şi nu lăsaţi
gunoaie pe urma mişcărilor voastre, şi care să lase miros urât
în urma voastră în case şi în jurul lor, căci îngerii şi sfinţii vor
să locuiască cu voi ca şi în cer, cu cerul vor să stea pe lângă
voi. Când Domnul l-a făcut pe om pe pământ, i-a făcut o gră -
dină şi l-a aşezat în ea ca s-o lucreze şi s-o păzească lucrând,
şi a făcut Domnul să fie un râu care să ude raiul, şi din care se
împărţea în patru râuri peste pământ. Era deosebire între restul
pământului şi grădina raiului, şi este deosebire între restul
pământului şi grădina creştinului, aşa precum şi la început a
fost această deosebire. 

O, fiilor de peste tot, curăţiţi-vă grădinile de buruienile
toate şi de orice fir al lor mereu, mereu, măi fiilor, şi ţineţi din
scurt această pază, ca să nu scoată capul alte buruieni şi alte
rădăcini. O, fiilor, curăţiţi-vă pomii de uscăturile care se ivesc,
ca să nu sape în ei uscătura, că plânge pomul în care se iveşte
uscătura şi se ruşinează de îngerul lui, şi plânge îngerul pomu-
lui, căci uscătura pomului stă la iveală şi nu este ca omul care
îşi acoperă păcatul ca să nu se vadă şi ca să-l ruşineze pe om
dacă se vede. O, dacă nu poţi face aşa cu grădina ta, creştine,
nici cu viaţa ta cu Dumnezeu nu poţi face altfel. Să ştii şi să
crezi ce-ţi spun. 

E lipsă de ploaie pe pământ. Nu plouă pentru că sunt
grădinile pline de buruieni pe lângă casele creştinilor, iar bu-
ruienile sug din plin apa cea de la Dumnezeu, apa ploii hrăni -
toare, şi se fac buruienile mai mari ca florile care-L bucură pe
Domnul şi pe îngeri şi se fălesc buruienile înaintea Domnului
printre flori. Sug apele Domnului buruienile nefolositoare pen-
tru Dumnezeu şi pentru om, aşa cum creştinul moale cu jertfa
şi cu viaţa suge din adunătura cea pentru fraţi şi se face mare
şi tare cu trupul şi se face cel nedăruit nefolo sitor pentru Dum-
nezeu şi pentru om. 

Nu plouă pentru că sunt uscături prin pomii de pe lângă
casele creştinilor, iar pomii în care se ivesc uscături sunt
ruşinaţi de uscăturile din ei. Nu plouă pentru că sunt case şi
grădini lângă ele neîngrijite şi nelucrate. Eu, Domnul, când
i-am dat omului loc de locuit şi grădină cu pomi şi cu flori,
i-am spus să le lucreze şi să le păzească lucrând şi să nu lase
să se ivească buruieni în grădina raiului, în locul de locuit al
omului, căci buruienile sunt tot neghină, sunt neghina din
flori, precum în grâu este neghina din grâu, pe care diavolul
o seamănă şi nu Dumnezeu. 

Nu e tot una verdeaţa cea pentru flori, nu e tot una cu
mărăcinii şi cu ciulinii şi cu buruienile, care au nume urât şi
faţă urâtă şi cresc pe pământ prin locuri nelocuite de oameni.
Cine nu-şi lucrează raiul său, nu ştie nici să şi-l păzească, căci
paza aceasta înseamnă: să lucreze omul raiul şi să nu-l lase nelu-
crat. Eu, Domnul, nu Mă hrănesc tot ca omul. Eu Mă hrănesc
cu frumosul şi cu mirosul florilor, iar omul se hrăneşte cu miro-
sul şi cu gustul mâncărurilor, iar cel ce ţine la trup nu poate să
ţină şi la Dumnezeu, căci cel ce ţine la Dumnezeu a isprăvit-o
cu păcatul, cu închinarea la trup, căci omul şi-a învăţat trupul
să mănânce mereu şi mult, iar aceasta îi dă de lucru mult şi de
alergare multă şi de oboseală multă, din zori în seară, iar timpul
plânge trecând zadarnic şi nerăscumpărat, pierzându-se fără de
folos pentru cer, şi n-are omul nici măcar pocăinţă pentru
neputinţa lui de a-L iubi pe Dumnezeu cu viaţa lui. 

O, poporul Meu de peste tot al acestui cuvânt al Meu,
este scris în Scripturi cuvânt mare şi adânc la înţeles: «De n-ar
zidi Domnul casa, zadarnic s-ar osteni cei ce o zidesc; de n-ar
păzi Domnul cetatea, zadarnic ar priveghea cel ce o pă zeşte.
Zadarnic vă sculaţi dis-de-dimineaţă, zadarnic vă culcaţi
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târziu, voi, cei ce mâncaţi pâinea durerii, dacă nu v-ar da
Domnul somn, iubiţi ai Săi». O, fiilor de peste tot, când Dom-
nul lipseşte din toate acestea, zadarnice sunt şi trecătoare sunt
ca şi omul. 

Iată, nu toţi se dăruiesc la fel din cei adunaţi laolaltă pen-
tru Domnul, nu toţi se scoală deodată dis-de-dimineaţă, ca să
le fie numai unul pasul la toţi până seara când omul se strânge
la odihnă de la lucrul său. Cei ce vin să fie cu acest popor tre-
buie să vină să fie de folos lucrării lui Dumnezeu şi nu tot
loruşi, căci loruşi pot fi de folos acolo de unde se desprind să
vină, şi iată, unii ştiu ce înseamnă venirea în această lucrare
cerească, iar alţii au venit şi n-au ştiut şi s-au făcut sarcină, şi
nu numai atât, căci se vor mari şi nesupuşi şi nedăruiţi la fel,
iar dacă este această deosebire, pentru care se ivesc şi dureri
între cei stătători laolaltă, unde se duce rugăciunea celui ce
mâhneşte în fel şi chip pe fratele său? Acestea toate aduc şi
dureri, din pricina nelucrului, a neveghii şi a nedăruirii frăţeşti,
căci când cade omul şi se loveşte şi îşi vatămă trupul, de ce se
întâmplă aceasta? Pentru că nu veghează să nu cadă şi nu
veghează nici pentru duh, nici pentru trup cel ce cade, şi cade
pentru că nu are pe Dumnezeu dragoste în el şi pentru că nu
are călăuză peste el. 

Îi este greu cu călăuză peste el, îi este greu aşa omului,
şi de aceea are el căderi şi lovituri. Pilda lui Israel, care n-a putut
să stea sub călăuză şi s-a răzvrătit după legea libertăţii de sine,
e pildă rea şi grea, şi poate să înveţe din ea cel ce voieşte să
înveţe. Trebuie să-şi vadă omul lipsurile lui şi trebuie pentru
ele să se umilească şi să se lase călăuzit de cei care-L au pe
Domnul în ei prin darul lui Dumnezeu. Când omul are pe Dum-
nezeu în el, poate să-L arate pe Domnul oamenilor. Cine are
împărăţia lui Dumnezeu în el, acela este cel ce cunoaşte pe
Dumnezeu cu adevărat şi cel ce-L împarte pe El celor ce-L
caută, nu celor ce nu-L caută şi nu-L doresc pe Domnul. 

Striga Ilie la oameni să se pocăiască şi să se cureţe de
idoli. Erau în jurul lui atâţia ucenici sfinţi, care aveau duhul
proorociei peste ei şi viaţă îngerească în munţi, departe de
păcatele şi locurile lor de pe pământ, şi aveau dragoste de
Dumnezeu aceştia, căci credinţa cu care omul se dă lui Dum-
nezeu este dragoste, care nu se stinge şi care tânjeşte mereu în
cei ce au credinţa, căci credinţa se face dor de Dumnezeu în
om, iar dorul este mărimea dragostei, şi aceasta trebuie să-şi
hrănească cei ce se adună să-L slujească pe Domnul. 

Trebuie să ridice rod lui Dumnezeu cei ce se dau lui
Dumnezeu cu viaţa lor şi cu lucrarea lor. Ilie proorocul a adus
rod lui Dumnezeu pe pământ şi i-a întors pe fiii lui Israel de la
idoli la Dumnezeu şi a făcut jertfă mare Ilie, iar foamea lui de
Dumnezeu striga la cer, şi nu numai foame de mâncare a adus
el lui Dumnezeu. O, de nu i-ar fi rânduit Domnul casă lui Ilie,
el n-ar fi avut. De nu l-ar fi păzit Domnul pe el în cetate păzită,
zadarnic ar fi privegheat Ilie. De nu i-ar fi dat din cer Domnul
să mănânce prin îngeri, zadarnic ar fi căutat el să lucreze din
zori în noapte pentru pâinea durerii. Îi dădea Domnul somn,
iar îngerul Domnului venea la el şi îi spunea: «Scoală şi ieşi şi
lucrează peste Israel, căci regele Ahab zice că tu ai adus neno -
rocire peste Israel», iar Ilie s-a sculat şi a zis regelui: «Nu eu,
ci tu şi casa tatălui tău, căci aţi părăsit poruncile Domnului şi
mergeţi după Baali, dar hai să aducem jertfă Domnului, eu şi
voi, să vedem cui va răspunde Domnul în Carmel, căci voi
şchiopătaţi de amândouă picioarele, iar prooroc al Domnului
am rămas numai eu singur, şi al lui Baal sunt sute. Să facem,
dar, jertfă şi să nu-i punem foc, şi să chemăm apoi fiecare pe
Dumnezeul lui, iar Dumnezeul Care va răspunde cu foc, Acela

este Dumnezeu». Au strigat tare proorocii lui Baal şi s-au
înţepat cu lănci până la sânge, dar n-au avut răspuns. Şi a
apropiat Ilie poporul şi i-a spus ce să facă şi a strigat apoi la
cer şi a zis: «Doamne, Dumnezeul lui Avraam şi al lui Isaac şi
al lui Iacov, auzi-mă acum cu foc, ca să cunoască Israel că Tu
eşti singur Dumnezeu în Israel şi că eu sunt slujitorul Tău şi
că Tu le întorci inima la Tine!», şi s-a împlinit slujirea poporu-
lui Israel după cum a spus Ilie proorocul şi s-a împlinit stri-
garea lui Ilie şi a venit foc şi a ars jertfa cea udată cu apă multă
şi a zis poporul: «Domnul este Dumnezeu», şi poporul i-a dat
lui Ilie pe toţi proorocii lui Baal, şi acesta i-a junghiat pe toţi,
şi s-a făcut această lucrare după ce Ilie a poruncit ploii să nu
cadă trei ani şi jumătate, şi în ziua jertfei lui, a venit ploaie pe
pământ şi a udat pământul cel însetat de atâta timp, fără strop
de apă sau de rouă peste el. Iată cât rod poate aduce un slujitor
al Domnului între oameni, şi câte stricăciuni aduce pe pământ
un slujitor al diavolului, aşa cum a fost regele Ahab cu toţi
supuşii lui. 

O, poporul Meu de peste tot, ia înţelepciune din cuvântul
Meu de peste tine şi scoală-te să slujeşti lui Dumnezeu cu viaţă
multă în tine, ca Ilie proorocul Meu, iar viaţa ta se va vedea şi
va face lumină în jur şi fapte de înviere peste mulţi, căci nu cu
cuvântul cel mult, ci cu fapta se mărturiseşte Dumnezeu de către
omul cel luminat de dragostea de Dumnezeu din el. Amin. 

— AA şa a fost viaţa mea înaintea Ta, o, Iubitul
sufletului meu, o, Doamne! Ţi-am fost

prooroc mare, Ţi-am slujit cu foc în inimioară, iar azi duhul
meu a locuit în Duhul Tău şi s-a desăvârşit în cuvântul Tău
peste poporul Tău de azi, iar Duhul Tău a fost în duhul meu, şi
una am fost în cuvânt pentru învăţătură peste Israelul Tău de
azi, rânduit al Tău din neamul român să stea azi şi să-Ţi asculte
glasul, cel din nori slobozit peste el, precum în vremea lui
Moise Ţi-a ascultat Israel tot cuvântul ieşit din gura Ta, şi dat
lui Moise să-l dea lui Israel, şi precum în vremea mea ai dat
lui Israel cuvântul Tău de peste mine, iar eu l-am întors pe Is-
rael de la idoli la Tine, şi Te-a mărturisit el în ziua aceea pe
muntele Carmel Dumnezeul Cel adevărat, Dumnezeul meu, şi
a zis: «Domnul este Dumnezeu!».

O, cât de măreţ ai mărturisit Tu în ziua mea de serbare
ascultarea şi neascultarea omului, lucrarea sau nelucrarea raiu-
lui omului, vederea din cer a lucrărilor creştinilor de peste tot,
şi peste care este încă mult de împlinit voia Ta, cuvântul Tău
cel spus la început omului cel aşezat de Tine pe locul locuinţei
cea pentru el, în rai, ca să-l lucreze şi să-l păzească aşa omul,
o, Doamne. Să ia aminte la glasul Tău cel de azi toţi cei care
se numesc creştini pe pământ şi care au locuinţe şi grădini
aproape ca să le lucreze şi să le păzească în mijlocul pămân -
tului. Cei ce slujesc Baalilor nu mai au timp să slujească lui
Dumnezeu şi opresc aceştia ploaia cea din cer peste pământ,
şi nu mai sunt pe pământ prooroci aşa cum am fost eu ca să
zică şi să dea drumul ploii ca să vină când ea este oprită de oa-
meni şi rămasă în cer. 

În ziua aceasta ai chemat pe oameni la ascultare de
Dumnezeu şi ai suflat din cer şi s-a scris pe pământ cuvântul
Tău de azi, care-l poate învăţa pe orice om că aşa cum îşi
lucrează şi îşi păzeşte lucrând casa şi grădina şi locul lui de
locuinţă cu toate cele din jurul lui folosite de aproape, tot aşa
îşi lucrează şi viaţa lui între el şi Tine, tot aşa, o, Doamne.
Omul face mult gunoi, mult de tot şi îl lasă peste tot, şi miroase
urât gunoiul, căci este gunoi, iar omul ar trebui să fie ca floarea,
să miroase ca floarea, care Te mângâie pe Tine cu frumuseţea
şi cu mirosul ei, o, Doamne. Plâng sfinţii pe pământ şi în cer
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de lipsa de Dumnezeu a omului, căci omul nu are grijă să stea
înaintea lui Dumnezeu şi uită aceasta mult. O, cine se poate
ascunde măcar o clipă dinaintea Ta? Precum pomii şi florile,
munţii şi câmpiile, izvoarele şi tot pământul nu se pot ascunde
dinaintea soarelui, a lunii, a ploii, a vântului, a frigului şi a
toată lucrarea stihiilor şi a puterilor cereşti, care le mişcă pe
ele, tot aşa şi omul, nu se poate ascunde de la faţa Ta chiar dacă
el se trage la umbră dinaintea soarelui, chiar dacă el se trage
în locuinţa lui dinaintea ploii sau a vântului sau a frigului, o,
Doamne. Cel ce crede că se poate ascunde de Dumnezeu cu
trupul lui, cu faptele lui, acela crede aşa din lipsă de minte,
numai că mintea omului îl poate duce pe om la slujirea idolilor,
Doamne, şi aceasta este durerea celor ce au patrie cerul, du -
rerea sfinţilor Tăi, o, Doamne. 

Ia aminte bine la Domnul, Care a grăit cu tine în ziua
mea de serbare, Israele de azi, popor credincios, popor al cu-
vântului lui Dumnezeu! Să ia aminte toţi oamenii de pe pământ
la glasul Domnului, ca nu cumva să vină Domnul fără de veste
şi să lovească cu prăpăd pământul şi tot ce e pe el! Să facă tot
omul deosebire între pământ şi rai, între întinderea din jurul
lui şi casa şi grădina în care el locuieşte! Să asculte omul de
Dumnezeu şi să lucreze raiul şi să-l păzească! A desluşit Dom-
nul cu de-amănuntul aceasta acum. Omul, animalele, păsările
şi peştii se mişcă pe pământ, în văzduh sau în ape şi pot lucra
în jurul lor bine sau rău în mijlocul celor ce nu se mişcă, ci stau
credincioase înaintea Domnului şi a tot ce se mişcă pe pământ,
şi pe care stihiile cereşti le hrănesc cu soare, cu apă, cu răcoare,
cu frig, cu suflet şi cu viaţă pentru viaţa tuturor celor ce se
mişcă pe pământ, în văzduh sau în ape. Tot ce se mişcă trebuie
să slujească celor ce nu se mişcă, şi care apoi se dăruiesc celor
ce se mişcă, cu toate câte au şi rodesc ele prin tainele cele de
sus între Domnul şi ele. Iată cât Dumnezeu este între cer şi
pământ şi care mărturiseşte pe Dumnezeu, şi e de plâns în cer
de la omul care-şi iroseşte mintea şi îşi adoarme în el taina
vieţii şi răspunsul cel pentru ea înaintea Domnului clipă de
clipă, şi aceasta pentru că omul este deprins fără călăuză peste
el pentru viaţa lui, pentru mişcarea minţii lui şi a trupului lui
între pământ şi cer, căci omul stă mai presus de Dumnezeu
înaintea lui Dumnezeu şi nu e vrednic decât de plâns, bietul de
el, iar lucrarea proorocului este să întoarcă inima Domnului
către oameni, şi inima oamenilor spre Domnul, precum este
scris. Amin. 

E mult cuvântul cel din ziua mea de serbare între sfinţi,
Doamne, iar cei ce-Ţi slujesc pentru Tine cu lucrul lor sunt cu
trupul pe pământ şi Tu eşti mare, Doamne, faţă în faţă cu
măsura omului. O, de s-ar prinde de oameni cuvântul cel de
azi, cu care noi ne-am aşezat acum în cartea Ta cea de azi!
Creştinii însă trebuie să-l pătrundă mult, să-l citească mult, să
aibă multă carte şi să înveţe din ea mereu, căci soarta omului
pe pământ este să aibă călăuză, să vorbească Domnul din cer
cu omul pe pământ şi să asculte de Dumnezeu omul. 

Slavă Ţie, o, Doamne, doritul sufletului meu pe pământ
şi în cer! Nădejde voiesc să am în cer că omul se va întoarce
la Dumnezeu, aşa cum Tu, Doamne, Te-ai întors în zilele aces-
tea la el, venind după el cu cuvânt de dor pentru întoarcerea la
Tatăl a omului. Amin. 

— OO,proorocule mare, mângâierea ta am fost
Eu, căci ţi-a trebuit mângâiere mare, că

mereu ai fost îndurerat cu durerea Mea pe pământ. Aşa sunt
cei în care Eu Îmi aşez durerea ca s-o port cu ei şi să rodească
ea apoi rodul cel mare, căci altfel de rod nu este între pământ
şi cer, ci e numai deşertăciune tot şi peste tot. Numai durerea

este cea care poate rodi rodul cel bun şi plăcut lui Dumnezeu
în om şi de la om. Cel ce ştie ce înseamnă iubirea de Dumnezeu
în om, acela ştie ce este durerea şi măreţia ei, cea de neîn -
chipuit de cei ce n-au pe Domnul lumină şi viaţă în ei. Amin. 

Acum, Eu, Domnul, am durere mare în cer pentru nea-
mul român, din pricina celor din mijlocul lui care n-au lumină
în ei şi care se vor mari şi cârmuitori se vor, în vreme ce ei nu
ştiu şi nu pot cârmui. Port durerea aceasta din plin cu cei ce
sunt poporul Meu de azi în mijlocul neamului român. Port cu
tine durerea aceasta, măi poporul Meu. Să nu fugi de ea, ci să
intri sub ea şi să suferi cu Domnul, Care mângâie durerile. Să
întoarcem la adevăr acest neam, să cerem la Tatăl lumină peste
el. Amin. 

Grăirea Mea cu tine este alinul Meu în durerea Mea, şi
aşa cum omul se răcoreşte cu apă în vreme de arşiţă, aşa Îmi
răcoresc Eu durerea Mea când grăiesc cu tine. Rămâi răcoarea
Mea, rămâi alinul Meu, o, popor iubit, rămâi iubire, fiule! Eu
sunt Cel ce sunt. Rămâi iubirea Mea, rămâi iubire, o, poporul
Meu, căci Eu rămân al tău, rămân Domnul Dumnezeul tău, iar
tu să Mă mărturiseşti iubindu-Mă mereu, aşa cum Eu te iubesc
şi te mărturisesc mereu şi te voiesc al Meu. Amin, amin, amin. 

20 iulie/2 august 2012

Sărbătoarea sfântului mare mucenic şi tămăduitor 
Pantelimon

Domnul grăieşte cu cei care au lovit în cârmuitorul neamului
român. Îndemn la port îngeresc. 

EE u sunt Cel ce sunt. În zi de sărbătoare de sfinţi Mă
fac cuvânt pe pământ peste neamul român şi Mă

fac carte scrisă şi Mă dau de ştire că Eu sunt Cel ce sunt şi că
grăiesc ca să fiu auzit. Amin. 

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, în acest
nume vine cuvântul Domnului peste pământ şi grăieşte peste
neamul român, din mijlocul căruia se suie la Dumnezeu veste
prin îngeri că este în durere şi în primejdie acest neam. 

Eu, Domnul Iisus Hristos, veghez mult acum ca să nu
se prăbuşească la pământ neamul român, şi veghez cu sfinţii,
dar trebuie să grăiesc celor ce dau să ajungă prea departe cu
păcatul lor cel greu, păcatul care a lovit în creştet neamul
român. Nu pot să stau în cer şi să nu aduc de ştire prin duhul
proorociei că păcatul acesta trebuie oprit şi trebuie ispăşit apoi.
Dacă duhul căinţei şi al părerii de rău se va sui înaintea Mea
de la cei ce au lovit acum greu soarta acestui neam, Eu, Dom-
nul, Mă voi linişti şi voi ridica la cer fapta părerii de rău de la
cei ce atât de greu au păcătuit acum şi au zdruncinat şi au
zgâriat mersul şi faţa neamului român, dar trebuie să le grăiesc
lor, celor ce s-au încumetat să facă acest cutremur peste
pământul român şi peste inimile celor zdruncinaţi de lovitura
adusă de ei peste acest neam. 

Amin, amin zic vouă: opriţi-vă de la fapta fărădelegii
lucrată de voi în ascuns şi scoasă apoi spre lucrarea ei ca să
aduceţi prin ea război peste sufletul neamului român! Aţi pus
pată ruşinoasă pe fruntea acestui neam. Aţi gândit că veţi face
bine şi că lucraţi spre bine, dar cine poate să aducă vreun bine
după ce stârneşte duhul urii între frate şi frate, hrănind acest
duh între fraţi ca să facă ei păcatul urii şi al dezbinării şi lovire
apoi dinspre ei peste scaunul cel de cârmuire al acestui neam?
N-aţi făcut decât să aduceţi ruşine peste neamul român. O, cu
ce vă veţi spăla ruşinea aceasta, care a ajuns cu fapta ei până
departe la neamurile pământului, aşa cum merg în zilele aces-
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tea repede de la margini la margini faptele de pe pământ? 
Amin, amin zic vouă: fiţi cuminţi de acum! Cuvântul lui

Dumnezeu grăieşte din nori peste voi. Este Dumnezeu şi lu -
crează Domnul cu îngerii în cete-cete şi coboară cuvântul Său
peste pământ. Mai bine de cincizeci de ani Mă las cuvânt pe
vatra neamului român şi-Mi pregătesc un popor, care stă înain-
tea Mea şi-Mi primeşte venirea Mea în cuvânt ca să grăiască
Domnul pe pământ, aşa cum în vremi a grăit prin duhul prooro-
ciei. Am înaintea Mea din mijlocul neamului român, ales pen-
tru Mine, am un popor stăruitor prin sfinţenie şi mult rugător
pentru soarta cea de la Mine a acestui neam, acum, la sfârşit
de timp, iar rugăciunea lui stă de-a pururi stăruind înaintea
tronului Meu şi al Tatălui Meu Savaot, iar Eu vin de lângă Tatăl
cuvânt peste pământ la rugăciunea poporului Meu cel de azi,
pe care Eu l-am născut de sus şi l-am pregătit rugător să stea
ca să împlinesc Eu strigarea lui spre cer, iar Eu, Domnul, îi
spun lui cum să ceară la Dumnezeu în vreme de ispită şi de
durere, ca să vină Domnul cu izbăvirea şi cu mângâierea pentru
cei îndureraţi şi mult încercaţi. 

Amin, amin zic vouă: aţi adus ispită ruşinoasă peste nea-
mul român, din a cărui rădăcină sunteţi şi voi. Cei ce aţi făcut
fapta alungării cârmaciului de la cârma acestui neam v-aţi luat
unii după alţii pentru fapta trădării de fraţi, faptă împotriva legii
dragostei, legea cea de la Dumnezeu între fraţi. O, fiţi cuminţi
de acum! Ajunge cât aţi stricat, cât mers aţi strivit, cât aţi risi -
pit, câtă faţă aţi strivit neamului român înaintea neamurilor de
pe pământ, care priveau cu laude spre mersul acestui neam.
Citiţi în Scripturile pe care aţi ţinut mâna şi aţi jurat că veţi
veghea pentru soarta neamului român ajutaţi de Dumnezeu,
dar cum să vă ajute Dumnezeu pentru păcatul urii, cu care aţi
hrănit voi poporul român şi aţi putut să-l hrăniţi ca să-l chemaţi
apoi la întrebare şi ca să vă spună el ceea ce voi aţi pus în el ca
să vă răspundă la întrebare cu ura cu care voi l-aţi hrănit? Nu -
mai că el se trezeşte acum, căci neamul acesta vede cât l-aţi
lovit voi şi câtă faţă i-aţi strivit şi la cât păcat l-aţi îndemnat,
căci n-aţi stat cuminţi, ci l-aţi hrănit şi încă îl hrăniţi pe el cu
duhul urii, ca să fie şi ei fiii urii, păcat prin care voi vreţi să
ajungeţi drepţi şi mari peste acest neam. 

O, iată cât aţi strivit de când v-aţi suit la cârmă prin
păcatul trădării, lăsând fără cârmă acest neam, căci voi n-aţi
cârmuit, ci aţi stricat şi aţi lăsat descoperită paza cea pentru el
şi pentru viaţa lui de fiecare zi, căci n-aveţi milă. O, citiţi în
Scripturi şi vedeţi în ele ce şi-a atras Egiptul, care s-a împotrivit
lui Dumnezeu şi lui Moise, salvatorul cel de la Mine pentru
poporul lui Dumnezeu cel de atunci până ce el M-a dat din mij -
locul lui şi M-a răstignit pe cruce, după ce am venit din cer la
el prin naştere sfântă, din trup de Fecioară născut, ca să fie
Dumnezeu cu oamenii pe pământ, iar voi nu ştiţi unde sunt
acum cei care au făcut atunci biruinţa cea plină de ură îm-
potriva lui Dumnezeu. Vai lor, şi vai vouă dacă vă veţi îngădui
încă să staţi cu piciorul şi cu apăsarea cea ruşinoasă pe fruntea
şi pe umerii neamului român, neamul Meu cel de la sfârşit de
timp, pe vatra căruia Eu, Dumnezeu-Cuvântul, stau de peste
cincizeci de ani cuvânt, şi s-a făcut carte pe pământ cuvântul
Meu cel de azi. Ţara română este ţara Mea cea de la sfârşit de
timp, pregătită Mie de Tatăl încă de la naşterea Mea pe pământ
ca să vin şi să Mă slăvesc peste ea cu cuvântul venirii Mele şi
cu slava lui peste un popor, şi de mult tot spun Eu aceasta nea-
mului român. 

O, nu înseamnă că nu lucrează cuvântul Meu cel rostit
peste voi dacă voi vă veţi vedea încă de ale voastre fapte rele
acum şi nu daţi să aplecaţi urechea ca să auziţi de la Dumnezeu

duhul proorociei peste voi, cuvântul care grăieşte din norii
slavei şi se face auzit pe pământ şi se scrie în cartea sa. 

Amin, amin zic vouă: nu puteţi voi cârmui soarta nea-
mului român, căci sunteţi nedrepţi cu el, şi unii pentru alţii
sunteţi nedrepţi, şi se vede bine aceasta. Patria română este iu-
birea Mea cea de la sfârşit de timp, dată Mie de Tatăl acum
două mii de ani ca să-Mi ridic din ea mireasă, iar Eu să-i fiu
Mire. Amin. 

Dacă voi credeţi şi spuneţi că nu este Dumnezeu, aceasta
nu înseamnă că Dumnezeu nu este. Este Dumnezeu! Eu, Dom-
nul, vă spun aceasta, şi vă spun că vă faceţi rost de pedeapsă
ruşinoasă pe pământ şi în cer dacă nu daţi din voi păcatul urii
şi al dezbinării între fraţi. V-aţi aşezat peste acest neam după
ce l-aţi hrănit cu ura şi cu minciuna, şi staţi peste el aşa cum
sunteţi voi, căci nu sunteţi salvatori, ci sunteţi călcători de
poruncile sfinte şi mărturisiţi strâmb din zori şi până-n zori şi
daţi să duceţi în cursă usturătoare neamul român şi faţa lui cea
de la Dumnezeu. O, de unde aţi răsărit? Din ce sămânţă v-aţi
ivit şi unde voiţi să ajungeţi? Cui slujiţi voi, pentru cine vă
luptaţi voi şi cât credeţi voi că nu sunteţi daţi de gol? Daţi să
uitaţi de Dumnezeu şi de răsplata pe care v-o adunaţi fiecare
la Dumnezeu prin faptele urii din voi. O, până când se va lăsa
înşelat de voi acest neam? 

Amin, amin zic vouă în zi de sărbătoare de sfinţi: trage -
ţi-vă înapoi! Duhul proorociei, Dumnezeu-Cuvântul grăieşte
peste voi aceasta. O, cum de nu vă săturaţi, cum de nu vă
înfricoşaţi să lucraţi atâta minciună zi după zi şi atâta nedrep-
tate, o, fii ai urii? Se uită Domnul la voi cât vă zbateţi. Când
nu vă merge cu o minciună scoateţi alta, şi aşa vă ţineţi mersul
ca să străbateţi şi ca să rămâneţi voi la cârmă şi ca să duceţi la
prăbuşire acest neam. O, nu vă este milă? Vă va ajunge frica
şi disperarea curând, curând dacă nu veţi asculta acum de cu-
vântul Meu de peste voi. Vă iau cu uşorul şi cu mila acum, aşa
cum Dumnezeu lucrează pentru salvarea celor vinovaţi, căci
v-aţi strâns prea multă vină, iar ea apasă mult peste voi. O,
ieşiţi de sub ea şi îndreptaţi-vă spre pace şi spre duhul dreptăţii
a toate şi nu uitaţi că Eu, Domnul, am spus prin acest cuvânt
vouă şi tuturor celor cu voi din această ceată şi v-am spus pe
când aţi mai luat cârma că dacă vă veţi tot împotrivi pentru
venirea acasă a unsului Mihail regele, fiul cel pribeag de atâţia
ani din pricina celor nedrepţi cu el, care l-au dat de la cârmă
atunci când l-au alungat, v-am spus că dacă nu veţi asculta aşa,
vă voi da în lături, şi v-am dat, şi iarăşi v-am spus apoi că dacă
veţi lăsa să vină acasă cel alungat, vă voi da iarăşi dregătorie,
şi aşa a fost, precum v-am cuvântat atunci, şi am fost Dum-
nezeu adevărat prin cuvânt peste voi. 

Amin, amin zic vouă şi acum şi vă spun că dacă vă
împotriviţi celui ce este numit la cârma acestui neam şi veţi
face încă fărădelegea pe care aţi făcut-o asupra lui, Eu, Dom-
nul, voi face cu voi şi cu copiii voştri, voi face ceea ce am făcut
lui Faraon şi egiptenilor, care s-au împotrivit lui Dumnezeu şi
trimisului lui Dumnezeu, care să-l scape pe Israel de sub robie,
căci plângea la Mine acest popor robit ca să-l aud şi ca să-l iert
de păcatul urii de frate, prin care el greşise, şi să-l dezrobesc
pe el de sub plata păcatului lui. 

O, dacă veţi face încă minciună şi ură ca să vă acoperiţi
cu ele, Eu, Domnul, voi aduce peste voi tânguire fără alin, căci
vai celor ce se luptă cu Dumnezeu şi cu mersul Său peste
pământ pentru mântuirea celor drepţi cu El şi cu cei drepţi ai
Săi! 

Tatăl Meu Savaot, Dumnezeul oştirilor cereşti M-a
trimis la voi şi Mi-a spus aşa: 
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— DD u-Te, Fiule Mântuitor, du-Te, Mieluţule
milos, du-Te spre ei şi stai cuvânt dea-

supra lor în numele lui Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt,
Dumnezeul Cel întru Treime slăvită lăudat, şi spune-le lor cu-
vântul cel pentru faptele lor! 

— EE u L-am ascultat pe Tatăl, căci Îi sunt Fiu
ascultător, şi am venit şi am cuvântat

vouă, şi stau acum privind la voi, aşa cum am stat îndurerat pe
nori de heruvimi, pe norii slavei Mele şi am privit îndelung la
voi şi am suspinat în toată această vreme, de când voi aţi făcut
şi încă faceţi păcatul minciunii, păcatul trădării, rănind voi cu
duhul urii pe fiii neamului român, fraţi împotriva fraţilor lor
ridicându-se prin păcatul urii şi al învrăjbirii dintre fraţi, păcat
prin care voi vreţi să biruiţi împotriva celor drepţi, păcatul
vânzării de neam şi de fraţi, vânzând şi cumpărând cu bani
voinţa lor pentru voinţa voastră cea spre păcat. O, nu puteţi să
fiţi voi cei buni după ce aţi lucrat atâta rău, după ce Eu, Dom-
nul, am luat cătuşele de peste acest neam, spre slava lui cu
Dumnezeu acum, la sfârşit de timp. 

Iată ce vă povăţuiesc: sunt încă milos pentru voi, căci
sunteţi mult vinovaţi şi aveţi nevoie de mila Mea. Mergeţi şi
faceţi împăcare cu cel alungat de voi de la cârma neamului
român, şi pe care Eu, Domnul, l-am aşezat, căci am de aşezat
un nume măreţ pe fruntea acestui neam, neamul Meu cel de la
sfârşit de timp, deasupra căruia Eu stau cu nori de cuvânt şi îl
călăuzesc pe el. Mergeţi spre cel alungat de voi şi îmbrăţişa -
ţi-vă, căci sunteţi fraţi. Nu vă temeţi de el! Temeţi-vă de Dum-
nezeu şi fugiţi de păcatul răzvrătirii! Temeţi-vă ca nu cumva
să trageţi voi în prăpastie grea neamul român, care are mulţi
duşmani ascunşi sub nume bun de binefăcători, în vreme ce ei
vând şi cumpără vânzând pentru câştigul lor de pe urma acestui
neam, necăjit acum şi încă de acum încolo din pricina ispitei
adusă de voi peste el şi a ruşinii pe care aţi lucrat-o voi pe frun-
tea lui înaintea popoarelor. Nu uitaţi că lucrarea minciunii are
de tată pe diavolul. Smulgeţi-vă din cursa acestui duşman şi
luaţi în voi duhul dragostei, duhul dreptăţii, duhul păcii, o, fi-
ilor, căci nu diavolul este, ci Dumnezeu este Dumnezeul aces-
tui neam. Ridicaţi-vă toţi laolaltă şi arătaţi acum neamurilor
de pe pământ că ştiţi să biruiţi pe diavolul, care a adus
dezbinare între fraţi. Nu uitaţi că nu puteţi voi să faceţi bine
neamului român, şi nu puteţi pentru că n-aţi putut cu duhul iu-
birii. O, învăţaţi de acum înainte, învăţaţi iubirea dintre fraţi şi
fiţi înţelepţi pas cu pas pentru fiecare pas, o, fiilor. 

Amin, amin zic vouă: trimit acum spre voi cuvântul din-
tre Mine şi voi. Eu, Domnul, voi privi îndelung spre voi şi
voiesc să vă văd ascultători de Dumnezeu, fiilor. E primejdios
lucrul vostru cel cu duşmănie lucrat. Lăsaţi-i pe cei vinovaţi
să-şi ispăşească faptele. Nu le faceţi voi jocul, căci dreptatea
nu poate fi dată în lături şi nu-i trebuie ei slujire ca să iasă cu
biruinţă deasupra faptelor nedreptăţii, peste care nu se poate
pune nimic, căci ele au putere prin ele însele chiar împotriva
celor ce le lucrează pe ele. 

Acum, Eu, Domnul, vă spun vouă: Pace vouă! Nu vă
jucaţi cu ceea ce vă spun. Pace vouă vă spun! Pace între voi şi
cei învrăjbiţi de voi unii împotriva altora în neamul român! Fiţi
înţelepţi, că aceasta ce vă spun este sabie care taie la două
capete. Daţi voie păcii sfinte să se aşeze între fraţi şi apoi peste
neamul român, încercat acum de ispita cea grea. Hrăniţi iu-
birea, nu hrăniţi ura în sufletele fiilor acestui neam. Dumnezeul
dragostei vă va aduce vouă pacea dacă veţi lucra dragostea şi
veţi urî minciuna, care iată câtă durere, câtă ruşine şi câtă pată
a adus peste acest neam înaintea a toate popoarele, iar aceasta

din pricina a ceea ce voi aţi pus în lucru şi aţi lăsat fără câr-
muire acest neam, şi se vede aceasta. 

Vă aştept să îndreptaţi la loc şi să întăriţi la loc pe cele
dărâmate de la locul lor. Treceţi de partea dreptăţii a toate, o,
fiilor! De lângă Tatăl Savaot am venit cuvânt peste voi, iar
Tatăl este în Mine, precum Eu întru El sunt. Amin. 

Pecetluiesc cu numele Meu cartea Mea spre voi. Eu sunt
Cel ce sunt. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus
Hristos, şi am grăit vouă în zi de sărbătoare de sfinţi, iar prin
poporul cuvântului Meu vă trimit vouă cartea Mea spre voi,
grăirea Mea de peste voi în zile de grea încercare peste neamul
român, pe care Eu, Domnul, voiesc să-l mângâi şi să şterg de
pe fruntea lui ruşinea care s-a aşezat acum, iar fruntea lui să
strălucească iar şi să vadă popoarele slava lui Dumnezeu,
dragostea lui Dumnezeu între fiii neamului român. Amin. 

Mă voi întoarce în carte ca să grăiesc fiilor poporului
Meu grăirea Mea cu el în zi de sărbătoare de sfinţi, căci este în
cer în ceata mucenicilor zi de sărbătoare pentru mucenicul Pan-
telimon, cel plin de dragoste, de credinţă, de stăruinţă lucră -
toare pentru întoarcerea la Dumnezeu a multor suflete şi plin
de dorul după Dumnezeu pe pământ, iar sfinţii Mei sunt întru
venirea Mea, căci scris este în Scripturi pentru vremea aceasta
că vine Domnul, vine cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, căci
sfinţii sunt slava Lui, slava Domnului, precum Eu, Domnul,
sunt slava lor. Amin, amin, amin. 

*

MM ă aşez cu tine la masă de cuvânt, poporul Meu.
Te-am chemat la Mine prin cuvânt, te-am

chemat şi M-am făcut auzit de tine, iar tu ai ales pentru tine
viaţa cu Dumnezeu. Apoi Eu M-am dăruit ţie din destul cu
mult cuvânt dătător de viaţă şi a prins viaţă în tine dragostea
de Dumnezeu, dar la aceasta trebuie apoi să vegheze mult su-
fletul care s-a voit al lui Dumnezeu prin acest cuvânt de naştere
de sus a omului, căci dragostea se aprinde numaidecât, ca
lumânarea cea din noaptea învierii când vin să ia lumină mulţi,
iar ca să rămână omul în zi de înviere mereu, trebuie să se în-
tâmple minunea aceea de a nu se stinge lumânarea cea de la
înviere, căci Eu după ce am înviat n-am mai murit, ci M-am
făcut dragoste care nu moare, care nu cade niciodată, şi am
rămas pentru fiecare om dragoste, lumânare de înviere am
rămas, căci Eu sunt lumina lumii dacă sunt în lume, şi iată,
sunt cuvânt de înviere peste pământ şi strig în lung şi în lat cu
glas duios: Veniţi de luaţi lumină, veniţi la înviere, căci
moartea vă ţine pribegi de Dumnezeu, şi numai Dumnezeu este
viaţă şi este lumină pentru hrana vieţii în om! Amin. 

E zi de pomenire de sfinţi mucenici, Ierusalime, poporul
Meu. Ţi-am pus numele Ierusalimul cel nou, o, poporul Meu.
E de lucru mult pentru păstrarea acestui nume măreţ. Eu lucrez
cu sfinţii din cer, iar tu de pe pământ lucrezi pentru cer, şi e de
lucru mult, fiule. Ucenicul Pantelimon este cu ceata de
mucenici cu el la masă aici şi este sărbătorit cereşte, şi toţi
sfinţii mucenici iau bucurie de la masa Mea cu tine în ziua lui
de serbare. Acest mucenic a avut dor mare în el după Dum-
nezeu şi după dragostea de Dumnezeu a oamenilor, iar dorul
acesta face minuni mari, şi s-a făcut veste peste tot de dragos -
tea de Dumnezeu a acestui mucenic, iar diavolul văzând aşa,
s-a ridicat cu aprigă mânie să oprească din lucru minunile lui
Dumnezeu, căci sfinţii sunt minuni pe pământ şi surpă ei de
peste tot puterea diavolului şi ameninţă lucrarea lui cea rea,
care se face necredinţă şi nepăsare de Dumnezeu în calea oa-

797Anul 2012



menilor, şi iată cât norod fără Dumnezeu pe pământ! Numai
că sfinţii şi lucrarea lor lasă bogăţie mare de har în urma lor,
iar aceasta rodeşte tainic şi Îi ridică lui Dumnezeu popor cre -
dincios, care surpă pe diavolul şi îi slăbeşte puterea, şi poate
Domnul pe pământ prin sfinţii Săi. 

Am grăit în ziua aceasta cu cei ce s-au aşezat acum la
cârmă peste neamul român prin duhul minciunii din ei ca să
strivească mersul acestui neam, căci aceştia nu ştiu să aibă
dragoste de oameni, şi numai de duhul diavolului se ţin, căci
mint mereu şi mărturisesc strâmb mereu şi vor să fie ei cei
mari. Am grăit cu durere, şi cu durere Mă voi atinge de ei dacă
vor voi să fie încă îndărătnici, căci sunt cu sfinţii în lucrare
mare peste soarta neamului român, neamul Meu cel de la
sfârşit de timp, din care Eu, Domnul, Mi-am pus deoparte un
popor ucenic, căci am nevoie pe pământ de popor sfânt, la care
să poposesc cu sfinţii şi să-Mi rostesc cuvântul cel pentru fa -
cerea din nou a lumii, căci aşa este scris pentru vremea cea de
acum, când fărădelegea a dat peste margini şi când vine Dom-
nul ca s-o pună la locul ei, s-o dea deoparte şi să-Şi cureţe aria
ca să meargă Domnul şi să facă biruinţa cea pentru sfinţi, cu
sfinţii lucrând şi biruind. Amin. 

— CC u sfinţii, o, Doamne, cu ei vii şi lucrezi
pe pământ, iar mersul Tău este tainic, şi

de aceea poţi. 
Tainic Te-am iubit eu pe pământ, după ce inimioara mea

Te-a cuprins în ea cu puterea dorului din ea, şi Te-am semănat
cu răbdare în mulţi apoi. Te chemam şi Te rugam să fii milos
cu cei luaţi de moarte şi de suferinţe fel de fel, şi mai ales de
necredinţă în Tine, o, Doamne. Ardeam de dor să Te cunoască,
să Te iubească oamenii. Cei mari ai vremii de atunci n-au putut
să se aplece adevărului şi s-au temut să nu-şi piardă slava lor
şi n-au putut să aştepte prea mult după ce slava Ta venise peste
mine şi lucra şi uimea lumea toată cu minunile ei văzute, ale
căror urme au rămas atunci în timp şi în oamenii de atunci şi
în cei de după mergerea mea la Tine între sfinţi, o, Doamne, şi
iată, aşa biruieşte cu Tine omul cel plin de dragoste de Dum-
nezeu şi care nu se mai poate încânta cu altceva pe pământ
între oameni, căci dragostea Ta când este cu adevărat în om,
nu este putere mai mare ca ea pe pământ ca s-o poată întrece. 

Mă doare pentru rătăcirea cea atât de mare a celor ce au
furat locul cârmei peste neamul român, şi mă doare cât Tine,
o, Doamne. Voiesc să Te ajut cu toţi sfinţii şi să-i ruşinăm pe
aceştia şi să-i ajutăm să-şi vadă măsura cea mică a inimii lor,
şi care nu poate nimic pentru acest neam. Dar nici pentru ei
înşişi nu pot nimic aceştia, căci cei fără dragoste nimic nu sunt
şi nu sunt aceştia, şi este diavolul, care se încruntă pentru soarta
neamului român, neamul Tău cel de la sfârşit, Doamne. 

O, popor iubit, te-a luat Domnul din neamul român şi
te-a ales al Lui. Ai grijă de Domnul, ai grijă de El mereu, pre-
cum noi din cer lucrăm aşa! Noi din cer, iar voi de pe pământ,
aşa să-L ajutăm pe Domnul. Staţi numai faţă în faţă cu Domnul
şi umblaţi ca El înaintea Lui. Să audă oamenii de pe pământ
învăţătura Domnului de peste voi şi să aibă de unde învăţa de
la Domnul, căci este scris că pe muntele Domnului va sta legea
Lui şi vor lua din ea popoarele şi vor învăţa. 

O, popor ucenic, trupul Domnului este frumos foarte în
cer şi pe pământ, la fel şi glasul, la fel şi mersul, la fel şi iubirea
Lui. El are pasul mic şi des şi plin de farmec sfânt. Mişcarea
trupului Lui este plină de slavă, cum nu este pe pământ decât
numai la El, şi este ca adierea vântului cel lin, ca un cântec lin,
care linişteşte peste tot. Omul însă uită să fie frumos înaintea
Domnului, înaintea îngerilor şi înaintea oamenilor şi uită să

arate că el este cu Dumnezeu şi că nu este singur. Toate ale
Domnului sunt frumoase foarte: mersul, graiul, iubirea, pri -
virea, simţirea, toate sunt minunate în El în cer şi pe pământ,
iar voi să căutaţi la El mereu şi să luaţi de la El fiinţa Lui pentru
voi aşa cum este ea, şi de la voi să ia cei ce vă privesc şi vă
ştiu ai Lui. 

O, iubiţi cuvintele rugăciunii dată vouă de la sfinţii cei
plini de pocăinţă pe pământ înaintea Domnului, şi, în sfârşit,
iubiţi cuvântul Domnului de peste voi, ca să le puteţi pe acestea
cu dor împlini peste voi. Fiţi cu pasul sfânt înaintea Lui întru
toate câte faceţi şi sunteţi. Închipuiţi-vă în toată clipa că El este
odată cu voi peste tot, din culcare până în sculare şi din zori în
noapte. Căutaţi să aveţi mereu veghe multă peste voi, o, fii
cereşti, şi nu vă bucuraţi de nici o clipă care nu vă este vegheată. 

Iată taină vă spun vouă: nu este îngăduit să se mustre
frate pe frate, ci doar să se înveţe unul pe altul cu duhul blân -
deţii şi al binefacerii, în toată sfiala cea sfântă dintre fraţi, iar
lucrarea mustrării să vină numai de acolo de unde Domnul a
pus-o să lucreze ea, aşa încât fraţii să se supună unul altuia
pentru lucrarea dragostei de Domnul între ei. Dacă se ivesc
pricini, aduceţi-le înaintea Domnului prin lucrarea cea biseri -
cească, şi nicidecum să dovedească semeţie careva dintre voi,
mustrând pe fraţi pentru vreo faptă, căci rânduiala dintre voi
este frăţească şi este să fie sub veghe lucrarea frăţiei. 

Iubiţi sfatul şi lucrarea lui, o, fii ucenici, căci dacă nu
este iubire nu este primire, şi iată, trebuie multă iubire. Felul
cum arată fiii lui Dumnezeu zi şi noapte trebuie să fie frumos
mai întâi înaintea îngerilor, şi numai apoi înaintea oamenilor,
căci cine nu ţine seama de îngeri, nici de oameni nu ţine seama
cu statura sa omul. Viaţa şi haina călugărească a vestit-o Dom-
nul în dorul Său an după an în cuvântul venirii Sale aici, la
voi, şi e dorul mare în El să aibă în voi popor frumos cu firea
şi cu fapta şi cu portul cel sfânt, cel îngeresc, căci portul în-
geresc pe pământ este nădejdea Domnului, este cel plin de
taine prin alcătuirea lui, şi iată, în locurile mănăstireşti nu mai
este trăită taina şi viaţa cea îngerească după toată aşezarea ei
cea din părinţi peste cei ce îmbrăţişează viaţă şi cale cu îngeri
între oameni. 

Toate trebuie să însemne slavă îngerească la voi, iar noi,
sfinţii cerului, avem privirea în jos, spre fiii lui Dumnezeu,
care trebuie să se descopere cu slava Domnului de peste ei,
fiindcă toată făptura aceasta aşteaptă: descoperirea fiilor lui
Dumnezeu, slava Domnului cu ei lucrând şi slava lor pentru
Domnul lor. Noi, sfinţii Domnului, avem nevoie de mângâiere,
de frumos ceresc pe pământ, şi acestea vor aduce răscumpă -
rarea noastră şi a luptei pe care am dus-o pe pământ pentru
Domnul cu preţul vieţii noastre înaintea celor mari şi necredin -
cioşi de peste oameni, iar nădejdea noastră nu se stinge, fiindcă
Domnul are poporul Său şi lucrează în mijlocul lui cu sfinţii
Săi şi va veni biruinţa cea scrisă în Scripturi pentru sfinţi, iar
slava aceasta va cuprinde în ea cerul cel nou şi pământul cel
nou, ţinute de Domnul în taină până la arătarea lor, căci aceasta
este făgăduinţa Lui cea pentru sfinţi. 

O, slavă Ţie, Atoateziditorule Doamne! Tu eşti calea şi
mersul sfinţilor Tăi şi eşti biruinţa cea pentru ei. Apropie-Te
cu toată slava Ta cea de la sfârşit de timp, apropie-Te cu ziua
aceea, o, Doamne, căci cere aceasta timpul, şi cere dorul
sfinţilor Tăi, şi dorul lor este mare şi este mult! Amin. 

— AA ceasta fac, o, sfinţi iubiţi. Eu, Domnul,
nu uit iubirea voastră cea mare. Pentru

ea Îmi pregătesc slava şi ziua ei cea mare, ca să vă pot încu-
nuna iubirea. 
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Mă aplec ca un Dumnezeu în faţa ucenicului sărbătorit
acum, Pantelimon. Ai desluşit poporului cuvântului Meu taina
slavei Mele, mişcarea trupului Meu, mlădierea mersului Meu,
frumosul glasului şi al iubirii Mele, din care sfinţii Mei gustă
cu multul. Aşa voiesc să-l văd Eu pe poporul cuvântului Meu
de azi. Să semene cu Mine îl voiesc pe el, să am prin el pe
pământ faţa Mea, mersul Meu şi mlădierea lui, glasul Meu cel
frumos prin glasul lui şi prin iubirea lui cea pentru Mine, între
frate şi frate ea apoi. Şi am încă grijă să-i spun lui că mersul
lui când are de ieşit din staulul cel binecuvântat pentru el, acest
mers trebuie călăuzit cu cuvântul Meu, căci lumea are mersul
ei, grăirea ei, felul ei, iar fiii cuvântului Meu trebuie să fie
scumpi la vorbit şi mult de tot cuprinşi în taină faţă de felul
graiului lumii. Rânduiala ieşirii în vreme de nevoie trebuie să
fie vegheată din cer şi de pe pământ, iar fiii acestui popor să
nu se dea la vorbă cu fiii lumii, care trebuie să-i vadă pe ei fii
ai lui Dumnezeu pe pământ. 

Vă învăţ acum rânduială pe voi, cei ce ieşiţi din staul pe
calea fiilor lumii când este nevoie de ieşit. O, nu vă arătaţi mult
vorbitori cu cei din lume, care vă trag de limbă şi vă îndeamnă
să vorbiţi cu ei după cum vorbesc ei cu lumea. Luaţi cu voi o
carte sfântă şi staţi cu gândul în ea când ieşiţi, şi fiţi bine
îmbrăcaţi pe deasupra cu platoşa cuminţeniei, căci cei ce gră -
iesc mult şi oricum, aceia sunt fiii lumii şi grăiesc ca în lume,
iar voi sunteţi fiii lui Dumnezeu. Fiecare rânduială de pe pă -
 mânt are purtător de cuvânt, care ştie măiestria cuvântului grăit
din dreptul fiecărei rânduieli, iar voi trebuie să ştiţi bine aceasta
şi să nu uitaţi scutul de peste voi, pe care vi-l poate vătăma
chiar limba voastră nestăpânită şi largă la vorbit când voi aţi
da să intraţi în vorbă cu fiii lumii aşa cum vor ei când voi ieşiţi
fiindcă aveţi nevoi. 

O, fiilor, fiţi ca Mine şi, mai mult, fiţi copii cuminţi, fiţi
micuţii Mei înaintea fiilor lumii, care dau să vă tragă de limbă
să vorbiţi cu ei după felul vorbirii lor. Păstraţi-vă în taina care
vă cuprinde în ea, căci voi sunteţi acoperiţi în taină, fiilor. Vă
spun că am durere de la unii din poporul cuvântului Meu şi
care sunt ştiuţi de lume ai Mei. O, păstraţi-vă taina grăirii în
taina tăcerii, fiilor, că e taină mare grăirea. Vă rog Eu, Domnul,
nu uitaţi aceasta. Arătaţi că sunteţi cereşti pe pământ, căci cu-
vântul Meu are putere, nu numai grăire are el. 

Mereu am dorit şi mereu doresc să nu umblaţi singuri,
şi fiecare când iese să aibă lângă el pe cineva mai veghetor, şi
unii pentru alţii să vegheaţi pentru cerul din voi şi să vadă
aceasta fiii lumii şi să se sfiască de voi. Iată, vă trimit pe voi
spre cei care vă călăuzesc cu cuvântul Meu din ei pentru voi.
Ascultaţi de ei, o, fiilor, şi primiţi rânduială peste voi prin ei.
Ei nu grăiesc de la ei înşişi, ci cuvântul Meu este aşezat în ei
spre lucrarea lui peste voi. Iată, trebuie şi mustrare, trebuie şi
veghe, trebuie şi îndreptare prin lucrarea mustrării, numai să
stea pe deplin cu faptele lor în lumină şi în veghe toţi cei care
iubesc calea Mea cea de azi peste un popor călăuzit de cuvântul
Meu. Amin. 

O, câtă învăţătură trebuie mereu! Aşa este şi în cer. Cei
din cer primesc de la Dumnezeu şi cer de la Dumnezeu lu-
crarea cea sfântă a lor pe pământ, şi vine de pe pământ cerere
şi strigare şi Domnul lucrează cu trimişii Săi şi aşa este în cer,
şi aşa trebuie să se lucreze şi pe pământ, şi apoi de pe pământ
spre cer. 

O, mare este lucrarea învăţăturii Mele de peste tine,
poporul Meu Ierusalim pe vatra neamului român! Acum vă
spun vouă, fiilor, că se apropie tot mai aproape ziua de praznic
pentru mama Mea Fecioara, ziua când am mutat-o Eu pe ea

între cei din cer. Voi aveţi în grijă lucrul cel pentru pregătirea
sărbătorii şi pentru întâmpinarea poporului creştin care vine în
sărbători la izvor, şi mulţi din ei se culcă şi se scoală numărând
zilele şi nopţile care mai sunt până la sărbătoarea care îi va
strânge iar lângă izvorul Meu de cuvânt şi lângă voi. 

Duhul păcii îl cobor cu multul peste voi. El se naşte din
duhul iubirii Mele dintre voi şi din duhul ascultării, şi acestea
aduc armonie şi pe Duhul Sfânt, călăuzitorul a toate, o, fiilor.
Eu, Domnul, am grijă de voi şi de lucrul care este de lucrat şi
de pregătit. Şi mai este un pic de lucru şi binecuvintez lucrarea
mânuţelor voastre pentru săvârşirea sălii de nuntă de sub cortul
alb, căci Eu şi cu voi suntem săraci pe pământ şi lucrăm cu
bucăţica atunci când lucrăm, şi aşa adăugăm la întregirea
fiecărei lucrări, fiilor. 

Vă las în duhul păcii Mele, pe care o cobor peste voi, şi
de care voi să aveţi grijă, măi fiilor. Puneţi pe masă la lucru
duhul vostru lângă Duhul Meu dintre voi şi pregătiţi acum
sărbătoarea şi duhul ei, şi învăţătura care o are pentru cei cei
vin şi iau din lucrul Duhului Meu cu voi, fiilor. 

Eu vă voiesc plini de har mereu, mereu, fiilor. Fiţi izvor
de har, căci Eu vă dau, spre împărţirea lui, şi inimi calde se vor
încălzi încă şi fierbinţi vor fi pentru Mine şi pentru voi, căci
Eu prin voi Mă împart şi sunt împărţitor de har. O, aveţi grijă
de duhul păcii dintre voi, de pacea Mea cu voi, o, fiilor. Amin,
amin, amin. 

27 iulie/9 august 2012

Praznicul Schimbării la faţă a Domnului

Omul se poate face locaş al lui Dumnezeu prin umilinţă. Adevă rata
fericire este iubirea şi duioşia. Numai fiii lui Dumnezeu Îl pot vedea
pe Domnul. Durerea este adevărată, iar fericirea este nălucă.
Rugăciunea Fiului lui Dumnezeu către Tatăl pentru neamul român. 

ÎÎ mi deschid gura şi-Mi las auzit glasul ca să fie
aşezat în cartea cuvântului Meu pentru sărbătoarea

Mea cea de azi, când Eu, Domnul, acum două mii de ani, după
ce începusem să-i vestesc pe ucenicii Mei că va fi să merg la
Ierusalim ca să pătimesc pe cruce pentru mântuirea lumii, am
luat pe trei din ei mai pătrunşi de durerea Mea şi ne-am suit pe
munte înalt şi M-am arătat lor în lumină ca de soare strălucitor
şi în veşmânt alb ca lumina, căci aşa a voit în ziua aceea Tatăl
să Mă vestească lor Fiul Său iubit, întru Care El a binevoit, şi
le-a spus lor să Mă asculte, iar Moise şi Ilie au stat atunci de o
parte şi de alta a Mea pe munte înaintea ucenicilor Mei, care
s-au spăimântat căzând, iar Eu, atingându-i, le-am dat putere
şi le-am spus apoi: «Sculaţi-vă şi nu vă temeţi, şi nimănui să
nu spuneţi ce aţi văzut, până ce Fiul Omului nu Se va scula
din morţi!». Aceasta este ziua pe care Eu, Domnul, o aduc azi
în amintire bisericească şi tot aşa fac, ca şi atunci fac, căci Mă
vestesc poporului Meu acum că peste zece zile cobor cu slavă
mare, cu slăvit cuvânt, cu taina coborârii Mele până va veni
ziua descoperirii ei, ca şi atunci pe munte când a fost să Mă
vadă ucenicii în slava Mea cea de la Tatăl, mai înainte de vecii
fiind îmbrăcat în ea de către Tatăl Meu Savaot, dar pe care
mereu Mi-am acoperit-o în taină ca să pot să stau printre oa-
meni şi să las lor cartea venirii Mele pe pământ la ei ca un om,
căci am venit smerit şi M-am născut din trup de Fecioară ca să
vin pe pământ şi să fiu om şi să Mă vestesc Dumnezeu adevărat
prin smerenia Mea, prin venirea Mea cea plină de putere, cu
care înviam morţii şi alungam suferinţele cele greu de dus pen-
tru mulţi suferinzi pe pământ atunci. 

O, poporul Meu de la izvor, peste zece zile tu Îmi vei
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primi venirea Mea cu sfinţii şi cu mama Mea Fecioara, al cărei
loc între sfinţi este de-a dreapta Mea, precum este scris, căci
M-am dus la Tatăl după patima Mea şi am venit apoi şi am
luat-o şi pe ea şi stă ea pe tronul slavei ei cea de la Dumnezeu,
după cum i-a fost alegerea, căci umilinţa ei a fost mare, măi
poporul Meu. 

O, iată de unde trebuie să înveţe omul umilinţa! Să se
uite la Mine omul, căci M-am coborât din cer umilindu-Mă şi
stând umilit pe pământ, şi să se uite omul la mama Mea Fecioa -
ra, care s-a suit la cer pentru umilinţa ei cea plină de Dum-
nezeu, şi pe care omul n-o poate atinge cu purtarea lui, decât
numai dacă voieşte el să fie după chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu pe pământ între oameni şi nu după asemănare cu
omul, căci omul este pedepsit de trufie atât de greu, încât n-are
ochi şi minte cu care să-şi poată simţi şi vedea acest păcat ca
să-l poată pedepsi apoi în însuşi trupul său şi să învieze în
Dumnezeu, făcându-se locaş lui Dumnezeu apoi, aşa cum pro -
o rocii s-au făcut şi toţi purtătorii de Dumnezeu în vremea care
s-a scurs de la facerea lumii şi până azi. 

O, aştept şi Eu, cu duhul ars aştept să vină la izvor cei
ce vin, şi aştept să petrec cu ei mângâiere pentru Mine şi pentru
sfinţi. Aşteaptă şi ei să vină şi să ajungă şi să se întâlnească
aici cu slava cuvântului Meu, în care Eu sunt înfăşurat pe dea-
supra ca să pot veni când vin cu glasul Meu peste pământ, că
e măreaţă foarte slava venirii Mele, şi s-ar învăţa omul şi cu
ea dacă s-ar desface mai mult taina ei înaintea lui. Fiecare om
trebuie să se schimbe el, nu Dumnezeu, şi trebuie schimbarea
aceea cu care să-L vadă el pe Dumnezeu aşa cum M-au văzut
pe munte înalt cei trei ucenici ai Mei, apropiaţi mult tainei
dumnezeirii Mele pentru schimbarea lor de partea Mea, şi pen-
tru care Eu le-am răsplătit pe pământ cu slava Mea. 

Nu poate omul să-L vadă pe Dumnezeu, decât dacă se
face el fiu al lui Dumnezeu. Dacă omul se face atât de uşor fiu
al diavolului, tot aşa de uşor se poate face şi fiu al lui Dum-
nezeu, iar când Domnul voieşte aşa cu omul, poate omul atunci
chiar şi fără să vrea el aceasta, numai să vrea să înveţe când
vine la el învăţătura lui Dumnezeu ca să se dea lui. E măreaţă
foarte taina lui Dumnezeu cu omul, iar Domnul este cuvânt
lângă om şi Se descoperă şi Se face cunoscut şi Se dă omului
putere şi lucrare, iar ca să creadă omul aceasta, să se uite la fiii
diavolului, care slujesc acestui stăpân în fel şi chip atât cât vor
ei, ca apoi să-i dea diavolului putere şi lucrare în ei. Cel ce din
întâmplare sau dinadins caută şi crede să asculte la uşi sau la
ferestre ca să audă şi să ştie cele ce se grăiesc dincolo de cele
ce nu se văd, trebuie să creadă şi să ştie că atunci diavolul are
lărgime mare să-şi folosească acele lui, ţepii lui şi să înţepe
ini mile celor ce se întâmplă sau se aşează cu urechea la uşi şi
la ferestre, şi cărora diavolul le pune atunci în urechi ceea ce
nu se vorbeşte, dar el potriveşte după undiţa lui spre om grăiri
pe dos ca să facă răul în om şi să facă omul răutate apoi şi duh
de duşmănie, şi n-au de unde să ştie oamenii acest obicei din
partea diavolului lucrător, şi care scoate multe împotriva omu-
lui şi niciodată pentru om, şi se face omul tătar pentru om şi
dă cu măciuca, şi se face turc şi dă foc ogorului, şi se face hun
sau ungur cu inimă amară şi plină de ură şi de dor de moarte
peste om. O, dacă toate aceste tainice lucrări diavoleşti mişună
printre oameni încă de la începutul lumii şi sunt şi lucrează
mereu ca să-i facă pe oameni fii ai diavolului, iată, Eu, Dom-
nul, pot şi mai mult, pot pentru binele omului, pentru viaţa
omului, şi pot tot ceea ce voiesc, numai să poată omul să Mă
creadă, să Mă înţeleagă, să vrea să înţeleagă pe cele ce nu se
văd ale Mele şi care lucrează prin taina lor atât cât nu se suie

la mintea omului. Aşa am lucrat Eu acum două mii de ani peste
cei trei ucenici ai Mei, suindu-Mă cu ei pe munte înalt ca să le
descopăr lor apoi taine ale celor ce sunt şi nu se văd şi nu se
aud în chip firesc. M-am lăsat atunci descoperit în slavă înain-
tea lor, grăind cu Moise şi cu Ilie despre patima Mea, care se
apropia zi cu zi mai mult, şi ca să le descopăr celor trei ucenici
cele ce aveau să vină şi să se adeverească, şi pentru care omului
nu-i trebuie numai credinţă, ci îi trebuie şi durere, şi iubire pen-
tru durere îi trebuie, căci Domnul este tot o durere între cer şi
pământ de şapte mii de ani, dar durerea Lui purtată cu omul
poate să-l facă fericit pe om, adică plin de iubire şi de duioşie,
căci altfel de fericire în om nu este fericire, ci este duh vremel-
nic, nălucă, din care omul nu rămâne cu nimic. 

Să se aşeze omul cu urechea şi cu înţelepciune la fe -
reastra Domnului, la gura Domnului, ca apoi să Se descopere
Domnul în ochii omului căutător după Domnul, căutător cu dor.
Atunci Domnul îl va hrăni pe el cu cele tainice ale Lui şi care
nu mint dăruindu-se şi arătându-se apoi cu lucrarea lor, căci
Domnul este adevăr. Pentru toate aceste înţelesuri adânci îi tre-
buie omului învăţător păţit, povăţuitor care cunoaşte pe Dum-
nezeu şi de la Dumnezeu pe cele tainice ale Sale şi adeverite
apoi spre vedere şi apoi împărţite spre credinţă peste oameni,
căci Domnul lucrează curat şi sfânt, faţă de lucrarea cea plină
de curse a diavolului, cel de şapte mii de ani vrăjmaş pe om,
după ce tainic a lucrat şi l-a înşelat pe om la început, ca apoi să
se nască om după om din omul cel de la început, înţepat de dia -
volul atunci când el s-a depărtat de Dumnezeu prin nedragoste
de Domnul şi prin neascultare de cuvântul cel sfânt. Diavolul
stă tainic înaintea omului şi se lasă văzut cum voieşte el prin
om şi prin cele făcute de el prin om, iar pentru aceasta trebuie
învăţător încercat peste omul care voieşte să se dea de partea
lui Dumnezeu şi să scape de diavolul, care are sub stăpânirea
lui neamul omenesc de pe pământ, care face voia lui. 

Venirea Mea cuvânt pe pământ poartă în taina ei naş -
terea cea de sus a omului, care se naşte de jos când se naşte pe
pământ şi căruia îi trebuie iarăşi naştere dacă voieşte să fie el
al stăpânului Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul şi pământul şi pe
om. Trebuie să se schimbe omul ca să-L poată el vedea pe
Dumnezeu şi să fie apoi fiu al lui Dumnezeu. Numai fiii lui
Dumnezeu Îl pot vedea pe Domnul, Care S-a făcut Om şi
Dumnezeu pe pământ. Diavolul nu poate să facă aceasta, şi se
foloseşte de trupul şi de limba omului, şi aşa va lucra el până
la sfârşit, împărţit în oameni, cuibărit în ei pentru lucrarea lui
cea plină de moarte peste om, dar Eu, Domnul, am venit pe
pământ şi tot vin, ca să stric lucrarea diavolului, să stric is-
codirile minţii omului şi să-l dezrobesc pe om de sub duhul is-
codirii, spre care diavolul îl îndeamnă ca să-l atragă spre el pe
om apoi. Eu însă vin pe pământ cuvânt şi aşez Duhul Ade -
vărului în oameni, Duhul Care grăieşte lămurit, descoperind
lucrarea diavolului şi pe toţi cei care slujesc lui, lucrare de care
omul înţelept se poate feri dacă ia aminte la Duhul lui Dum-
nezeu, Care grăieşte din cer pe pământ, veghind pentru viaţa
oamenilor care voiesc să-şi biruiască vrăjmaşul, pe diavolul
cel fără de astâmpăr în calea oamenilor ca să-i supună el pe ei
voinţei lui. 

Iată de ce trebuie să-şi schimbe omul viaţa şi faţa! Omul
trebuie să se facă fiu al lui Dumnezeu şi să-L vadă pe Domnul
şi să se ascundă în Domnul, departe de faţa diavolului, a
şarpelui cel viclean, vrăjmaş pe om de şapte mii de ani.
Aceasta am să-l învăţ şi să-l îndemn Eu pe om. De aceea vin
cuvânt peste pământ şi de aceea Mă descopăr Eu prin taina
acestui cuvânt. 

800 Cuvântul lui Dumnezeu 



Trebuie să se nască din cer oamenii. Eu de aceea vin şi
cuvintez, şi sunt Cel ce făcut cerul şi pământul şi pe om. Dia -
volul s-a născut în om prin neascultarea de Dumnezeu a omului
şi se naşte din om acest vrăjmaş, iar Eu Mă fac Învăţător din
cer peste om ca să-i fac lui bine împotriva răului, pe care el şi
l-a făcut singur, născând în el duhul diavolului, şi apoi lucrarea
lui în om. Veghez mult şi iată, Îmi fac ucenici pe pământ şi-i
fac pe ei casnicii Mei, căci am cetate pe pământ cu ei aşa cum
omul îşi face pe pământ o cetate pentru el. Numai cei ce iubesc
să poarte durerea Mea în ei, numai aceia se fac fii ai lui Dum-
nezeu şi casnici Lui, născuţi din durerea Mea, în dureri născuţi
şi crescuţi prin ele până sus la cer, iar faţa acestora străluceşte
ca şi faţa Mea, faţa celor îndureraţi ca Dumnezeu, căci durerea
este adevărată, aşa cum fericirea nu poate fi, ci este ea doar
nălucă şi nu rămâne şi nu se naşte din ea decât moarte. Cei
îndureraţi însă sunt cei ce nasc şi sunt ca Dumnezeu, de o fiinţă
cu El sunt, şi se descoperă ei din slavă în slavă şi sunt ai Dom-
nului pe pământ şi pot în El şi pot ca El aceştia pentru slava
numelui Lui. Amin. 

Acum, poporul Meu, te îndemn Eu, Domnul, ridică
mânuţele sus şi strigă la Mine pentru liniştirea războiului din
partea celor despărţiţi acum de partea răului în neamul român
şi cere-Mi Mie puterile cereşti să se împartă peste tot şi să facă
ele voia Mea peste pământul şi neamul român, căci este mare
răzvrătirea celor răzvrătiţi şi nu-i poate pe ei birui decât braţul
Meu, pe care-l ridic mereu şi mereu îi biruiesc, dar este nevoie
de stăruinţă şi de strigare, căci lupta este grea şi este de mult.
Să strigăm la Tatăl, să veghem, fiilor, şi treji să veghem acum
şi să chemăm Duhul lui Dumnezeu acolo unde trebuie să lu-
creze El mult, şi de unde se aşteaptă o izbăvire acum. 

Veghem încă, fiilor, la pregătirea mesei de nuntă pentru
ziua mamei Mele Fecioara, căci pornesc mulţi spre izvorul
Meu cu voi aici. Voiesc pacea Mea între voi pentru strădania
aceasta, căci toate pregătirile cele mari nasc încordarea cea
pentru pregătirea lor şi vă trebuie mult pacea Mea, fiilor, iar
voi doar să ştiţi s-o păstraţi şi s-o creşteţi între voi, ca să pot
Eu prin ea să vă stau alături sub greu cu puterile cereşti, care
pot, fiilor. Vedeţi voi cum se împart puterile cereşti şi cum
lucrează ele dezgolirea minciunii celor ce mint fiindcă vor să
stea ei mari peste neamul român? Iată, puterile cereşti, strigate
de voi, lucrează, fiilor, şi scot la lumină întunericul celor ce
lucrează la întuneric împotriva neamului român, de parcă ei
n-ar fi români, ci duşmani ar fi. Noi însă să cerem la Tatăl în-
frângerea acestei furtuni şi ruşinarea celor ce bat cu furtună ori
de câte ori suflă ei cu ea şi strică liniştea văzduhului român,
iar această nelinişte apasă, fiilor, ca şi pe voi, pe mulţi apasă.
Tatăl Savaot să voiască El să facă linişte, că e greu de tot fără
linişte, fiilor. 

Îl rog pe Tatăl Savaot pentru pacea neamului român
acum: 

Întoarce, Tată, durerea aceasta de acum, întoarce-o în
bucurie, că doare ea în mulţi, Tată! Trezeşte Tu la duhul drep -
tăţii Tale pe judecătorii acestei dureri, ca să facă ei voia Ta,
iar Tu să le plăteşti lor după cum vor iubi ei dreptatea faptelor,
Tată! Te rog aceasta din mijlocul poporului cuvântului Meu
cel de azi, o, Tatăl Meu. Amin. 

Binecuvintez acum vreme dulce pentru sărbătoarea
mamei Mele Fecioara, aici, la izvor, cu popor adunat de peste
tot, şi binecuvintez paşii celor ce pornesc cu inima şi cu dorul,
şi apoi cu pasul spre izvor. Ard inimile lor după Mine şi după
voi. Aşa să-i aşteptaţi şi voi în prag, fiilor, şi să le daţi de la
Mine lor, căci au iubire. 

Te las spre lucrul tău cu Mine, poporul Meu. Ai grijă
sfântă de tot ce este de lucrat pentru întâmpinarea poporului
care se adună la izvor. Stai înaintea Mea cu cerere pentru toate
câte sunt de lucrat, iar Eu să-ţi dau şi mereu să-ţi dau pentru
lucrul Meu cu tine, pentru lucrul şi pasul tău cu Mine, o,
poporul Meu, iar tu să-i înveţi pe cei ce vin să iubească ei să
se facă fii ai lui Dumnezeu pe pământ, iar Eu să le fiu lor Dum-
nezeu pentru voia Mea cea din ei, pentru voia Mea şi nu a lor
în ei, o, poporul Meu, popor al lucrului Meu peste pământ
acum, la sfârşit de timp. Amin, amin, amin. 
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Praznicul Adormirii Maicii Domnului

Omul trebuie să se facă purtător de Dumnezeu. Creştinul să nimi -
cească duhul lumii din el. Plânsul omului este duhul nemulţumirii. 

Izbânda Maicii Domnului peste neamul român. 

MM ai înainte de zori Mă pornesc cu oştiri cereşti,
cu glasul cuvântului Meu şi cu întreită iubire

întru întâmpinarea celor ce se strâng la izvorul Meu de cuvânt
în ziua aceasta de praznic sfânt. Eu sunt Cel ce sunt. Sunt Fiul
Tatălui Savaot, Unul născut din Tatăl mai înainte de vecii, şi
din mamă Fecioară acum două mii de ani când M-am făcut Om
ca să fiu cu oamenii pe pământ şi să anunţ între ei împărăţia
Mea pentru oricine voieşte să se facă fiu al lui Dumnezeu, cu
cetăţenie cerească peste el pe pământ. Am norii suire şi am um-
blare pe aripile vânturilor, căci scris este: «Dumnezeu strălucit
va veni şi nu va tăcea». 

Cu glas de Păstor iubitor şi milos vă dau din gura Mea
vouă, celor ce veniţi la izvorul Meu de cuvânt. Pace vouă! Mai
întâi pace vouă vă spun! Apoi voi să vă aşezaţi înaintea Mea
ca să vă binecuvintez venirea voastră la Mine, la izvorul cu-
vântului Meu, care se face carte aici, între slugile Mele, căci
Eu sunt Cel ce fac pe îngerii Mei duhuri şi pe slugile Mele pară
de foc, precum este scris să fac. Voiesc şi omul să-L facă pe
Dumnezeu ca să-L aibă pe El de Păstor al său. 

Vine Domnul la oameni, vine cu sfinţii în oştiri, călare
pe cai albi, şi vine în locurile Sale binecuvântate pe pământ.
Precum se duc oamenii în locuri plăcute lor, făcute de oameni,
aşa vin Eu cu sfinţii la izvor aici şi Mă odihnesc de drumul
dintre cer şi pământ, căci Eu am spus, şi s-a făcut cuvântul Meu
şi e domnia Mea aici, şi vin aici cei pe care Tatăl Savaot îi
atrage, iar Eu le dau lor, căci sunt Păstor. 

E zi de praznic împărătesc şi sfânt pentru intrarea mamei
Mele Fecioara între sfinţi în cele ce nu se văd, şi este scris la
Mine în această zi sărbătoare cu strângere la izvor şi cu hrană
din gura Mea pentru cei ce vin, atraşi de Tatăl Meu. Acum pai -
sprezece zile s-a strâns mulţime mare cât vezi cu ochii, s-a
strâns la rugăciune spre Mine pentru ca să le dau lor, dar aici
la izvorul înţelepciunii Mele vin cei ce se dau ei Domnului, nu
vin cei care cer. O, ce frumos! Unde se mai găsesc locuri
sfinţite unde să se adune mulţime care să se dea Domnului, şi
nu ca să le dea lor Domnul? S-a strâns mulţime cât frunza şi
iarba lângă icoana Maicii Mele şi toţi au cerut Mie şi ei multe
pentru nevoile lor, iar Noi să le dăm lor. Aici însă vin cei ce se
dau ei lui Dumnezeu, pentru că au iubirea lui Dumnezeu în ei
şi se dau Lui cu ea. Eu însă Mă aplec şi vă dau, ca mama care
se apleacă să-şi hrănească pruncul mic şi să şi-l crească îngri-
jindu-l cu dor. 

Mă dau vouă pentru că vă daţi Mie cu viaţa voastră după
voia Mea, dar să fie aşa venirea voastră la izvorul Meu de cu-
vânt, care vă învaţă să vă daţi lui Dumnezeu, iar El să facă voia
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Lui în voi şi între voi, căci voia Lui în voi este cea care se vede
între voi apoi, uitând de cele ale voastre şi dându-vă unii pe
alţii Domnului prin povaţă, prin îndemnare şi prin sfântă lu-
crare pentru mersul Său pe pământ prin voi. 

Vă spun vouă în zi de praznic sfânt că omul trebuie să se
facă purtător de Dumnezeu, cea mai dulce povară pe care o
poate omul avea. Cel ce stă sub această sarcină are pe Domnul
strălucire peste el şi văd cei din jur lumina aceasta, prin care
nu-şi face loc trufia, ci numai iubirea şi strălucirea ei. Vă în-
demn să aveţi pace între voi. Prin iubire de Dumnezeu se zideşte
ea între fraţi. Nu uitaţi că iubirea cea ştirbită nu are frumuseţe
şi nici rod pentru cer. Cel ce iubeşte pe Domnul în chip ştirbit
e ca gura fără dinţii ei toţi, şi de a căror lipsă gura nu poate
mesteca hrana cea pentru viaţă şi pentru sănătatea vieţii. 

Iubirea Mea cea dintre fraţi a fost povaţa mamei Mele
Fecioara ori de câte ori ea avea de lucrat peste cei ce se mân-
tuiau atunci şi erau atraşi la Mine şi la Tatăl prin lucrarea ei de
peste ei. O, tot aşa şi acum mama Mea se împarte, şi iată, Eu
Mă împart celor ce se dau Mie cu viaţa lor, nemaicerându-Mi
Mie pentru ei, de vreme ce se dau ei Mie cu totul. 

Hai, mama Mea, e praznic sfânt pentru tine, mamă.
Avem cetate pe pământ primitoare de oaspeţi din cer, mamă,
şi avem oaspeţi veniţi la izvor şi trebuie să le dăm lor masă
împărătească, mamă, căci ei se dau nouă rod ceresc ca să-l
aducem Tatălui. Binecuvântat să fie cuvântul tău peste ei!
Ocrotire să le fii lor şi veghe peste ei, şi să te primească ei,
mamă. Amin. 

— DD a, Fiule scump, al Tatălui Mieluţ, şi al
meu pruncuşor, să-i învăţăm pe ei să se

facă purtători de Dumnezeu, căci aşa lucru voieşti Tu să aibă
omul. Trebuie acum, la sfârşit, să putem aceasta peste oameni,
chiar dacă numai un popor mic la număr va trage sub această
povară dulce. Omul este învăţat să bată şi să ceară de la Noi
ceea ce voieşte să-i dăm, dar aici, în lucrarea Ta peste acest
popor este altfel, Fiule Doamne. Aici omul este cel ce se dă
Nouă, iar cel ce se dă nu mai cere, căci are pe Domnul povară
dulce de purtat, povară pe care n-o dă omul de la el nici pentru
lumea toată, căci aşa face cel care simte gustul lui Dumnezeu
şi bunul Lui din el. 

Voi, cei adunaţi la praznicul meu de suire la cer lângă
Fiul meu Iisus Hristos, primiţi povaţa mea! Nimiciţi duhul
lumii din voi, căci lumea este urâtă şi vă face urâţi ca şi pe ea.
Fiţi biruitori ca Fiul meu, Care a biruit lumea în însuşi trupul
Său. Ce-i face omului duhul lumii? Îl face să uite de Dum-
nezeu, Care dă viaţă tuturor. Luaţi din viaţa mea vedere bună
pentru viaţa voastră. Staţi în cer cu viaţa, că pe pământ e numai
desfrânare din tată în fiu, de la începutul omului şi până azi şi
până mâine, şi apoi va fi Domnul cu împărăţia Sa şi cu oştenii
ei, cu cei care au biruit lumea ca şi Fiul meu Iisus Hristos. 

Duhul lumii îi împarte omului mintea în cele din lume,
îi strică dragostea, veghea şi bucuria cea de sus. Duhul lumii
desparte fraţii cei întru Hristos fraţi şi fărâmiţează frumuseţea
Domnului dintre ei şi lucrurile Lui cu ei. Daţi-vă Domnului în
toate clipele voastre şi nu fiţi fără El, căci duhul lumii vă prinde
singuri şi vă trage spre vină şi vă învinuieşte apoi la Domnul. 

O, iubiţi rugăciunea cea cu putere rostită, cea plină de
Dumnezeu în ea şi nu de om! Aceasta trebuie să facă purtătorul
de Dumnezeu, nu altceva. Cereţi-L pe Domnul în voi să stea!
Vă cere Domnul să staţi întru El. Iată ce măreaţă slujire cu
supunere înaintea Domnului! Cei ce împlinesc aşa nu mai au
vreme de duhul lumii, care îl urâţeşte pe om, oricâte podoabe
ar avea pe el puse de la Dumnezeu. 

Mi-e dor de voi să-I fiţi popor lui Hristos Fiul meu! Nu
se poate aceasta cu dăruire ştirbită, ci trebuie să-L aveţi pe El
povară dulce şi mers întreg să aveţi sub crucea Lui. Fie-vă milă
de oameni, de fiii oamenilor! Dar cum această milă? Cereţi
Domnului să pătrundă cu dorul Său în oameni ca să-Şi aleagă
El popor sfinţit. Iată lucrarea purtătorilor de Dumnezeu! Cel
ce nu lucrează aşa lucrul său, nu este de folos lui Dumnezeu. 

O, cât de dulce vă povăţuiesc, cât de cereşte, cât de fru-
mos! Aşa îi îndemnam pe ucenicii Fiului meu, pe cei iubitori
de cer pe pământ şi peste ei. Eram purtătoare de Dumnezeu şi
nu-i puteam învăţa decât ceea ce eu făceam şi împlineam, iar
împlinirea mea făcea rod. 

Nu uitaţi să fiţi şi să rămâneţi copii, ca să fiţi ai Tatălui
şi ai Fiului şi ai Sfântului Duh şi să staţi apoi lângă El aşa cum
eu stau lângă Tatăl şi lângă Fiul meu între cei din cer. E cerul
plin de purtători de Dumnezeu veniţi de pe pământ în toate
vremile de până acum. Acesta a fost neamul lui Dumnezeu
după duh şi după sânge apoi, căci Fiul meu S-a dat lor pe
pământ precum în cer şi S-a unit cu ei, un singur trup cei doi.

Vă mulţumesc pentru iubirea voastră adusă Fiului meu
Iisus Hristos, Care plânge în cer pentru fiecare om, aşa cum
eu plâng cu El. Învăţaţi taina plânsului lui Dumnezeu. O,
învăţaţi puterea acestei taine şi veţi fi cei fericiţi. Plânsul omu-
lui este duhul nemulţumirii, dar plânsul Domnului este duhul
iubirii. Aceste învăţături vă dăruiesc în ziua mea de praznic
sfânt al venirii mele la Fiul meu Iisus Hristos, acum două mii
de ani, după ce El S-a dus iar la Tatăl şi iarăşi a venit şi m-a
luat lângă El. 

Lacrima şi mila mea de mamă suspină mult pentru nea-
mul român, pentru ţara venirii Fiului meu Iisus Hristos Cuvân-
tul acum, la sfârşit de timp. Plâng la Tatăl şi Îi cer Lui pentru
neamul Fiului meu. Mă împart şi fac ocrotire mare în toată vre-
mea peste ţara Fiului meu peste pământ cuvânt acum. Mila
mea vindecă şi slobozeşte pe cei încercaţi, iar azi am pregătit
cu rugăciune un dar ceresc, o izbândă sfântă peste neamul
român, cu greu dobândită împotriva celor ce au alungat câr-
maciul acestui neam de la locul lui de veghe. Poporul Fiului
meu, aici, la izvorul Lui de cuvânt, a ridicat glas de rugăciune
în vremea acestei încercări şi s-a deschis cerul şi a adus răspuns
rugăciunii lui. Luaţi har din acest izvor ceresc şi purtaţi-vă ca
fii ai harului cel de sus, care biruieşte în om duhul lumii. Amin. 

Eu, Fiule Doamne, am împărţit sămânţă peste cei ce vin
după cuvântul Tău la izvor. M-am dat lor plină de cuvânt. Îi
iubesc pe cei ce vin pentru iubirea lor la Tine şi-i doresc pe ei
sub această dulce povară: iubirea lor de Dumnezeu. Am multe
de aşezat bine în ei, am încă multe şi mereu cerute să fie
lucrătoare în ei. Iubirea din ei să-i facă biruitori, o, Doamne!
Ca Tine să iubească ei şi nu ca oamenii, o, Fiule Doamne! Iu-
birea mea cea pentru Tine a fost povara mea de-o viaţă. Să
poarte şi ei această dulce povară, şi vor fi cei fericiţi. Iar Tu în-
toarce-Te acum în sfat cu ei şi dă-le lor, căci eu le-am dat, şi le
dau încă binecuvântare de mamă pentru calea lor înapoi şi dor
le doresc lor, pentru Tine dor, o, Fiule scump al meu, Mieluţ
îndurerat pentru fiecare om, care încă nu ştie că Tu eşti Dum-
nezeu şi că vii să-i îndemni pe toţi la Tatăl cu dulcele Tău glas
şi cuvânt, ca apoi să Te odihneşti, dându-I Tatălui Savaot rodul
Tău. Amin. 

— OO,mamă cerească, aşa ai fost tu şi pe pă -
mânt, cerească ai fost tu, mamă. Fii ce -

reşti trebuie să naştem Noi din oameni prin cuvântul Nostru
semănat peste ei. Cu glas de Păstor milos Mă dau oamenilor
şi voiesc să se aprindă în ei focul Duhului Meu. Ca mama care
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se apleacă să-şi hrănească pruncul, aşa cobor Eu după om,
mamă. Sărbătorim cu poporul cuvântului Meu ziua ta de praz -
nic între sfinţi, şi e zi măreaţă această sărbătoare, mamă. 

Îţi mulţumesc, popor de la izvor, pentru masa cea pre -
gătită şi aşezată frumos pentru această zi. Ai trudit pentru cer,
iar cerul te scrie sus la Tatăl sprijin lui Dumnezeu şi lucrărilor
Lui. Binecuvintez în ziua aceasta lucrarea cea pentru săvârşirea
sălii de nuntă de sub cortul alb. Se suie în cer truda ta, care-Mi
slujeşte venirii Mele şi lucrului ei. 

E bucurie în cer pentru cei ce vin la izvor, şi voiesc să
se întoarcă întru ale lor cu împlinirea Mea în ei. E glasul Meu
pe pământ peste ei când ei vin la Mine şi la tine ca să audă
glasul lui Dumnezeu. O, de şi-ar păstra ei credinţa până la
sfârşit! Eu le dau lor această putere s-o poarte, le dau credinţa,
până le voi da plata ei. Amin. 

Mă voi întoarce în carte cu cuvântul Meu după ce vom
conduce înapoi pe oaspeţii primiţi la izvor, şi vom pune apoi
în carte durerea care a fost peste neamul român şi truda Mea
şi a ta şi a sfinţilor toţi pentru liniştirea furtunii care a bătut atât
de greu peste faţa acestui neam. Mă voi îndrepta peste tot cu
cuvântul şi voi lăsa puterea lui să lucreze mereu, că mereu e
de lucrat peste cele ce ispitesc şi încearcă neamul român. 

Am împărţit puterile cereşti ca să lucreze ele peste cele
stricate de cei ce au stricat. Voi aţi cerut, fiilor, iar Eu, Domnul,
v-am deschis şi am lucrat şi s-a văzut lucrarea puterilor cereşti
intrând şi ieşind şi, iarăşi, ieşind şi intrând şi lucrând. Aşa lu-
crez Eu, Domnul, pentru neamul român, şi vă am pe voi în mij -
locul acestui neam şi vă arăt cât pot Eu de mult să lucrez prin
voi şi cu voi, ca să prindeţi voi iubire şi putere şi răbdare cu
Mine şi să lucrăm, fiilor, mereu pentru soarta acestui neam,
neamul Meu cel de la sfârşit de timp. Să cerem acum Tatălui
să ridice mlădiţe noi şi să înveţe ele dăruirea şi iubirea care nu
caută câştig şi nu cere pentru ea, căci altfel de oameni nu pot
da cu fapta lor nimic semenilor lor. Voi da în lături pe cei la-
comi, pe cei ce iubesc banul şi slava lor. Voi face cale multor
inimi curate şi voi sluji cu ele mersul neamului român. Mergem
înainte cu rugăciunea spre Tatăl, căci vremea cea cu război ne
ţine strânşi de Tatăl, de la Care trebuie să vină toată izbăvirea
mereu, iar noi să fim mijlocitori, fiilor. Amin. 

Fiţi la veghe, că ne întoarcem în carte, măi fiilor. Voi sta
în sfat cu neamul român şi cu cei ce au suflat cu ispită grea
peste el. Voi umple acum iarăşi de vlagă pe cel ce se întoarce
la locul cârmei peste acest neam. Am norii suire şi am umblare
pe aripile vânturilor, căci scris este: «Dumnezeu strălucit vine
mereu şi nu va tăcea». Amin. 

Pace vouă, celor ce iubiţi izvorul cuvântului Meu! Sunt
Cel ce fac pe îngerii Mei duhuri şi pe slugile Mele pară de foc,
şi vă vor însoţi puterile cereşti spre cale înapoi. Duhul Meu
tânjeşte de la o întâlnire la alta să se adune cu voi aici, la izvor,
să stăm la masă şi să avem mângâiere. Luaţi din înţelepciunea
pildelor arătate vouă din mijlocul poporului cuvântului Meu.
Veniţi şi luaţi şi fiţi bogaţi de Dumnezeu. Să nu aveţi doruri,
să nu aveţi nemulţumiri. Fiţi plini de Dumnezeu, fiilor! 

Pace vouă, pace vouă, pace vouă! Amin, amin, amin. 

*

II ată, cerurile se deschid, iar Eu, Domnul Iisus Hris-
tos, Fiul Tatălui Savaot, sunt trimis de El cuvânt

peste neamul român. Eu ascult de Tatăl şi împlinesc, căci între
cei din cer este ascultare, şi vin spre tine cu cuvântul Meu,
neam român, iar tu deschide-I Domnului, Care vine la tine cu

toate puterile cereşti, în oştiri călare pe cai albi. Am norii suire
şi Mă port pe aripile vânturilor şi-Mi fac din foc, din pară de
foc, slujitori. 

O, auzi glasul Domnului, neam român! Şi auziţi voi cu-
vântul lui Dumnezeu, Care strigă peste voi, cei care aţi adus
duh de nelinişte, furtună peste suflete şi pagubă în vreme de
secetă, căci seceta a mers odată cu voi şi a pârjolit pământul
român, aşa cum voi v-aţi ridicat şi aţi pârjolit ceea ce a fost
zidit până acum pentru slava şi numele acestui neam înaintea
neamurilor pământului. Stau de vorbă cu voi. Cuvântul Meu
nu vă întreabă dacă veţi crede în el, ci vă întreabă dacă veţi fi
cuminţi de acum, căci până acum n-aţi fost cuminţi, ci aţi făcut
pagubă mare, şi vai vouă dacă veţi plăti aceasta! Vă luaţi unul
după altul la săvârşirea păcatului învrăjbirii între fraţi şi vă
îndemnaţi spre acest păcat, iar păgubitul cel dintâi este poporul,
cu care voi vă acoperiţi ca să ziceţi că în numele lui lucraţi voi
răul pe care-l faceţi şi cu care loviţi din creştet până în tălpi,
de sus până jos trupul neamului român, iar Eu, Domnul, în faţa
lui stau cu cuvântul Meu de peste voi ca să ne socotim pentru
cele ce voi aţi săvârşit şi încă daţi să săvârşiţi după mintea
voastră lucrare fără rod. E vremea să lucrez Eu, Domnul, căci
voi aţi stricat mult şi aţi călcat sub picioarele voastre puteri
bune, zidire mare şi multă, care s-a dărâmat acum, căci voi aţi
făcut război asupra celor buni şi mari cu inima pentru acest
neam. O, cum de n-aţi văzut îndeajuns că nu faceţi bine şi că
faceţi mult rău? O, cum de nu v-aţi temut să lucraţi aşa şi să
vă îndemnaţi unii pe alţii să faceţi atâta cutremur? Iată cât de
mincinoasă este nădejdea cea omenească! Priviţi şi socotiţi-vă
pe urma a ceea ce aţi dat să săvârşiţi. Ca unii fără de minte aţi
călcat peste toţi fiii români şi mai ales peste cei pe care i-aţi
tras la păcatul vostru. V-aţi pus de gând să alungaţi cârmaciul
de la cârmă şi aţi lucrat cu îndărătnicie acest păcat şi au râs
popoarele de pe pământ de faţa neamului român şi de lucrarea
lui cea plină de răzvrătire, de la mijloc lucrată de voi. V-aţi so-
cotit unii pe alţii pentru această lovitură şi aţi instigat apoi
poporul, pe care l-aţi pus să slujească şi să grăiască după cum
slujiţi şi grăiţi voi, dar voi aţi minţit poporul, căci nu lui aţi
vrut să slujiţi prin aceasta, ci vouă; vouă, celor vinovaţi mult
şi plini de ură şi de duşmănie şi de duh de trădare de fraţi. Tatăl,
Fiul şi Duhul Sfânt, Dumnezeul neamului român-ortodox, a
privit la voi şi are înainte păcatul vostru, păcat săvârşit asupra
fraţilor voştri, asupra neamului român, neamul Meu cel de azi,
la care vin cuvânt, neam ales de Tatăl Savaot să-Mi primească
venirea cuvântului Meu peste pământ, căci vremea Mea s-a
apropiat şi aud morţii din morminte glasul Fiului lui Dumnezeu
şi se pregătesc să iasă, precum este scris, şi când puterile cereşti
şi toate câte sunt între cer şi pământ aud glasul Meu şi-Mi slu-
jesc şi am norii suire şi am umblare pe aripile vânturilor şi vin
cuvânt pe vatra neamului român de aproape şaizeci de ani şi
am istorie scrisă în mijlocul acestui popor. Veniţi şi luaţi şi citiţi
şi bucuraţi-vă de Domnul, Care este în mijlocul poporului
român cuvântând cuvântul Său, sau căiţi-vă pentru răul din voi
şi lepădaţi-l apoi. 

Stau de vorbă cu voi şi vă îndemn cu milă părintească
să lepădaţi duhul minciunii, care vă lucrează inimile, şi pe care
mult îl lucraţi, căci v-aţi învăţat cu el prea mult, şi vede acest
neam ceea ce faceţi voi şi e păcat să lucraţi aşa. O, până când
veţi merge cu această răzvrătire şi învrăjbire între fiii neamului
român? Vi s-a dat prea mult gura şi limba spre minciună. O,
nu de asta trebuie să doriţi să staţi în sfatul cel pentru ţară. V-aţi
făcut rost de lăudători, care să vă trimită în sfatul ţării, în vreme
ce voi nu ştiţi şi nu vreţi să faceţi pentru popor şi nu pentru voi
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lucrul pe care l-aţi luat să-l săvârşiţi în sfatul ţării. În locurile
de frunte ale unui neam nu trebuie să râvnească cei ce nu au
lepădare de sine şi jertfă deplină cu trupul, cu sufletul şi cu
duhul. Nu trebuie să stea pe scaunele dreptăţii cei ce calcă
aceste legi, defăimând puterea lor. Este scris în Scripturi despre
judecătorii pământului şi despre lucrarea pe care o au ei de lu-
crat de pe scaunele legii. Este scris: «Iubiţi dreptatea şi cuge -
taţi drept despre Domnul Judecătorul, şi umblaţi după El cu
inima smerită, o, judecători ai pământului, căci El Se lasă spre
cei ce nu-L ispitesc şi spre cei ce cred în El, iar cugetele cele
viclene Îl depărtează pe Domnul, Care mustră pe cei fără de
lege şi pe cei ce ispitesc, şi în care înţelepciunea nu sălăşlu -
ieşte, iar Duhul Sfânt Se depărtează, căci sunt fără de price -
pe re aceştia pentru înţelepciune, iar înţelepciunea este duh
iubitor de oameni şi pedepsitoare pentru cei ce hulesc, căci
Dom nul este martor gândurilor celor mai ascunse şi stră bate
ne greşit inimile şi nu-I scapă nici şoapta cuvintelor şi nu se
poate ascunde de El cel ce este nedrept, căci dreptatea se răz -
bună şi taie chibzuinţa celui nelegiuit şi duce zvonul graiurilor
sale înaintea Domnului, spre pedeapsa pentru cele strâmbate
de el, fiindcă şi cea mai tainică vorbă nu va trece nepedepsită,
iar gura cea plină de minciună primejduieşte viaţa sufletului,
şi nedreptatea săvârşită atrage moarte după ea». 

Este scris în Scripturi de plata celor necredincioşi, ca -
re-şi atrag moartea cu mâinile şi cu glasul, cu fapta şi cu cu-
vântul şi şi-o fac prietenă şi sunt împătimiţi după ea şi fac
legământ cu ea şi sunt vrednici de ea apoi, dar cine să înţeleagă
între ei aceasta? Eu însă vă spun vouă din cartea dreptăţii, iar
cartea aceasta are putere să pătrundă peste voi prin însăşi pu -
terea ei, peste care voi călcaţi şi faceţi răzbunătoare peste voi
dreptatea, şi fericiţi veţi fi dacă vă veţi îndrepta spre credinţă
şi spre lepădarea fărădelegii apoi, iar dacă cu vicleşug veţi
lucra pe mai departe, voi veţi vedea. Amin. 

O, neam român, mult te-am strigat şi te-am povăţuit la
veghe prin acest râu de cuvânt! Iată, n-ai vegheat aşa cum te-am
povăţuit, ba te-ai lăsat dus cu vorba de cei ce te-au cumpărat
de partea fărădelegilor lor. Stau mijlocitor la Tatăl Savaot pen-
tru soarta ta cu Mine pe pământ între neamuri, dar Tatăl S-a
întristat adânc de la tine şi a bătut cu secetă mare peste vatra
ta, căci L-ai îndurerat prin păcat. O, cum de te-ai lăsat îndem-
nat la duhul învrăjbirii între frate şi frate de către aceşti oameni
însetaţi de putere peste tine, neam român? O, cum de nu te-ai
înţelepţit la glasul Meu, care te-a povăţuit mereu mult şi milos
ca să nu te apleci spre păcatul fărădelegii acestor trădători de
fraţi? O, cum să fac acum pacea Mea în mijlocul tău? S-a stri-
cat faţa ta înaintea popoarelor, iar Eu am voit să stea sus fruntea
ta şi s-o umplu de slava Mea. 

Te povăţuiesc spre veghe, neam român, şi spre înţelep -
ciu nea cea de sus, pe care n-o au cei ce te-au tras la păcatul
învrăjbirii între fraţi. Căieşte-te acum, după ce te-ai lăsat atras
la păcat! Deschide ochii şi lasă-Mă să ţi-i deschid Eu, căci cei
ce vor să stăpânească peste tine acum nu au iubire pentru tine,
ci au pentru ei şi plăsmuiesc fără să ştie dureri peste tine. Te
chem sub povaţa Mea. Deschide ochii mari şi socoteşte bine
şi crede de la Mine, nu de la om. Nu-ţi vor binele, nu-ţi ţin
partea aceştia care te-au îndemnat la păcat, ci te folosesc acum
scut pentru ei şi pentru fărădelegile lor, pe care ei încă şi încă
le desfăşoară pentru duhul învrăjbirii dintre fraţi. 

Iată, ai greşit lovind cu batjocură şi cu defăimare în cel
ce stă la cârmă cu trezie mare pentru soarta ta, şi pe care îl
laudă popoarele pentru veghea lui de peste tine şi pentru înţe -
lepciunea lui cea mare. O, caută să cunoşti adevărul, neam

român. Nu te grăbi să-i crezi pe cei ce-ţi defaimă fiinţa prin
duhul trufiei lor, prin minciuna pe care o împart peste tine în
locul pâinii cea de toate zilele, de care tu ai nevoie acum, neam
român, căci te-am bătut cu secetă pentru neveghea ta. Din mij -
locul puterilor cereşti grăiesc peste tine. Scoală-te la veghe şi
caută să înveţi de la cei înţelepţi şi să pricepi că e război pe
vatra ta şi că tu încă nu înţelegi şi nu te temi! Voi pune duh din
Duhul Meu peste tine şi-ţi voi da ajutor să pricepi şi-ţi voi des -
chide ochii şi mintea şi-ţi voi arăta care sunt binefăcătorii tăi.
Cei ce iubesc dreptatea şi pacea şi adevărul a toate, aceia sunt
din partea Mea pentru soarta ta între neamurile pământului,
căci tu trebuie să străluceşti între neamuri, o, ţara Mea cea de
azi. Pun puterile cereşti în slujba ta şi lucrez tainic ca să te mân-
tuiesc de cei ce te-au minţit şi te-au tras spre păcatul învrăjbirii
pentru alungarea cârmaciului de peste tine. Nu mai e mult şi
vei vedea faţa cea adevărată a celor ce te-au îndemnat să te
răzvrăteşti pentru puterea lor peste tine. Vei alerga după ajutor
ca după aer, dar nu te lăsa până atunci biruit de ei, neam român.
Scoală-te să crezi în cuvântul Meu, care te cheamă la veghe şi
te scoală la lucru. Nu are nimeni nici un câştig dacă nu crede
în cuvântul Meu cel de azi, din care Mi-am făcut toiag de câr-
muire peste popoare, precum este scris. 

Grăiesc acum cârmaciului neamului român. Duhul Meu
îl cuprinde şi îi întăreşte vlaga cea rănită şi încercată din părţi
prin cei ce au adus învrăjbire mare între fiii acestui neam. 

Deschide-Mi ca să-ţi grăiesc! Sunt Fiul lui Dumnezeu
Tatăl Savaot şi al mamei Fecioare, iar cuvântul Meu se aşează
înaintea ta şi-ţi plămădeşte inima şi puterea ei cea de sus pentru
locul şi duhul cârmei la care stai pentru sufletul şi trupul nea-
mului român. Iubirea Mea te preţuieşte mult, că ai iubire mare
şi veghetoare pentru neamul român. I-am avut atât de rari pe
cei ce au iubit ca şi tine acest neam şi cârmuirea lui, cu nădejde
în Mine cârmuind ei. Eşti însă duşmănit mult de cei ce iubesc
minciuna şi nedreptatea şi pe ei înşişi, şi s-au suit aceştia pe
scaune în sfatul ţării şi au iubit duhul minciunii şi aşa au lucrat,
şi se vede acum lucrarea minciunii cu care au înşelat ei acest
neam ca să-l ridice împotriva ta, împotriva cârmei cea pentru
soarta neamului român. Te-au alungat de două ori, căci sunt
duşmani, dar Eu, Domnul, am pe poporul cuvântului Meu şi îl
am pregătit mult înaintea Mea şi lucrez cu el împlinirile Mele
pentru neamul român. Nu-ţi mai spun de lucrarea Mea şi de
alegerea Mea peste neamul român, şi îţi spun că lucrez cu mare
veghe împlinirea Scripturilor cele pentru acum şi Mă folosesc
de acest micuţ popor, pe care-l ţin sub voia Mea, sub cuvântul
Meu ca să-l am la lucru şi la strigare şi ca să vin cu ajutor de
sus, ori de câte ori soarta celor drepţi ai acestui neam e lovită
de fraţi trădători şi învrăjbitori în mijlocul neamului român. E
aprigă lupta celor mincinoşi şi nedrepţi asupra ta, căci ei nu au
iubire, şi se vede bine că nu au, de vreme ce pe limba lor
dăinuieşte cuvântul minciunii, cu care ei se acoperă şi se ajută.
Dar când a biruit duhul minciunii ca să nu fie pedepsit apoi
acest duh? 

Acum îţi dau cuvânt de mângâiere şi de putere de sus
peste tine. Puterile cereşti au fost peste tot la porunca Mea şi
la strigarea poporului cuvântului Meu şi s-a văzut puterea lor
împărţită şi lucrând minunat. Te povăţuiesc, şi-ţi voi face timp
prielnic ca să Mă asculţi aşa şi să te aşezi înaintea neamului
român, cel atât de încercat acum pentru păcatul în care a fost
atras de cei mincinoşi, şi să-i desluşeşti tu cu duh duios acestui
neam iubirea ta cea pentru el şi faptele tale şi viaţa ta şi lucrarea
ta şi lucrul cel pentru el între neamuri, la care tu ai lucrat şi ai
luptat cu credincioşie, ca să aibă acest neam nume şi laudă

804 Cuvântul lui Dumnezeu 



înaintea popoarelor, şi nu ruşine să aibă. Toate învinuirile care
ţi-au fost aduse pe nedrept cercetează-le bine pe rând şi
desluşeşte-le bine înţelesul, ca să trezeşti la duhul adevărului
pe toţi fiii neamului român, căci au fost duşi cu minciuna îm-
potriva ta cei care s-au tras de partea chemării spre duhul min-
ciunii celor ce mint cu multul pentru ca să câştige ei de partea
lor pe mulţi din neamul român. Aşează tu pe hârtie toate în-
vinuirile, toate nelămuririle care sunt, toate înţelesurile care
s-au încurcat, şi desluşeşte adevărul cel adevărat în faţa nea-
mului român, căci eşti dator să desluşeşti totul în numele
adevărului a toate. Nu lovi în nimeni, nu învinui pe nimeni, nu
rosti nume, ci doar să desluşeşti adevărul a toate şi să te faci
înţeles şi urmat de mulţi apoi pentru adevăr. Caută să stai mult
înaintea neamului român cu toate desluşirile pentru toate câte
au fost şi sunt încă nedesluşite bine şi sfătuieşte-l spre pace,
spre adevăr, spre iubire de ţară, de neam şi de Dumnezeu, căci
numai cei cu Dumnezeu sunt cei ce biruiesc pe deplin. Să nu-ţi
fie ruşine cu Dumnezeu, să nu negi grăirea Mea de peste tine,
căci stau deasupra neamului român de aproape şaizeci de ani
şi tainic lucrez şi cuvintez şi-Mi sprijin mersul şi ajutorul şi
împlinirea Scripturilor toate, căci a venit vremea Scripturii
venirii Fiului lui Dumnezeu ca să dea fiecăruia după cum este
fapta sa. 

Dacă cineva te îndeamnă să loveşti, să dai la spate mer-
sul Meu peste pământ cuvânt, tu să fii înţelept şi să rămâi de
partea Mea, căci vreau să pun pe fruntea neamului român slava
Mea cea de la sfârşit de timp şi să fac patria română lumină
peste popoare prin râul cuvântului Meu, care curge din gura
Mea şi se slăveşte peste pământ de pe vatra acestui neam în
care Eu Îmi am ieslea coborârii Mele şi pe poporul cuvântului
Meu, popor de veghe lângă Mine, pentru Mine şi pentru nea-
mul Meu cel ales acum, la sfârşit de timp, neamul român, căci
poporul Israel M-a alungat şi M-a dat pieirii prin moarte pe
cruce, iar Tatăl Mi-a dat atunci pământul român ca să-l am pen-
tru venirea Mea cea de acum cuvânt peste pământ, şi să am din
mijlocul lui popor ales Mie. 

Te îndemn spre multă cuvioşenie şi multă duioşenie. Pe
acestea să le ai pe buze şi să hrăneşti cu duhul lor neamul ro -
mân. Te-am rugat de mult, şi de alte dăţi te-am rugat să stai cu
mult cuvânt înaintea acestui neam şi să-l hrăneşti pe el cu ade -
vărul cel despre toate câte sunt şi vin şi trec. Când ai ascultat
aşa, a fost mai bine, dar după ce n-ai mai lucrat aşa şi-a făcut
loc duhul minciunii dinspre cei ce nu iubesc adevărul şi nu te
iubesc, din pricina nedreptăţii pe care ei o iubesc pentru ei. 

Nu trebuie să rosteşti numele celor răufăcători, ci trebuie
să grăieşti cuvinte desluşite şi pline de înţelepciunea faptelor
toate şi a toate câte vor fi bune ca să vină spre lucrare, iar dorul
şi iubirea să ţi se vadă în toată purtarea ta cea iubitoare de neam
şi de ţară, căci vreau să trezesc acum un duh nou, o primăvară,
o vreme cu flori proaspete şi cu un suflu curat din unii în alţii
în fiii neamului român, care are nevoie de iubire şi de curatul
ei şi de rodul ei apoi. Inima ta cea mare trebuie să fie arătată şi
văzută şi luată de model, căci are nevoie acest neam de duh de
cârmaci, de vitejie pentru iubire de neam, căruia îi lipseşte mult
iubirea acum. 

Trebuie să scoatem din inimi şi dintre fraţi duhul şi pu -
terea învrăjbirii, iar pentru cei ce nu se vor apleca spre pace şi
spre duhul iubirii, Eu, Domnul, voi privi peste ei şi voi lucra
după dreptate, căci se apropie ziua şi duhul slavei Mele, cu
care Mă voi arăta curând, curând peste neamul şi pământul
român şi vor înţelege popoarele iubirea Mea pentru acest neam
şi lucrarea Mea cea cu lumină mare în mijlocul lui. 

Iar acum întăreşte-te, căci Eu te întăresc. Fii viteaz şi fii
blând cu duhul cuvântului, cu care să înseninezi faţa neamului
român. Tot ce este încâlcit şi nedesluşit are nevoie de desluşire
întreagă, căci altfel nedumerirea şi duhul cel rău prind puteri
şi strică şi aduc durere. 

Voiesc să se ducă vestea de dragostea dintre fraţi şi de
adevărul care lucrează între fiii neamului român. Scoală-te
acum şi grăieşte duios şi drept şi hrăneşte iubirea în fiii acestui
neam, iar Eu te sprijinesc cu puterile cereşti, cu care M-am
împărţit ca să lucrez spre slava acestui neam, hărăzit Mie de
Tatăl acum, la sfârşit de timp, pentru cuvântul venirii Mele,
prin care-Mi scriu cartea judecăţii faptelor, ca să dau fiecăruia
după cum este fapta sa. Amin. 

Pace ţie, căci am de stat de veghe pentru statul tău la
cârma neamului român! Pace ţie şi locului de cârmă în care
stai veghind! Amin. 

O, neam român, lasă-te spre duhul iubirii! Să dea mlă -
diţe noi acest duh în mijlocul tău. Iubirea şi dăruirea, care nu
caută câştig, care nu cer pentru ele, aşa să fie cei ce se ridică
cu duh proaspăt acum, căci altfel de oameni nu pot da cu
faptele lor nimic semenilor lor, iar cei lacomi de slavă şi de
averi să se dea în lături sau să se nască din nou, căci Eu, Dom-
nul, fac cale acum multor inimi curate şi vor sluji ele soarta
neamului român. 

Pace vouă, fii români, iar cei ce nu iubesc cuvântul Meu,
să fie anatema, precum este scris în Scripturi despre cei ce nu
iubesc pe Domnul, căci Domnul vine şi cârmuieşte neamurile
cu toiag de fier, cu slava cuvântului Său peste popoare, iar pa-
tria română este ieslea Sa, muntele Domnului, din vârful căruia
curge peste popoare lumina cea de sus, iubirea Mea pentru cei
ce cred şi se apleacă pentru iubire, precum Eu iubesc, şi sunt
cuvântul Tatălui Savaot peste pământ şi am veşmânt de Mân-
tuitor şi-i strâng sub el pe cei ce se aleg de partea dreptăţii
Domnului, de partea iubirii de Dumnezeu între pământ şi cer.
Amin, amin, amin. 

15/28 august 2012

Sărbătoarea tăierii capului sfântului Ioan Botezătorul

Taina grăirii lui Dumnezeu cu omul şi a grăirii omului cu Dum-
nezeu. Statura femeii duhovniceşti. 

EE u sunt Cel ce sunt. Cuvântul Tatălui Savaot sunt.
Am casă pe pământ cu tine, popor al cuvântului

Meu. Iată câtă putere are cuvântul Meu! El vine de sus şi se
poartă pe nori şi face lucrare mare pe pământ. El cheamă omul
la Dumnezeu şi naşte de sus pe cel ce se lasă cu credinţă spre
puterea lui. Amin. 

Naştere de sus îi dă omului cuvântul Meu. Aşa te-am
născut Eu din Mine, din cuvântul Meu, ca să te am casă a Mea
şi să-Mi fac stat pe pământ între oameni, măi poporul Meu.
Stau sfinţii în uimire mare faţă în faţă cu această minune a Mea
între Mine şi tine şi se hrănesc ei cu dragostea Mea la masă cu
tine pe pământ, se hrănesc cu Mine şi cu tine la masa Mea cu
tine şi-şi umplu duhul de această dragoste şi stau uimiţi, aşa
cum stau legaţi cu ceea ce văd şi simt cei ce se duc să vadă şi
să audă pe cei ce le arată lor o poveste măreaţă, pregătită fru-
mos ca să adune spre vedere şi spre hrana duhului pe mulţi, şi
stau aceştia cuprinşi de starea aceea în toată vremea cât ea
lucrează sub ochii lor. 

O, poporul Meu, sărbătoarea de azi Mă adună cu sfinţii
la masa Mea cu tine, şi am pe Ioan Botezătorul serbat între
sfinţi cu ziua întâlnirii lui cu Tatăl Savaot şi cu sfinţii toţi de
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până la el, şi care până la el au sfârşit calea lor spre cer şi au
intrat în oştirile celor sfinţi, în cele ce nu se văd ale ţării celei
de sus, ţara sfinţilor Mei, care au trudit pentru ea pe pământ. 

Mare învăţătură trebuie să ia omul cel credincios din
credinţa sfinţilor Mei. Mai întâi omul credincios trebuie să se
înfioare când ia mijlocitor pentru el un sfânt care a trăit pe
pământ cu trupul şi pe care îl recunoaşte viu în cer şi mijlocitor
între el şi Dumnezeu apoi. Dacă acest fior viu nu-l leagă de cel
sfânt pe cel ce îl ia pe el de mijlocitor spre cer, atunci legătura
dintre pământ şi cer nu se face cu putere, nu desfiinţează pe
cele ce se văd, care se fac oprelişte omului către Dumnezeu. 

E mare taină grăirea omului cu Dumnezeu şi cu sfinţii
Săi. E de aşezat bine în mintea omului acest înţeles. Când omul
se duce într-un oraş mare şi vestit, se pregăteşte cu duhul şi cu
trupul şi călătoreşte apoi cu gândul spre oraşul acela şi spre
cele ce va face acolo şi spre cei cu care se va întâlni. Mai mult
decât aceasta trebuie să-şi facă omul pregătirea când duhul lui
îl poartă spre cei din cer, căci despărţirea între cele de pe pă -
mânt şi cele din cer sunt cele ce se văd şi sunt însuşi trupul
omului şi cele ale trupului lui, trupul pe care omul trebuie să-l
pregătească spre călătorie înspre cer atunci când duhul lui sau
trebuinţa lui îl poartă într-acolo, căci trupul este cel care poartă
duhul şi este locuinţa sufletului şi a duhului omului pe pământ. 

O, măi poporul Meu, multă din vremea sa de pe pământ
ar fi s-o lase omul slujitoare spre cele de sus ale patriei cereşti
şi ale celor locuitori într-însa prin cetăţenia lor. Aşa a fost timpul
şi dorul şi lucrarea sfinţilor Mei, care cu dor mult căutau să-i
atragă spre cele din cer şi pe cei ce uitau de Dumnezeu şi de
cer în petrecerea lor cu trupul pe pământ. Cine vrea să aibă slu-
jire mare şi locuinţă slăvită şi fericire cu Domnul pe vecie întru
cele cereşti, acela învaţă mult pe pământ şi se pregăteşte mult
şi dă probe mari şi mereu pentru notă bună în cer, şi are multă
înţelepciune şi mult rod strâns apoi, iar plata cea din cer este ca
şi a unui om care pe pământ îşi strânge multă cunoştinţă şi
multă trecere între oameni prin marea lui ţinută, câştigată prin
învăţătură şi prin fapte şi prin note mari, şi apoi mulţi iau de la
el pregătire şi ridicare spre trepte înalte între oameni şi peste
oameni, şi spre buna lor slujire căpătată cu trudă pe pământ. 

O, ce cuvinte mari trebuie spuse despre cel mai mare
între cei ce s-au născut din om pe pământ, despre naşul Meu
de botez, proorocul Ioan, fiul lui Zaharia şi al Elisabetei, rude-
nie cu Mine după trup! Dacă Eu, Domnul Iisus Hristos, am luat
trup din trupul mamei Mele Fecioara, rudenie aproape cu Ioan
şi cu cei ce l-au născut pe el, atunci Eu sunt rudenie cu Ioan,
rudenie aproape, iar între cei din cer tot aşa suntem şi întreit
rudenie suntem în cer. 

Nu-şi face omul socoteala pentru ceea ce trebuie să fie
şi să facă el pe pământ, iar Eu le spun tuturor că Ioan proorocul
şi botezătorul Meu va sta faţă în faţă cu tot omul care s-a născut
din om pe pământ şi n-a luat în seamă îndatoririle lui cele
cereşti dacă s-a născut şi a fost. 

Grăiesc cu tine în cer aşa cum am grăit şi pe pământ, o,
botezătorule al Meu, iar cerul este cu Noi aici, unde grăim şi
unde aşezăm masă de cuvânt pe pământ. Îi învăţăm pe oameni
supunerea Mea şi a ta, căci ei nu ştiu taina aceasta mare şi nu
caută cu ea mai mult decât tot ce caută ei. E ziua ta de serbare
între sfinţi şi trebuie să le ţinem cuvântare oamenilor de pe
pământ. Nu trebuie să-i sortăm pe cei ce cred sau pe cei ce nu
cred pe cele din cer lucrătoare peste pământ, căci cuvântul cel
din cer naşte din nou omul, ori spre viaţă veşnică cu Domnul,
ori spre osândă veşnică, fie că vrea, fie că nu vrea omul, şi se
face această lucrare tainică de către cei din cer după cum şi-a

strâns omul în inimă şi în minte pe pământ, ori cerul şi cele
veşnice din el, ori pământul şi cele vremelnice de pe el. Cu-
vântul dintre Mine şi tine încununează sărbătoarea ta între
sfinţi în ziua aceasta şi Ne arătăm mărturisitorii Tatălui aşa cum
am fost şi pe pământ călători spre Tatăl, spre ţara Lui cea pen-
tru Noi şi pentru cei ce au trudit şi trudesc ca şi Noi spre ea pe
pământ. Suntem serbaţi în mijlocul poporului cuvântului Meu,
şi el Ne este casă şi masă, iar Noi punem pentru el şi pentru
sfinţi, punem pe masă, şi binecuvântată este masa aceasta a
cerului pe pământ, la care sfinţii servesc pe cei ce iau de pe ea
şi se hrănesc. Amin. 

— MM are a fost încă de la începutul cel din
vecii taina Ta cea în Tatăl păstrată, o,

Doamne, o, Fiule Unul al Tatălui Savaot! Cine s-a mai născut
pe pământ om ca să stea numai cu Tine, numai în Tine cu viaţa
lui de pe pământ? De la mine şi până la mine nu a mai fost încă
unul ca Ioan, Botezătorul Tău, ca mine, cel ce am stat în Tine
şi în taina Ta dintre cer şi pământ, şi în Tatăl în toată vremea
trupului meu, care m-a purtat în locuinţa lui pe pământ. 

O, ce mare lucrare mi-ai hărăzit, Doamne! Taina mea cu
Tine şi a Ta cu mine a fost mare pe pământ. Supunerea mea a
făcut să se poată împlini această lucrare a mea pentru Tine în
mijlocul oamenilor. Plângi mult, plângi îndelung faţă în faţă
cu mine, cu sfinţii, cu Tatăl, plângi, Doamne, că vremea Ta de
acum e măreaţă foarte, că iarăşi ai venit pe pământ cu lucrarea
Ta şi e mare slava Ta cea de azi, că e mult de tot cuvântul co -
borârii Tale şi are putere în el cât cele şapte veacuri pecetluite
de Scripturi, şi nu mai este loc în oameni acum pentru Tine aşa
cum a fost în mine când m-a pregătit Tatăl încă înainte de
zămislirea mea ca să mă nasc între oameni şi să aduc Ţie apoi
lucrarea mea, Doamne, şi viaţa mea în ea, căci am mers înain-
tea Ta cu viaţa şi cu credinţa toată şi am stat în faţa lui Irod cu
legea cerului ca să înfierez păcatul pe pământ, păcatul lui Irod,
regele lui Israel, care nu avea gândul la Tine şi la cei din cer în
vremea lui de rege, căci s-a lăsat acesta spre mare cădere în
păcat şi n-a voit să se dea de partea Ta cu viaţa lui de pe
pământ. Acest păcat greu şi ruşinos în om a început de la
primul om, de la cel zidit de mâna Ta din pământ, o, Doamne,
şi apoi dăruit cu duh şi cu suflet viu prin suflarea Ta de peste
el, dar el n-a ales să iubească supunerea pe care Tu l-ai învăţat
s-o aibă, şi a ieşit de sub ea şi a făcut voia lui omul. 

Uitătura femeii îl scoate din minţi pe om, o, Doamne.
Irod nu m-ar fi despărţit de trup prin tăierea capului, dar voia
lui s-a lăsat slăbită de femeie şi de uitătura ei, care l-a supus
pe el vrând-nevrând. A fost pe pământ o fată iubitoare de Hris-
tos, care l-a privit cu uitătura ei pe împărat, iar împăratul s-a
umplut în el de dorul după ea şi a trimis slugi după ea s-o aducă
lui, căci gândul lui i-a fost robit spre ea prin uitătura ei, iar dacă
ea a văzut că a greşit, s-a temut apoi şi a spus că dacă împăratul
doreşte ochii ei, i-a trimis lui ceea ce el dorea de la ea, şi-a luat
ochii de la locul lor şi i-a trimis împăratului, iar ea a rămas de
partea Celui ce locuia în inima ei, de partea lui Hristos, şi s-a
despărţit ea de ochii ei, dar nu de Hristos, şi aşa şi-a reparat ea
greşeala făcută asupra împăratului, şi apoi greşeala împăratului
asupra ei. 

O, cât de mult, cât de amănunţit ai învăţat Tu în vremea
aceasta pe fiii şi pe fiicele poporului cuvântului Tău, Doamne!
Omului îi trebuie mare pregătire ca să poată semăna el cu Tine
apoi, şi mare veghe apoi peste el în toată vremea. Împotriva
păcatului trebuie multă învăţătură, Doamne, căci cei ce se lasă
spre păcat pot face păcat din păcat apoi împotriva celor ce
învederează păcatul din ei, îndemnându-i aceia pe ei la pocă -
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inţă pentru păcat şi la salvare din moartea aceasta. Omul face
ascundere apoi faţă de cel căruia greşeşte, aşa cum a dat Cain
să facă după ce a greşit el lui Dumnezeu. Cine păcătuieşte îm-
potriva celor puse peste el de Dumnezeu sau de oameni ca să
le împlinească, se ascunde acela apoi pentru cele greşite de el,
se ascunde cel ce face ascundere pentru păcat şi fuge de cel de
care se ascunde şi se poartă urât cu el, căci are de ascuns. Iată,
omul ascuns se face aspru cu cel de care se ascunde şi se face
mincinos faţă de el, iar purtarea cea urâtă îl dovedeşte pe cel
ascuns cu faptele sale, aşa cum a fost dovedit Adam şi Cain şi
Irod şi toţi cei care au avut de ascuns înaintea dreptăţii lu-
crurilor şi a faptelor. Irod însă păcătuia pe faţă şi tot Israelul
ştia păcatul lui, şi trebuia să vină cineva în faţa lui şi să în-
fiereze prin duhul proorociei păcatul lui, prin duhul care vede
pe cele trecute şi pe cele ce sunt şi pe cele ce vin ca fapte ale
omului, dar uitătura femeii nu l-a lăsat pe Irod să iasă de sub
puterea păcatului şi să scape de pedeapsa cea pentru păcat apoi,
şi s-a lăsat pe mai departe în păcat regele Irod, ba a mai dat şi
ascultare cu supunere femeii desfrânate, care l-a slăbit pe el
spre ea, şi m-a dat regele spre tăierea capului ca să nu se mai
audă înaintea lui şi în Israel mustrare pentru el şi descoperirea
păcatelor lui. 

Mai mare putere trebuie să aibă supunerea omului spre
Dumnezeu, o, Doamne, mai mare putere ca puterea păcatului
din el. Aceste două puteri, puterea păcatului şi puterea sfin -
ţeniei, pe care eu le-am dat astăzi de pildă, acestea două gră -
iesc prin ele însele. Păcatul din Irod, şi sfinţenia din muce niţa
cea dorită de împărat spre păcat, sunt una în faţa celeilalte, şi
am cuvântat eu în ziua mea de serbare despre aceste două put-
eri, ca să fie de învăţătură de viaţă peste cei ce dau să înţe leagă
ce înseamnă Dumnezeu cu oamenii pe pământ şi câtă supunere
trebuie să înveţe ei de la noi, cei ce ne-am supus desăvârşit
Tatălui pentru venirea noastră pe pământ între oameni şi pentru
slava Ta apoi prin această lucrare atunci, o, Doamne. Acum
două mii de ani am ieşit din pustie şi am fost botezătorul Tău
la Iordan şi Te-am vestit lumii Mielul Tatălui, iar Tatăl mi-a
auzit mărturisirea şi a adăugat cu glas de sus, cu glas de tunet
că eşti Fiul Său iubit, întru Care El a binevoit. Supunerea mea
a fost deplină înaintea Ta în toată vremea mea de pe pământ,
o, Doamne, iar credinţa mi-a lucrat mult, şi inima mi-a fost în
Tine mereu şi mult, ca şi credinţa, şi nu mi-a trebuit dovezi ca
să pot şi ca să fiu supus şi împlinitor voii şi lucrării Tatălui în
vremea aceea. Aşa ai lucrat şi Tu, aşa Te-ai supus şi Tu, o,
Doamne. Te-ai supus desăvârşit Tatălui, şi tot aşa şi omului, şi
dor Îţi este să vezi că înţelege cel ce vine la Tine că are de lu-
crat şi de dovedit supunere mare cu ajutorul credinţei, iar
supunerea este blândă, este duioasă, este înţe leaptă prin lu-
crarea ei şi îl supune ea pe om Domnului şi îl învaţă pe el să
stea în lumină, căci cel ce ascultă nu mai are ce ascunde, ci se
face cunoscut prin supunere şi prin mare mulţumire în Domnul
în toată vremea, aşa cum am fost eu şi inima mea în toată vre-
mea mea pe pământ. 

Voiesc mult să crească poporul Tău de azi în duhul şi în
lucrarea supunerii şi să înveţe el mult aceasta de la noi, o,
Doamne. Cuvântarea noastră de azi a fost dorită şi gustată de
toţi cei din cer. E mare bucurie celor din cer venirea Ta în cuvânt
la poporul Tău aici. Cuvântul meu să-i dea lui împlinire a sa în
el, ca şi cuvântul Tău, şi să ai Tu credinţă şi supunere cu iubire
înaintea Ta în fiii cuvântului Tău de azi, în cei născuţi de sus la
cuvântul Tău, cu care s-au întâlnit ei pentru naşterea lor cea de
sus şi pentru statul Tău în ei apoi pe pământ între oameni,
Doamne. Eu, Ioan, Botezătorul Tău, Te mărturisesc acum din

cer pe pământ Cuvântul Tatălui Savaot, prin Care oamenii se
pot boteza cu botezul Duhului Sfânt spre credinţă şi spre
pocăinţă şi spre viaţa lor cu Dumnezeu apoi pe pământ. Amin. 

— EE u, Domnul Iisus Hristos, te mărturisesc
şi Eu botezător al Meu acum două mii de

ani la Iordan, şi-ţi binecuvintez cuvântul şi puterea lui cea zi -
ditoare peste oameni în ziua ta de serbare între sfinţi. Ioan
Botezătorul Meu eşti tu, iar Eu sunt Domnul şi Învăţătorul tău.
Amin. 

Zidească-vă pe voi cuvântul Meu şi al sfinţilor Mei, o,
fii ai oamenilor, că n-are cine să sufle peste voi de sus, decât
Eu şi sfinţii Mei, spre înviorarea voastră înspre cer. Vin pe
pământ cuvânt şi Mă port cu el peste voi ca să-Mi auziţi glasul
şi să tresăriţi şi să vă apropiaţi de Mine, Domnul, şi Eu de voi,
şi să ne întoarcem unii spre alţii, căci suntem despărţiţi. Păcatul
din voi vă desparte de Dumnezeu, Mă desparte de voi mereu,
o, fii ai oamenilor. Ascultaţi glasul Meu, care vă strigă spre pa-
tria cerească şi daţi-i putere peste voi, ca să vă vindecaţi de
păcat şi de plata lui apoi. Eu, Domnul, am milă de voi. Suspi -
nând vă strig şi vă aştept spre înviere. Vin cu sfinţii pe pământ
şi grăiesc cuvântul învierii peste voi. Auziţi glasul Meu, auziţi-l
voi! Stau în mijlocul neamului român cu cuvântul venirii Mele
şi voiesc să înviez mai întâi acest neam şi să fac din el lucrare
peste mulţi, care se vor scula din păcat. 

Pace ţie, popor al cuvântului Meu! Am stat la masă cu
tine şi am pus pe ea hrană pentru fiii oamenilor, care se întâl-
nesc cu cuvântul Meu de peste tine. Învaţă lecţia supunerii
înaintea Mea, măi poporul Meu. Supune-te Domnului, aşa cum
am fost Eu şi Ioan supuşii Tatălui, căci sunt Învăţător prin
însăşi pilda vieţii Mele, iar sfinţii sunt asemenea Mie, căci
M-au iubit şi M-au urmat supuşi. 

Pace vouă, celor învăţaţi de Dumnezeu, căci mult vi se
va cere! Pace ţie, Ierusalime nou! Să se întindă cortul Meu de
peste tine şi să-şi afle hotarele lui cele vestite prin Scripturi şi
prin prooroci! Pace vouă, fiilor, căci vă numesc fii, iar voi să
lucraţi pentru acest nume lucrarea fiilor lui Dumnezeu, lucrarea
Mea cu voi, o, fiilor! Amin, amin, amin. 

29 august/11 septembrie 2012

Praznicul Naşterii Maicii Domnului

Taina naşterii Maicii Domnului, aşteptată de prooroci. Grăirea Dom-
nului cu neamul român. Îndemn la pocăinţă mare pentru cei care 

lucrează fărădelegea. 

EE u sunt Alfa şi Omega, Eu sunt Cel ce sunt. Sunt
Fiul lui Dumnezeu Tatăl Savaot şi sunt cuvântul

Lui peste pământ, căci scris este să vin pentru cei drepţi şi pen-
tru cei nedrepţi, care fac strâmbătate ziua şi noaptea şi să
grăiesc peste fărădelegile lor, iar pe cei drepţi cu inima să-i
mângâi şi să-i mântuiesc de apăsare, căci scris este: «Nu vor
greşi cei ce nădăjduiesc în Domnul».

Cuvânt de praznic sfânt aduc pe pământ în ziua aceasta.
Mama Mea Fecioara de-a dreapta Mea stă, iar puterile cereşti
se apleacă înaintea Noastră ca semn de slavă pentru Fiul lui
Dumnezeu şi pentru mama Fecioară, Născătoarea Lui între oa-
meni pe pământ. Acum două mii de ani Mi-a pregătit Tatăl
Savaot pântece de Fecioară, în care să Mă însămânţez de la
Duhul Sfânt lucrare şi să Mă nasc apoi Prunc şi să cresc până
la vârsta bărbatului desăvârşit şi să plătesc apoi viaţa omului,
căci omul a căzut din Dumnezeu şi n-a mai putut să-şi dobân -
dească înapoi viaţa, şi M-a trimis Tatăl pe Mine după om şi
Mi-a spus să Mă las jertfă pentru răscumpărarea vieţii omului,
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iar Eu L-am ascultat pe Tatăl, căci fiul cel adevărat fiu ascul tă
şi se supune şi biruieşte pentru cel de care ascultă, şi este
biruitor apoi. 

A pregătit Tatăl atunci naşterea celei ce avea să Mă
primească de la Duhul Sfânt în pântece fecioresc şi să Mă
nască între oameni pe pământ, şi a lucrat Tatăl cu minuni şi a
pregătit calea ei ca să se nască între oameni şi ca să pregătească
apoi calea Mea ca să vin, căci era scris să vin. 

Iată zi de praznic sfânt, o, mamă Fecioară, iată ziua ta
de naştere între oameni pe pământ, şi e praznic în cer şi pe
pământ pentru tine, mamă! O, ce taină dulce şi sfântă a fost
naşterea ta! Priveau toţi proorocii de până la tine această zi,
vestită de ei în vremi că va veni şi că tu vei fi şi te vei face cale
a venirii Mele pe pământ, mamă. Toţi drepţii au aşteptat în cer
această zi de sărbătoare atunci, ziua venirii tale pe pământ,
naştere cu minune, căci părinţii tăi erau sterpi şi plângeau.
Plângeau bunicii Mei după un rod de la Dumnezeu, şi Tatăl a
şters lacrima lor la rugăciunea lor şi te-a adus lor pruncă, şi
apoi te-a făcut Tatăl mama Mea, Fecioară mamă te-a făcut, şi
ai adus tu pe Fiul Tatălui Savaot pe pământ între oameni,
mamă, iar taina cea ascunsă în veacuri şi nepricepută nici de
îngeri s-a arătat atunci la vedere, căci Eu, Domnul, M-am făcut
Fiul tău, Fiul Fecioarei cea vestită de prooroci că va fi şi că va
purta în pântece pe Fiul lui Dumnezeu. 

Ne aşezăm cuvânt şi masă cu sărbătoare în mijlocul
poporului cuvântului Meu cel de azi, mamă, iar neamul român
să se aplece să ia de pe masă şi să afle grăirea Domnului, căci
pe vatra lui este Domnul cuvânt peste pământ acum, la sfârşit
de timp, şi cheamă la mântuire şi la înţelepciune de sus acest
neam, căci l-a ales Tatăl Savaot acum două mii de ani ca să-Mi
fie de cărare peste neamuri, şi casă de venire a Mea să-Mi fie,
şi să-Mi sălăşluiască în patria lui venirea Mea cuvânt de la
Tatăl la om, că am de pregătit ziua judecăţii, şi este mult de lu-
crat pentru ea, şi Îmi pregătesc neamul român ca să lucrez din
mijlocul lui peste pământ această zi. 

O, neam român, tu porţi numele Meu, numele lui Iisus
Hristos pe creştetul tău încă de la începutul tău cel dintâi, cel
din vremea începutului Meu peste tine acum două mii de ani,
şi eşti întâia născută atunci între popoare din Hristos, o, ţara
Mea cea de azi, căci întâiul Meu ucenic, întâiul apostol al Meu,
Andrei, ţi-a pus atunci cămăşuţa de botez pe trupul tău şi te-a
numit cu numele Meu, ţară creştină te-a numit, căci numele de
creştin vine de la numele Hristos. Am tras din greu, Eu şi tu
apoi, ca să-ţi fie păstrat acest nume măreţ, căci tu ai fost întâia
născută din ape la facerea lumii şi ai purtat pe vatra ta taina fa -
cerii omului, iar în această vreme, când antichrist şi supuşii lui
vor să scrie biruinţă asupra Fiului lui Dumnezeu, Făcătorul
omului, lucrez şi mai mult pentru păstrarea ta întru slava ta cu
Mine acum, la sfârşit de timp, o, ţara Mea de azi. Te-a hărăzit
Mie Tatăl ca să te am a Mea în locul poporului Israel, care
M-a tăiat din mijlocul lui şi M-a răstignit când am venit la el şi
am dat să-i întorc inima spre părinţi, dar el n-a vrut aceasta, iar
Tatăl Mi te-a dat atunci de ţară a întoarcerii Mele după două
mii de ani, căci este scris în Scripturi să treacă o mie şi iarăşi
încă o mie de ani şi să vin apoi să fiu biruitor asupra şarpelui
cel de demult, satana, care l-a înşelat în rai pe om să nu Mă as-
culte, pe când omul era aşezat de Mine în rai ca să asculte de
Dumnezeu şi să facă voia Lui cu statornicie şi să nu uite aceasta,
dar iubirea de Dumnezeu când se face mică în om, se face mare
apoi spre el puterea lui satana, puterea cea rea, şi are Domnul
apoi de lucru mult pentru om ca să-l izbăvească de moartea
aceasta, de despărţirea lui de Dumnezeu, căci moare omul ori

de câte ori Îl dă pe Domnul de peste el ca să-şi facă voia. 
Te chem şi te aştept spre iubirea dintre tine şi Mine, o,

neam român, dar caută după înţelepciunea cea de sus cu inima
ta acum, căci ea este cartea poruncilor lui Dumnezeu, şi din
care curge legea, care dăinuieşte de-a pururi, şi fără de care ni-
meni nu dobândeşte viaţa, iar cei ce o părăsesc pe ea dobândesc
moarte, precum este scris. Dar tu întoarce-te spre înţelepciune,
o, neam român, şi nu lăsa slava ta cea de la Dumnezeu altui
neam, căci folosul înţelepciunii aduce descoperirea lui Dum-
nezeu şi iubirea Lui cea pentru fii apoi. 

Mă doare când văd inimă de păgân în mulţi din fiii tăi,
neam român. Aceasta întărâtă pe Domnul să lase pe vrăjmaş să
vină, şi aşa se întâmplă când un popor uită de Dumnezeu şi
dispreţuieşte pe Cel ce l-a născut. E părăsit de Duhul Cel din
cer neamul român din pricina păcatelor lui, căci s-a abătut mult
de la Domnul şi a călcat poruncile Lui şi n-a mers pe calea drep -
tei rânduieli. Am lăsat, aşadar, nenorocirea să vină, dar tot Cel
ce a abătut-o spre voi poate să vă mântuiască din mâna fraţilor
voştri cei vrăjmaşi între voi, numai să îndrăzniţi să Mă strigaţi
ca să vă scap de această împilare şi degrab să Mă milostivesc
spre voi, că iată, acum înduraţi răbdători cele născute între voi
din pricina părăsirii de Dumnezeu, dar Eu, Domnul, voiesc
să-Mi aduc aminte de voi dacă Mă strigaţi; şi după cum duhul
vostru s-a aplecat spre rătăcire de Dumnezeu, căutaţi-Mă înzecit
cu inima plânsă, căci Cel ce v-a dat un nume atât de mare vă va
aduce vouă izbăvirea, iar cei plini de duhuri necurate între voi
vor slăbi, dar îmbrăcaţi-vă în haina dreptăţii, o, fii români, ca
să vă arate Domnul întru strălucirea Sa înaintea popoarelor de
sub cer, căci este scris că toţi munţii înalţi se vor apleca înaintea
neamului cel călăuzit de Dumnezeu cu dreapta Lui îndurare. 

Îţi hărăzesc izbăvire de sub cei nedrepţi din mijlocul tău,
o, neam român. Cere-Mi să-i dau în lături şi să fac loc la cârmă
celor cu inima smerită, iar cei ce cred că numai ei sunt şi vor
fi stăpâni peste tine, să se prăbuşească de pe întăriturile lor şi
să fie vădită necurăţia inimii lor acum. Eu, Domnul, sunt cu
mare izbăvire în mijlocul tău, dar cheamă-Mă, popor român,
căci sunt în braţe cu mila Mea cea pentru tine, numai să Mă
aştepţi şi să-Mi deschizi şi să Mă ai de Dumnezeu al tău, căci
Eu, Domnul, aduc mare izbăvire celor ce Mă au Dumnezeul
lor şi scăparea lor. Amin. 

O, mamă Fecioară, durerea Mea şi lacrima ei pentru nea-
mul român s-au făcut râvna Mea cea de azi, căci Mi-a dat Tatăl
patria aceasta când Ne-am născut Noi pe pământ acum două
mii de ani, mamă, şi fi-va să ieşim cu biruinţă mare din mijlocul
acestui neam, în care Îmi am aşezată masa Mea de cuvânt acum.
Tu eşti mamă. Suspinul tău e ca şi al Meu pentru fiii acestui
neam, din care Tatăl Mi-a ridicat acum popor de sprijin Mie ca
să pot veni, iar el să Mă aştepte când vin şi să-Mi culeagă cu-
vântul şi să-l împartă, mamă. Glasul tău în dreap tă-l acum spre
fiii neamului român, că e mare războiul ne dreptăţii celor ce au
călcat peste toată dreptatea ca să fie ei stăpânii, o, mamă. Voiesc
să se lase biruiţi de-acum aceşti duş mani de neam, mamă. Nu
mai pot de durere uitându-Mă la fă ră delegile lor, care stau în
calea slavei Mele cu acest neam, şi spre care se vor apleca
popoarele curând, curând, dar crucea acestui neam apasă greu
de tot peste el. „O când ne vei mân gâia, Doamne?”, aşa strigă
inimile multora care aşteaptă în a cest neam izbăvirea cea de la
Mine, mamă. Să-i ajutăm pe ei, să lucrăm mult pentru ei, o,
mamă. Lasă-te cu glasul tău de ma mă peste acest neam acum,
în zi de praznic sfânt, o, mamă. Amin. 

— AA jutorul lor de la Domnul, Cel ce a făcut
cerul şi pământul, vine la ei această iz -
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bă vire, o, Fiule Emanuel, Copilul meu Iisus Hristos. Nădejdea
să le fie neclintită, căci noi avem puterile cereşti în mare lu-
crare pentru izbăvirea aceasta. Ori de câte ori fiii cei răzvrătiţi
ai acestui neam îşi întăresc asupririle peste fraţii lor, puterile
cereşti se împart cu lucrarea lor şi aduc izbăvirea din toate câte
pândesc să se ridice pe rând şi să întărească fărădelegea cea
asupra dreptăţii a toate. O, nu mai e mult. Va pieri toată puterea
cea vrăjmaşă, pe care au lăsat-o să vină toţi fiii români care
n-au vegheat pentru statul Tău în mijlocul lor cu biruinţa Ta
cea de sus, o, Doamne milos pentru ei. 

Vă întăresc credinţa în Fiul meu Iisus Hristos. Fiţi plini
de credinţă, fii români. El nu i-a lăsat să-L aştepte pe cei ce
L-au aşteptat cu izbăvirea. E groasă ceaţa cea din partea celor
mincinoşi în mijlocul acestui neam. Domnul o va risipi, o va
subţia pic cu pic şi se vor arăta după risipirea ei toţi cei care
din întunericul ei au pus pe foc ca să fiarbă oala fărădelegii lor,
îndreptate asupra acestui neam, neamul Fiului meu Iisus Hris-
tos la sfârşit de timp, căci Tatăl Savaot l-a dăruit nouă pentru
sfârşit de timp ca să vină Domnul şi să Se slăvească în cuvânt
pe vatra Lui şi să aducă lumină popoarelor, după cum este scris
de cuvântul care va curge din gura Lui spre înţelepţirea nea-
murilor şi limbilor de pe pământ. 

E mare vrăjmăşia inimilor celor ce s-au suit acum la
cârma neamului român, iar învrăjbirea s-a ivit pe neaşteptate
şi a adus cu ea durere mare. Aceştia s-au sculat cu război şi au
lucrat în vreme de noapte şi au pus mâna pe scaunele cârmuirii
şi sunt făţarnici foarte prin lucrarea minciunii, cu care ei se
hrănesc, dar puterile cereşti sunt pe urmele lor şi lucrează odată
cu ei şi strică planurile lor ascunse, că e Domnul în război cu
ei pentru izbăvirea celor ce-L aşteaptă pe El cu ea. 

Voi, cei care v-aţi sculat să vă bateţi joc de pacea şi de
lumina cea de la mijloc a neamului român, opriţi-vă, fiilor, de
la lucrarea fărădelegilor voastre şi daţi-vă de partea celor drepţi
cu inima şi cu judecata şi cu înţelepciunea, căci vă va fi prea
greu faţă în faţă cu dreptatea Domnului când ea va sta de faţă
cu voi în ziua ei de slavă. O, dacă nu puteţi să iubiţi, fiţi măcar
cuminţi, opriţi-vă să mai săvârşiţi răul mai mult decât l-aţi
săvârşit până acum! Oprească-se lucrarea mâniei voastre, căci
cu mânie şi cu minciună aţi lucrat şi aţi dărâmat străjerii cei
buni de la cârmă peste acest neam. Se uită Domnul la voi, se
uită toţi sfinţii la limba voastră cea plină de minciună şi de ne-
dreptate, şi vă atrageţi cu ea ruşinea cea mare, care va veni fără
de veste peste voi. Sunt mamă şi mi-e milă de voi. Ocrotesc
ca o mamă neamul român şi vatra lui. Vă îndemn la pace, la
temere de Domnul şi la lucrarea dreptăţii a toate, dar mai cu
seamă la pocăinţă mare vă îndemn, ca să vă ajute ea să scăpaţi
de pedeapsa pe care v-aţi agonisit-o mult prin tot ceea ce aţi
adus voi durere şi suspin şi nedumerire peste neamul român.
Să se stingă focul trufiei în care ard minţile voastre îndem-
nându-vă spre ură între fraţi! Aţi adus învrăjbire mare între
fraţii români. O, de ce-aţi făcut aceasta? Pentru cine slujiţi voi,
oare, prin duhul minciunii şi al urii între fraţi? O, nu e frumos
să vă daţi de partea fărădelegii, care v-a obosit şi pe voi din
destul, căci fărădelegea nu poate aduce nimic bun prin lucrarea
ei, ci laţ şi sminteală aduce ea şi prinde sub ea pe cei ce o
lucrează pe ea. Mă aplec Fiului meu Iisus Hristos pentru voi
şi Îi spun Lui aşa: 

Scoală-Te, Doamne, înalţă-se mâna Ta şi nu uita pe cei
iubiţi ai Tăi până în sfârşit, căci ei Te aşteaptă să-i izbăveşti de
sub lucrarea celor răzvrătiţi între ei! O, pune stavilă răzvrătirii
şi paşilor celor ce o lucrează pe ea, şi naşte Tu în ei păreri de
rău şi duh de pocăinţă, şi frică de Dumnezeu să le hărăzeşti lor,

Doamne, căci fără ea ei pier pic cu pic şi nu ştiu ce fac, bieţii
de ei. Te-am născut din pântecele meu cel fecioresc şi Te-am
dat Dumnezeu al neamului român atunci când ai venit şi când
Te-a lepădat apoi de la el poporul lui Israel, la care ai venit de
la Tatăl. Stau ocrotitoare mare peste acest neam, de atunci şi
până azi, şi îl iubesc pe el pentru Tine, Fiule scump, şi mult îl
iubesc şi mult veghez hotarele lui şi taina Ta cu el în mijlocul
lui, că iată, ai pe poporul cuvântului Tău în mijlocul lui şi îl ţii
cu mânuţele ridicate spre Tatăl, aşa cum stăm şi noi lângă el şi
aducem Tatălui mereu acest neam, cu rugăciune vie pentru
soarta lui cea de la Dumnezeu în acest timp. 

O, popor iubit, stai cu dor şi cu inima plină de Domnul
înaintea Lui pentru tine şi pentru neamul român, iar Domnul
îţi va da ţie iubire mare, ca şi a Lui, căci trebuie să învieze nea-
mul român în taina slavei ce va să fie peste el cu Fiul meu Iisus
Hristos, biruitor asupra lui satana, şarpele cel de demult, care
a despărţit pe om de Dumnezeu. Veghea ta să fie pentru venirea
Domnului pe pământ, o, popor micuţ şi veghetor înaintea Lui,
şi va veni Domnul mereu şi va păstori cu toiag de fier, cu cu-
vânt de sus neamul român, şi va curge învăţătura Lui peste
popoare, precum este scris despre muntele înţelepciunii lui
Dum nezeu peste pământ, din care vor lua neamurile pământu -
lui şi vor căuta spre Domnul spre sfârşit de timp. Amin. 

Pace ţie, o, popor român! Preţuieşte darul Domnului în
mijlocul tău! Ia aminte la cuvântul Lui de peste tine, ia-l de la
cei împărţitori de Dumnezeu din mijlocul tău, căci El este îm-
plinitor prin tot cuvântul Său rostit, de la început şi până azi şi
până peste toţi vecii. Vine Domnul la tine cuvânt, o, neam
român. Scoală-te întru întâmpinarea Lui şi vino spre iubirea
Lui şi vino tu spre asemănarea cu El în iubirea ta, căci Dum-
nezeu este iubirea, şi numai El este ea. Amin. 

— EE u sunt Alfa şi Omega, o, mamă Fecioară.
Eu sunt Cel ce am cuvântat cuvântul

Tatălui la început, şi tot Eu sunt Cel de la sfârşit cuvântul Său
şi Fiul Său, şi sunt Cel născut din pântecele tău cel fecioresc,
mamă. Tu eşti mamă Fecioară. O, ce frumos nume de mamă
ai, mamă Fecioară! Numai tu ai fost şi eşti aşa, numai tu, o,
mama Mea Fecioară, şi numai Eu sunt Fiul Tatălui şi Fiul tău!
Să se nască din această iubire toţi fiii oamenilor, mamă! Să se
nască din iubirea Tatălui pentru ei toţi cei care se pot apleca să
se facă fii ai lui Dumnezeu, mamă! E praznic de naştere a ta în
cer şi pe pământ în ziua aceasta. Ai venit între oameni acum
două mii de ani şi ai fost apoi mama Mea, mamă fecioară ai
fost, şi ai născut pe Dumnezeu pe pământ. Slăvită este taina
Noastră între pământ şi cer, şi fericiţi sunt cei ce cred în ea,
mamă, şi nu este altă fericire în afară de aceasta una, o, mamă.
Cei ce vor fericirea, să se aplece să fie cu Noi şi ca Noi, mamă.
Ea este a tuturor celor ce cred în ea, a celor ce sunt cu ea,
mamă. Amin. 

Binecuvintez lucrarea cea de taină a poporului cuvântu-
lui Meu, fii prin care Eu, Domnul, pot să fiu acum pe pământ
cu oamenii. Tot ce lucraţi voi, tot ce începeţi voi să lucraţi, Eu,
Domnul, aduc şi binecuvintez. Lucrez tainic cu voi multe
lucrări, şi lucrăm cereşte, fiilor. Fiţi cereşti, măi fiilor, căci
cereşti sunt lucrările Mele cu voi pe pământ. Fiţi ascultători
Duhului Meu dintre voi, fiilor. El veghează de la mijloc, iar
voi să ascultaţi şi să luaţi de la El cu credinţă, căci El vede şi
vesteşte şi împlineşte de la Dumnezeu cu voi. 

Voi sta de vorbă cu voi şi voi întări taina Mea de peste
voi, ca să aveţi voi grijă mare şi mereu de uniforma pe care
trebuie s-o aveţi înaintea Mea, fiilor. Mai întâi căutaţi să aveţi
toţi aceeaşi formă, aceeaşi statornicie, căci Eu v-am înveşmân -
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tat frumos când aţi venit ca să luaţi voi chipul Meu, semnul
Meu peste voi. Fiţi, dar, unii altora asemenea înaintea Mea, fi-
ilor, ca să nu vă pierdeţi uniforma pe care trebuie s-o purtaţi
voi înaintea Domnului. Ea vă păstrează în unitatea duhului şi
a trupului şi a sufletului între fraţi, ea vă aduce la asemănare
între voi, măi fiilor. Fiţi cuminţi, fiţi curaţi, fiţi frumoşi, fiţi
blânzi, fiţi miloşi şi fiţi ascultători mult, toţi asemenea întru
acestea, măi fiilor, iar uniforma cea de deasupra s-o păstraţi
fără de schimbare şi fără de sfârşit, ca şi legământul dintre
Mine şi voi, de-a pururi unul, şi lucraţi-Mi prin el, măi fiilor. 

O, fiilor, fiilor, fiţi cu veghe peste voi înaintea Mea, ca
să vă cunoaşteţi între fiii oamenilor că sunteţi ai Mei şi ca să
vă cunosc Eu ai Mei. Fiii oamenilor să vă poată deosebi dintre
ei după înfăţişarea voastră cea dinăuntru şi cea din afară, iar
Eu, Domnul, să vă am ai Mei după această înfăţişare, căci Eu
am plâns mult înaintea Tatălui ca să am un popor şi să plâng
în mijlocul lui cu lacrima Mea cea după om şi să se facă
lacrima Mea cuvânt peste pământ, şi mila de Mine să-l prindă
pe om şi să se întoarcă el la iubirea Mea cea pentru el, căci Eu
l-am pierdut pe om din rai acum şapte mii de ani, şi am de
aşezat acum iarăşi în rai pe om, şi să fie el după ascultarea lui
de Mine locuitor în rai şi să-Mi vindece el rana făcută de el la
început în rai, căci Eu plâng după om, plâng ca şi la început
după el, plâng mult, şi plânsul Mi-e duios şi Mă doare, şi
voiesc să-Mi şteargă omul lacrima, şi să rămână iubirea Mea
cea din rai între Mine şi om pe pământ. Amin, amin, amin. 

8/21 septembrie 2012

Praznicul înălţării Sfintei Cruci

Uniforma este crucea purtată: supunerea. Cel nemulţumit nu poate
înţelege taina purtării crucii. Cinstirea duminicii prin veghe. Grăirea
Domnului cu cei ce se miră de venirea Domnului cuvânt pe pământ. 

EE u sunt Păstorul Cel bun, Păstorul Cel cu crucea,
şi am nume mare şi Mă numesc Unul Născut din

Tatăl Savaot, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, şi
umblu în lumina Lui şi sunt lumină din lumină şi luminez cu
ea lumea şi sunt lumina lumii atât cât sunt în lume, iar altfel
lumea umblă în întuneric, umblă fără Dumnezeu încoace şi în-
colo şi nu ştie unde merge, căci nu are păstor mereu peste ea
ca să-i spună cum şi unde să meargă ea. 

Eu sunt Domnul Iisus Hristos, căci aşa M-a numit Tatăl
Meu prin îngeri, şi nu este pe pământ sau în cer nume mai mare
ca numele  Meu. Eu prin ascultare de Tatăl am nume mare, şi
prin fapta ei rămân cu numele de Fiul Tatălui Savaot, de o fiinţă
cu Tatăl fiind numit. 

Pace ţie, popor al cuvântului Meu! Stau cu tine la masă
de cuvânt în ziua aceasta de praznic al crucii. Cuvântul cruce
este cuvânt mare şi are viaţă în el numele acestui cuvânt. Nu
ştie nici un om când spune: „Sfântă cruce, ajută-mi!”, nu ştie
ce spune când el spune aşa, după ce a învăţat de la părinţi să
spună aşa. Stau cu tine la masă de învăţătură, poporul Meu, ca
să ia de pe masa Mea cu tine cei ce caută la tine învăţătura
Mea, cea de sus venită pe pământ pentru cei ce vor să înveţe
de la Dumnezeu, căci pe pământ învăţătura care este nu-l duce
pe om la Dumnezeu şi la viaţă pe vecie cu El. 

Am grăit vouă să aveţi grijă de uniforma pe care trebuie
s-o purtaţi voi, măi fiilor. În ziua aceasta vreau să desăvârşesc
mai mult această taină, iar voi să vă desăvârşiţi prin ea şi s-o
faceţi faptă tot mai întreagă peste voi. Chipul Meu, pe care tre-
buie să-l purtaţi voi, este semnul Meu de peste voi. Aşa v-am
desluşit Eu când v-am pus pe masă învăţătură pentru purtarea

uniformei, cu care Eu v-am înveşmântat pe fiecare când aţi
venit să vă daţi Mie ca să fiţi apoi ai Mei şi când v-am învăţat
cum să vă înveşmântaţi. 

O, e greu să fie al Meu omul, căci îi trebuie cruce ca să
semene cu Mine dacă voieşte să fie al Meu, şi îi trebuie
uniformă fără de schimbare şi fără de sfârşit purtată, iar fiii oa-
menilor să vadă această lumină între ei şi să umble după ea,
după cel ce ascultă de Dumnezeu pe pământ între oameni, iar
dacă-şi schimbă omul uniforma îşi schimbă ascultarea şi nu
mai este al lui Dumnezeu cel ce pierde semnul care îl arată pe
el al Domnului pe pământ. 

Uniforma este crucea cea purtată, măi fiilor. Îşi pune
omul cruce la gât ca să aibă şi să poarte semnul de creştin, dar
ca să-şi poarte el crucea, nu are habar cum. Vin Eu şi desfac
acest înţeles, căci crucea ca s-o aibă omul, el trebuie s-o
primească peste el. 

E mare durere pentru om să poarte cruce, şi aceasta îi
este lui durere pentru că nu-i place supunerea, nu-i place să as-
culte de Dumnezeu şi de cel ce este de la Dumnezeu, şi mai
degrabă se ascunde omul pentru voia sa, căci ca să-şi facă voia
sa, trebuie să se ascundă omul. Când Eu am dat să-l întreb pe
Adam în rai de ce se ascunde de Mine, el s-a supărat că l-am
întrebat şi că am umblat la purtarea lui ascunsă, şi s-a răstit la
Mine şi s-a supărat pe Mine, iar cine se ascunde de Mine se
supără pe Mine şi Mă ameninţă prin purtarea lui şi prin vorba
lui dacă umblu să-l descopăr, şi acela nu mai poate rămâne al
Meu şi pleacă şi se ascunde ca să plece şi caută cumva să plece,
căci nici dragostea, nici frica de Dumnezeu nu mai rămân cu
cel ce se ascunde pentru voia lui, căci dacă măcar frica de i-ar
mai rămâne, n-ar pleca, ci s-ar apleca pentru umilinţă, şi iată
de ce nu are omul înţelepciune ca să nu păcătuiască şi să-l
ajungă apoi despărţirea de Dumnezeu! 

Nu are omul frică de Dumnezeu, pentru că nu-i place
cu Dumnezeu şi îi place cu ascunderea cea pentru voia lui.
Atunci omul leapădă crucea, leapădă uniforma, leapădă voia
lui Dumnezeu, nu-i place cu cruce, nu-i place cu Mine şi se
face potriv nic lui Dumnezeu, căci crucea înseamnă statornicie
şi ascultare de Dumnezeu cu supunere şi e semnul că eşti al
lui Dumnezeu, dar cui îi este ruşine să asculte şi să se aplece,
aceluia îi este ruşine cu cruce şi nu stă sub acest semn, sub
semnul celui ce este supus sub fapta supunerii înaintea Dom-
nului spre purtarea crucii. 

Se cunoaşte omul purtător de cruce, aşa cum se cu -
noaşte cel ce nu are dragoste ca să vină după Domnul pentru
purtarea crucii. Aşa cum fără de cămaşă nu poate sta fără să i
se vadă goliciunea trupului, tot la fel nu poate omul fi al lui
Dumnezeu fără să-şi poarte crucea, fără să aibă uniforma
aceasta, ascultarea cu supunerea cea pentru ea, aşa cum i-am
cerut Eu omului în rai să se poarte între el şi Dumnezeu pentru
voia Domnului în el şi cu el. Cel nemulţumit este nemulţumit
pentru că nu înţelege taina purtării crucii. Are nevoie de iubire,
suferă după iubire cel nemulţumit, de parcă o merită el pe ea.
El nu ştie să dea iubire fără să vrea să primească înapoi iubire
şi cinstire. 

Cel nemulţumit nu se poate numi purtător de cruce şi
nu-şi poate zidi o cale spre Dumnezeu şi spre odihna lui cu
Dumnezeu. Cum să poată spune: „Sfântă cruce, ajută-mi!”,
cum să poată spune aceasta cel nemulţumit? Nu-i poate spune
nemulţumirii să-l ajute, de vreme ce ea este cea care-l dărâmă
pe el. O, viaţa ta purtată te poate ajuta, omule. Pe ea s-o ai de
ajutor şi s-o rogi apoi să te ajute spre Dumnezeu. Viaţa ta este
crucea care te poate purta şi ajuta, dar dacă tu nu eşti purtător
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de cruce şi te posomorăşti mereu sub greu şi eşti nemulţumit,
cărei cruci mai ceri atunci tu ajutor, când tu nu eşti purtător
de cruce? 

O, fii ai cuvântului Meu, care vă creşte pe voi ai Mei,
iată, fiii oamenilor se gătesc care de care mai vopsiţi, mai
împodobiţi, mai parfumaţi, mai arătoşi, ca să atragă spre ei pri -
vi rile din jur şi să aibă trecere mare, zic ei, iar voi, fiilor, să vă
gătiţi şi mai mult, să doriţi şi mai mult împodobirea voastră cu
Dumnezeu, ca să atrageţi spre Mine pe toţi cei care vă privesc
şi Mă văd în voi şi cu voi, şi să am Eu trecere mare prin voi
înaintea lor şi să Mă ia ei de iubire a lor, de viaţă a lor, de
călăuză să Mă ia, de lumină din cer pe cale cu ei să Mă ia, de
cruce purtată de ei să Mă ia ei, şi să nu ia de la oameni pentru
ei, ci de la Domnul să ia şi să poarte ei. 

Aveţi grijă de paza vieţii, fiilor, aşa cum trebuie să aibă
grijă fiii lui Dumnezeu de păzirea zilei de odihnă a Domnului
cu ei. O, să nu dormiţi în ziua Mea de odihnă, ci s-o trăiţi cu
trezie pentru puterea ei cea pentru voi. Fiţi ca şi cei ce stau de
pază trează la graniţă, căci graniţă este această zi, şi zi de pază
este ea pentru viaţa omului, căci omul n-a stat de pază în rai
aşa cum Eu l-am învăţat, şi nu s-a odihnit în Domnul, ci s-a
sculat pentru duhul rău şi n-a stat în lucrul Meu omul. 

Purtarea crucii înseamnă păzirea poruncilor cele pentru
viaţă, dar cei trufaşi când se îmbolnăvesc aşa din pricina ne-
supunerii şi neascultării, cu greu se mai pot aceştia vindeca
dacă au în sângele lor acest aluat, din care-şi trag ei purtarea
lor. Oamenii răspund obraznic, se răzbună unii pe alţii prin cu-
vintele lor, se trag la judecată unii pe alţii, sunt răzbunători şi
nu ştiu nimic din taina purtării crucii, chiar dacă-şi pun ei cruce
la gât şi se bizuie pe ea sau se semeţesc cu acest semn. Altfel
este semnul crucii purtate peste cei ce ştiu ce înseamnă crucea
şi ajutorul lor de la ea. 

O, nu ştiu oamenii că necazurile şi suferinţele care vin
peste ei sunt chiar ajutorul lor pe calea către Domnul. Puţini
sunt pe pământ între cei ce ştiu după adevăr să spună vieţii lor
anevoioase: „Sfântă cruce, ajută-mă!”. O, cine l-ar mai ajuta
pe om spre Dumnezeu dacă nu necazurile care-i vin? 

Nu vine pe altă cale mântuirea spre om, decât prin
necazuri şi prin răbdare pentru ele, căci scrie în prooroci: «Este
vreun bărbat care naşte? Căci văd bărbaţi mulţi cu mâinile în
şolduri, ţinându-se de şale ca o femeie cu faţa palidă, gata să
nască, dar în vreme de strâmtorare va veni mântuirea şi se va
da ea lor», şi iarăşi este scris: «Jertfeşte Domnului jertfă de
laudă şi împlineşte Celui Preaînalt făgăduinţele tale şi
cheamă-Mă pe Mine în ziua necazurilor tale şi te voi izbăvi şi
Mă vei preaslăvi», dar nu tot aşa a grăit Domnul către cel
păcătos, căruia i-a zis: «De ce povesteşti tu dreptatea Mea şi
pui legământul Meu pe limba ta, când tu urăşti învăţătura
Mea, lepădând cuvântul Meu înapoia ta, când tu vezi furul şi
mergi cu el şi pui cu cel desfrânat partea ta, când ai pe limbă
răutate şi viclenie, clevetire asupra fratelui tău şi cugeţi
fărădelegea, iar Eu, asemenea ţie, te voi mustra şi voi aşeza
înaintea ta păcatele tale, ca nu cumva să Mă uiţi şi să pierzi
pe Cel ce te poate izbăvi de fărădelegea ta?». 

În zi de praznic sfânt, închinat crucii Mele purtate, Eu,
Domnul, am pus pe masă învăţătură scumpă pentru cei ce ştiu
de la Mine cum poate să vină omul după Mine şi să-Mi
urmeze. Podoaba lui trebuie să fie viaţa lui trăită din poruncile
Mele după voia Mea, după modelul vieţii Mele pe pământ, căci
crucea este viaţa, şi ea te poate trece spre Domnul. 

Purtarea ta înaintea Mea şi între frate şi frate, să fie dulce
purtarea ta, poporul Meu. O, să nu fii supărăcios, fiule, să nu

fii nemulţumit, să nu fii aspru, să nu-ţi pierzi răbdarea, să nu
uiţi de darul fricii de Dumnezeu pentru paşii vieţii tale, căci
fără ea îşi pierde omul înţelepciunea pe care o are de la Dum-
nezeu. Înţelepciunea ta să fiu Eu, nu tu, căci tu eşti fiu învăţat
de Dumnezeu, o, poporul Meu. Ia de la izvorul Meu de cuvânt,
ia de la fiii cei purtători de Dumnezeu cuvântul Meu şi pune-l
peste tine în toată împlinirea lui, ca să te numeşti purtător de
cruce şi ca să fii aşa, căci fiii oamenilor au rămas doar cu cru -
cea de la gât şi nu ştiu ce întrebare vor primi peste ei de la Mine
pentru purtarea crucii sau pentru nepurtarea ei, pentru viaţa lor
înaintea Mea, bună sau rea, adevărată sau mincinoasă, luminată
sau nu de lumina Mea, care vine pe pământ ca să fie cu oamenii
şi să umble ei în lumină. 

Să nu se mire cei ce se cred ai lui Dumnezeu mai mult
decât voi, fii ai cuvântului Meu care vă zideşte. O, să nu se
mire aceştia de ce sunt Eu cu voi în lume cuvânt de sus peste
voi, purtat fiind de nori şi de glas de cuvânt peste voi. 

O, nu vă miraţi voi, cei ce vă miraţi de venirea Mea cu-
vânt pe pământ, căci voiesc să fie lumină pe pământ, căci am
spus: «Atât cât sunt în lume, lumină a lumii sunt». Vă spun şi
vouă: dacă am venit în lume, lumină a lumii să fiu, umblaţi şi
voi în lumină, că iată, lumina cuvântului Meu lucrează în mij -
locul întunericului de pe pământ. Aplecaţi-vă şi voi după Mine,
după cuvântul Meu cel călăuzitor, ca să vă numiţi purtători de
cruce, căci altfel nu pot fi cu semnul Meu peste voi. Cel ce este
cu Mine şi umblă după Mine, se cunoaşte după viaţă, după
faptă şi după rodul lui cel adus lui Dumnezeu, nu după crucea
din mână sau cea purtată la gât. Iată, semnul ei are putere, dar
voi nu aveţi. Umblaţi în lumină, ca să aveţi lumină şi putere să
înviaţi morţii, aşa cum i-am înviat Eu şi ucenicii Mei, căci dacă
numai îi îngropaţi pe cei ce mor, nu sunteţi ai Mei, nu semănaţi
cu Mine şi cu lucrul Meu cel sfânt şi plin de înviere peste om. 

O, popor al cuvântului Meu, să iei şi să împarţi această
povaţă pentru purtarea crucii cea cu rod purtată, căci Eu trebuie
să Mă port cu lumina Mea în lume între fiii oamenilor, iar tu
să-Mi faci mers. Pe calea pe care călătoreşte omul, pe aceeaşi
ca le merg şi Eu cu cuvântul Meu, căci după om trebuie să Mă
ţin, şi să Mă audă el când îi grăiesc şi când dau să ajut mân-
tuirii lui. 

Puneţi peste voi zi de zi toată povaţa cuvântului Meu,
fiilor, şi faceţi-vă veşmânt ţesut peste voi din cuvântul Meu de
peste voi, şi cartea Mea cea de azi să fiţi voi. Cei ce nu citesc
cartea Mea cea de azi cu voi, dar vă văd pe voi, să poată aceştia
înţelege cuvântul cărţii Mele cu voi, fiilor, crucea cea purtată,
uniforma voastră cea de la Mine înaintea celor din cer şi înain-
tea fiilor oamenilor, ca să vadă ei lumina aceasta, veşmântul
celor ce Mă iubesc pe pământ, podoaba lor cea din cer peste
ei, purtată de ei la vedere, iar cel ce vă va vedea pe voi şi vă va
primi şi se va spăla în acest râu de cuvânt şi de viaţă prin cu-
vânt, acela se va mântui şi va fi al Meu, fiul Meu va fi el, ca şi
voi, o, fiilor. Amin, amin, amin. 

14/27septembrie 2012

Praznicul Acoperământul Maicii Domnului

Credinţa rugăciunii face minuni şi semne mari pe pământ. Păcatul
este închisoarea omului. Oamenii aleargă după locurile sfinte, dar
omul sfinţeşte locul. Vorbirea deşartă a omului miroase urât înaintea 

Domnului. 

CC u duhul mângâierii Îmi acopăr locul coborârii cu-
vântului Meu din zilele acestea şi Îmi înviorez şi

Îmi trezesc la lucru sfânt poporul care stă înaintea Mea, sub
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povaţa Mea, sub facerea Mea în grădinile Mele cu el, grădinile
slavei, căci trebuie să am cu cine să grăiesc pe pământ dacă
Mi-am făcut cale ca să vin. Vin pe pământ cuvânt de facere,
de naştere din nou a lumii şi lucrez pentru înnoirea a toate, căci
scris este pentru sfârşit de timp între Mine şi Tatăl: «Noi le
facem pe toate!». Amin. 

Sunt Domnul Iisus Hristos şi sunt Mângâietorul celor ce
cred în Mine şi Mă au de Dumnezeu al lor şi cer de la Mine
ceea ce trebuie cărării lor cu Dumnezeu. Sunt cu mama Mea
Fecioara în zi de serbare pentru ea şi Ne aşezăm cuvânt pentru
cei ce Ne cunosc coborârea, şi apoi Ne împărţim celor ce Ne
aşteaptă de pe pământ prin acest izvor de cuvânt. Credinţa
rugăciunii, această putere face minuni şi semne mari pe pământ
prin cei ce cred aşa. Credinţa strigării spre Dumnezeu, Cel ce
poate da celor ce-I cer Lui, această putere trebuie învăţată de
la Dumnezeu, nu de la om, căci omul nădăjduieşte numai pen-
tru cele de jos când Îi cere Domnului pentru el. Credinţa însă
îi dă omului pe cele cerute de el de la Domnul, dar această
credinţă trebuie povăţuită, ca să aibă ea rod şi pentru cer, nu
numai pentru cele pentru pământ cerute. 

Se duc oameni îndureraţi, se duc şi fac drum lung şi paşi
mulţi până la locul unde se poartă ei ca să mijlocească cu
rugăciune la o icoană, la un preot vestit pentru darurile lui, şi
aceia se umilesc dacă se duc, iar umilinţa lor le întăreşte duhul
rugăciunii, credinţa rugăciunii lor şi credinţa în cel ce rosteşte
rugăciuni pentru ei, iar credinţa lor împlineşte rugăciunea lor.
Dar dacă ar fi ei aproape de locul unde călătoresc cu arsură de
suflet în ei, ar păli focul din inima lor, n-ar mai arde de credinţă
dorul şi pasul lor cel călător. 

Călătoresc mulţi spre locuri sfinţite de sfinţi, spre locuri
de rugăciune ca să ceară de la Dumnezeu ajutor pentru nevoile
lor de pe pământ, şi puţini din ei au iubire de Dumnezeu cu
împlinirea vieţii lor plăcută Domnului. Mă umilesc Eu, Dom-
nul, Mă umilesc pentru fiecare şi le dau după credinţa lor, după
umilinţa în care îi aduc necazurile faptelor lor din viaţă, căci
faptele omului îi atrag lui necazuri fel de fel. Omul învaţă mai
mult la bătrâneţe, când îl ajunge durerea pentru faptele care i-au
strâns lui durere, iar dacă ar mai fi odată să fie tânăr n-ar mai
face relele tinereţii, căci ar avea minte. Trebuie însă să înveţe
el credinţa rugăciunii, căci durerile îl învaţă pe om, aşa cum
pe împăratul David l-au învăţat durerile şi spunea el adesea
Domnului: «Nu pomeni, Doamne, păcatele tinereţilor mele şi
nu mă părăsi pe mine la vremea neputinţei mele!». O, aşa se
ruga cel trecut prin viaţă şi prin păcat, şi cu durere se ruga, iar
rugăciunea cea plină de umilinţa durerii Îl umileşte pe Domnul
şi Se apleacă după cel durut şi pune mângâierea rugăciunii
peste el şi aduce lui apoi alin. 

Vă învăţ pe voi, fiilor ascultători de Dumnezeu, fii ai
cuvântului Meu cel de azi, că voiesc să ia de la voi mulţi învă -
ţătura Mea, şi s-o găsească pentru ca s-o ia. Rugăciunea trebuie
trăită, măi fiilor, iar împlinirii ei îi trebuie credinţă. Cea mai
dulce bucurie a Mea este să-l văd pe cel rugător că ştie să Mă
bucure cu rugăciunea lui, cu felul ei, cu aluatul ei, că mulţi Mă
apleacă prea greu ca să le fac pe plac şi ca să le dau ceea ce nu
foloseşte sufletului lor, ci numai vieţii lor de pe pământ. Omu-
lui îi trebuie rugăciune pentru iertare de toate păcatele lui, cu
care M-a îndurerat şi M-a pus pe cruce, căci pentru toate păca -
tele oamenilor de până atunci şi de după aceea am fost Eu pus
pe cruce atunci. De păcat am fost pus pe cruce, dar câţi se
înfioară pentru păcatul lor pentru care Eu, Domnul, am fost în -
ţepat, am fost batjocorit la moarte pe cruce şi la chin batjocori-
tor din partea celor ce au împlinit această Scriptură atunci? 

O, fiilor, trebuie trăită rugăciunea şi trebuie să se roage
cu adevărat cei ce se strâng spre rugăciune. Dacă rugăciunea
este trăită, se vede apoi împlinită înfăţişarea ei prin împlinirea
ei, dar mai întâi de orice fel de rugăciune trebuie să se roage
omul mult şi mereu pentru iertarea păcatelor lui. 

O, dacă glasul rugătorului nu-i ţine treji şi vii pe cei ce
aud cuvântul rugii lui, atunci cel rugător nu este atent pentru
cei lângă el adunaţi spre rugăciune. O, altfel s-ar sui la cer şi ar
veni înapoi împlinirea rugăciunii trăite de către cei ce o rostesc
pe ea din carte. Felul cum este rostită rugăciunea aduce sau nu
împlinirea ei. Slujitorul care nu are toată grija să fie pă trun -
zătoare şi trăită de toţi rugăciunea rostită de el, acela nu are grijă
de Dumnezeu în clipa rugăciunii şi nici de cei ce vin să se
înfăţişeze Domnului prin mijlocirea lui. Rugăciunea cea trăită
spre Dumnezeu stârneşte inima şi lacrima şi fiorul întâlnirii cu
Domnul a celor rugători, iar altfel ea este seacă, şi tot aşa are şi
rod, rod sec, inimă în care nu a trăit rugăciunea. O, dacă vremea
rugăciunii nu aduce descoperiri de sus pentru suflet şi părtăşie
cu sfinţii şi cu cele ce nu se văd, atunci ea n-a trecut hotarul
spre locul unde caută ea, iar vremea rugăciunii nu este răs -
cumpărată, nu rămâne pe vecii şi nu duce în vecii pe om. 

O, dacă omul ar trăi rugăciunea cea pentru sufletul lui,
ar fi altfel omul. Cel ce este în închisoare se culcă îndurerat
când adoarme şi se scoală din somn tot îndurerat şi se vede
mereu închis şi că nu este liber şi că este departe de ai săi de
pe pământ, şi aşteaptă cu durere să vină ziua să fie eliberat şi
nădăjduieşte îndurerat mereu. O, aşa ar fi să fie şi omul, şi ar
fi să-l doară mereu pentru păcatele care-l ţin rob sub ele, căci
păcatul este adevărata închisoare a omului, robia amăgitoare a
vieţii lui, a mersului lui spre acasă. 

Păcatul este depărtarea omului de Părintele lui, de Mân-
tuitorul lui, Care îl ştie pe om închis de diavol sub păcat. Ar fi
să fie îndurerat omul ori de câte ori se culcă şi se scoală şi ştie
că are peste viaţa lui păcatul în care a fost şi în care este. Pentru
iertarea lui ar fi să se roage omul cel mai mult, cel mai durut,
căci omul este mult păcătos, iar păcatul îi aduce rodul lui, şi
numai apoi se duce omul spre locuri sfinţite de sfinţi ca să
ceară de la Domnul şi de la sfinţi ajutor şi mijlocire peste
necazurile lui cele de la păcat. 

O, de închisoare omul vrea să scape, dar de păcat nu
prea vrea. El se mângâie cu păcatul, săracul. Ar fi să se mân -
gâie şi cu durerea cea de la păcat, căci Domnul este drept cu
omul, dar omul nu s-a deprins cu dreptatea cea pentru toate, şi
aleargă el la locuri de rugăciune, la icoane vestite pentru facere
de minuni şi caută ajutor peste neputinţele lui şi se umileşte şi
cere şi primeşte, căci Eu, Domnul, Mă umilesc mult, după
umilinţa în care îl aduc pe om necazurile lui. 

Mi-e milă de om. El vrea de la Mine multă milă şi se
apleacă şi-Mi cere să-i dau. Atâta doar are el nevoie de Mine.
Ce să-i fac dacă altfel n-a învăţat să facă şi să poată? Cine să-l
înveţe să-i fie şi lui milă de Mine, să-Mi dea şi el ce-i cer? Îi
cer iubire de Dumnezeu, îi cer omului binele lui, statul lui cu
Dumnezeu şi statul Domnului cu el, în trup şi în loc sfinţit de
el, dar el nu ştie cum să împlinească aceasta. Ştiu însă cei ce
vin şi se dau Mie de ajutor, şi aceştia nu trebuie să se înveţe cu
Dumnezeu, ci trebuie să-I lucreze Lui, aşteptându-L să vină,
aş teptându-L mereu, şi trebuie să-L iubească aşa, aştep -
tându-L pe El, căci dacă nu-L iubesc, nu-I lucrează şi nu-L
aşteaptă. O, cine este cel ce stă degeaba când ştie că este să
vină la el cineva mare? O, popor al cuvântului Meu cel de azi,
o, fiilor, aşa să fiţi voi, aşa să lucraţi când ştiţi că vin la voi
mereu şi că vă sunt Stăpân, şi aşa să Mă aşteptaţi, lucrându-Mi
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Mie. O, aşa să lucraţi dacă v-aţi aplecat să fiţi ai Mei, lângă
Mine şi cu Mine la greul Meu cel de azi pentru înnoirea a toate.
Frumosul şi curatul, pe care le lucraţi voi înaintea Mea peste
toate cu voi, acestea sfinţesc totul, acestea Îmi pregătesc Mie
locaş şi stat cu omul pe pământ, şi iată, nu ştiu aceasta cei ce
aleargă după locuri sfinte. O, nu locurile sfinţesc, ci oamenii
sfinţi sfinţesc locurile sfinte, păstrându-le apoi aşa şi păs -
trându-se ei pentru ele sfinţi, ca să poată să fie Domnul cu oa-
menii pe pământ, căci Eu numai pe locuri curăţate şi sfinţite şi
păstrate curate şi sfinte, numai acolo pot să locuiesc, şi pot cu
cei ce se curăţesc şi se sfinţesc şi priveghează aşa şi păstrează
aşa pentru Domnul locurile sfinţite de ei. O, cine ştie să în -
ţeleagă aşa puterea locurilor sfinţite? Cine mai este pe pământ
cel ce aşteaptă aşa pe Domnul? 

O, mamă Fecioară, mama Mea scumpă, e ziua ta de
pomenire în această zi. Am aşezat pe masa poporului Meu
învăţătură pentru credinţa rugăciunii, mamă. Tu eşti chezaşă
la Dumnezeu pentru cei ce Mă slăvesc cu dor şi cu laudă înaltă
până la cer, mamă. O, aşa te-ai arătat tu atunci, în ziua aceasta
în văzduhul bisericii Vlahernei, când ceată mare de creştini
lăudau pe Domnul în zi de duminică şi privegheau înaintea
cerului pentru viaţa lor cu Dumnezeu, iar tu ai stat în văzduhul
bisericii deasupra lor cu slavă înconjurată şi ţi-ai întins omo-
forul peste ei, iar cel ce te-a văzut atunci în văzduh, nebunul
de dragoste de Dumnezeu şi de sfinţii lui, a trezit el spre aceas -
tă descoperire pe ucenicul său şi l-a întrebat: „Vezi, oare, tu pe
Împărăteasa, Maica Domnului, stând în slavă şi acoperind sub
omoforul ei poporul adunat?”. „Văd, o, văd, părinte, văd, şi
mă prinde spaima de această arătare acum, aici”. Aşa i-a răs -
puns ucenicul cel credincios părintelui său cel minunat în iu-
bire şi în rugăciune. 

Sărbătorim acum această zi atunci trăită de cei mulţi din
Vlaherne, şi te dau cuvânt de povaţă peste cei ce iubesc pe
Domnul, mamă. Are nevoie de învăţătură din cer cel credin-
cios, aşa cum au avut nevoie de arătarea preaslăvită a ta cei
din vremea aceea, când tu te-ai arătat lor în văzduhul bisericii,
după ce ei au slăvit pe Domnul toată noaptea aceea, mamă. O,
de-ar şti şi ei, cei ce Ne laudă cu rugăciune şi cu cântări, de-ar
şti şi ei să Ne dea şi ei mângâierea care Ne poate mângâia pe
Noi, o, mamă! 

— II ubirea Ta, Doamne şi Fiule scump al meu,
e mult s-o înţeleagă omul cel neînvăţat de

Tine din cer pe pământ. O, e tot o lacrimă cerul de sfinţi după
iubire de pe pământ spre cei din cer. 

Nu mai păstrează nimeni locurile curate pentru Tine şi
pentru sfinţi, Doamne. Toate sunt ale oamenilor, care sunt peste
tot. Slujitorii din locurile sfinţite nu au trăire sfântă, iar cei ce
merg spre locurile acelea pentru închinare, nu ştiu aceştia du -
rerea aceasta a cerului de la cei ce stau şi stăpânesc peste locuri
sfinţite, fără ca ei să se sfinţească pentru ele şi să stea sfinţi pe
ele. O, nu mai avem locuri sfinţite pentru Noi, Fiule scump.
Ne umilim mult, căci omul ne cere pentru el peste tot, iar pen-
tru noi cu el nu Ne mai cere omul. 

Am stat în văzduh în biserica din Vlaherne atunci şi
m-am arătat semn ceresc peste cei adunaţi la cântare de slavă,
şi am întins apoi peste ei omoforul meu, ca mulţumire pentru
slava adusă nouă în zi de duminică, zi de adunare a lor sub nu-
mele Tău, dar oamenii nu se sfinţesc pentru Tine, o, Doamne.
De atunci stă această zi de sărbătoare scrisă în biserică şi
pomenită ea de cei slăvitori, dar dacă şi cu fapta lor ar slăvi ei
pe Domnul, atunci ar fi întreagă iubirea lor şi adevărat graiul
slăvirii lor şi jertfa inimii lor. 

Stă diavolul cu capcana desfăcută larg peste tot pe unde
poate să-i cadă pe oameni sub păcatul părerii de sine, ca să nu
poată coborî peste ei daruri de la Dumnezeu, aşa cum purta
daruri şi descoperiri prin dar cel ce m-a văzut pe mine în
văzduhul bisericii şi m-a mărturisit atunci ucenicului său şi i-a
deschis acestuia ochii ca să vadă arătarea cerească. Omul se
bucură să fie grăit de bine de Dumnezeu şi de oameni şi se
bucură să fie mângâiat şi lăudat, dar se întristează când este
grăit de rău, o, Doamne. O, nu ştie omul ce este bine pentru el,
Fiule scump. Numai cât îl vorbeşte pe cineva de bine, numai
cât îi spune cineva partea lui cea bună, fie lui, fie altuia cele
despre el bune, gata şi diavolul se pregăteşte să-l pice cumva,
să-l păteze cumva pe acela cu părerea de sine, să-l pişte de
inimă, să-i strice umilinţa şi aplecarea şi puterea lui cea bună,
şi numai ce-l vezi pe acesta că-şi schimbă umilinţa şi frumu -
seţea ei cea de sus, aplecarea inimii şi blândeţea ei şi smerenia
faptelor lui. 

O, Fiule scump Iisus al meu, dacă rugăciunea celor
adunaţi înaintea Ta nu aduce ea descoperiri cereşti peste ei, e
slabă, e mică rugăciunea lor şi nu se face ea minune peste ei.
Trebuie glas de rugăciune, Fiule scump. Trebuie inimă aprinsă
pentru Tine şi duioşie multă în ea, iar credinţa rugăciunii tre-
buie să-i cuprindă cu putere pe cei rugători. Trebuie slujitori
tari pentru glasul rugăciunii bisericii, căci trebuie Tu să vii
acum cu cele din urmă împliniri ale împărăţiei Tale cu oamenii,
Fiule scump, şi trebuie cerute acestea, şi de pe pământ trebuie
să vină glasuri rugătoare cu fierbinte strigare, cu duioasă
chemare ca să vii. N-ar mai trebui să se audă altfel de grăiri de
rugăciune spre cer de la cei fierbinte rugători, decât glasuri care
să Te cheme pe Tine să vii şi să-Ţi înteţeşti venirea şi să-Ţi
întăreşti împărăţia Ta cu ei, o, Doamne Împărat peste făpturi.
O, cine Te mai cheamă să vii? Cine cu adevărat ştie ce este
venirea Ta, Fiule scump, Care vii? E vremea să vii, şi de aceea
vii şi tot mereu vii. Ne punem nădejdea în fiii cuvântului Tău
cel de azi, coborât peste ei din gura Ta pentru pregătirea lor
cea mare înaintea Ta, pentru statul lor cu Tine pe pământ înain-
tea Ta, o, Doamne scump. Să înveţe fiii poporului cuvântului
Tău glasul cel dulce al cuvântului rugăciunii lor spre Tine,
Doamne, şi toţi să stea cuprinşi sub glas de rugăciune rugătoare
cu foc, cu inimi aprinse, o, Doamne. Credinţa rugăciunii Te va
aduce, şi apoi ea îl va aduce pe om la Tine, va aduce venirea
omului, şi venirea Ta apoi, o, Fiule scump, Care aştepţi să vii
şi să fii cu oamenii pe pământ. 

Binecuvintez mereu înaintea Ta pământul român pentru
slava Ta de pe el, o, Doamne. Păstrează-l şi ocroteşte-l mereu
şi slăveşte-Te din el peste pământ şi scrie-Te biruitor de pe
acest tron, şi munte de slavă să-l arăţi pe el peste pământ. Eu
aşa aştept, eu aşa Te aştept, de pe vatra neamului român să stai
Mântuitor şi biruitor cu împărăţia Ta, şi toiag de cârmuire să
Te faci peste neamuri. Şi acum Îţi dau loc cu cuvântul Tău cel
scump, căci Tu eşti Fiul Tatălui şi eşti Cuvântul Lui, o, scumpul
meu Fiu Iisus, şi ai de la Tatăl cuvântul şi îl împlineşti pe el, şi
Te faci semănător, o, Doamne scump, şi creşte rodul lui, căci
ce este scris vine spre arătare, o, Fiule scump. Amin. 

— EE mult cuvântul Meu peste poporul cuvân-
tului Meu, o, mamă. Mă mângâi când îi

pot grăi lui, când am cu cine să-Mi grăiesc cuvântul. 
O, să Mă mângâi şi tu, măi poporul Meu, şi să stai cu

Mine de vorbă, fiule, că n-am cui să-i mai grăiesc pe pământ,
căci omul grăieşte ca el, nu ca Dumnezeu, şi nu-i place lui să
grăiască Domnul cu el, căci el are gura deprinsă cu deşertăciuni
şi miroase urât cuvântul gurii lui, după cum şi învaţă el învă -
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ţătură urât mirositoare de pe pământ, de la deşertăciunea cea
de pe pământ. Şi precum ceea ce mănâncă omul cu gura iese
apoi prin dos din trupul lui şi miroase urât şi strică mirosul din
jur, tot la fel, ceea ce culege el cu mintea şi cu inima mult şi
fără de măsură, iese apoi prin graiul gurii lui, prin suflarea gurii
lui cu multul şi miroase urât şi face urât peste mulţi în jur, şi
nu poate Domnul sta lângă gura omului cu vorbire goală, vor-
bire ca pe pământ. 

Să Mă mângâi cu tine, măi poporul Meu, căci cuvântul
Meu te învaţă să ai minte şi grăire ca a Mea, şi să-Mi dai mân -
gâiere, şi să-Mi dai glas dulce de rugăciune cu strigare înaintea
Mea, ca să vin cu multul Meu cuvânt şi să-l aşez peste pământ,
căci dacă n-aş avea cui să-i grăiesc cuvântul Meu cel de azi,
cum M-aş mai aşeza Eu în zilele acestea cuvânt peste pământ? 

O, păstrează-te în cer cu statul tău înaintea Mea, poporul
Meu, că pe pământ nu e de stat, şi e de sfinţit pământul cu cu-
vântul Meu cel mult, şi Mă bucur când te văd cum faci pentru
Mine şi pentru tine frumos şi tot mai frumos peste tot pe lo -
curile Mele cu tine şi cum împodobeşti tu pentru slava Mea cu
tine tot mai slăvit pământul pe care ţi l-am dat să-l faci sfânt
pentru Domnul tău şi pentru tine cu El pe pământ acum, la
sfârşit de timp. 

Iată, binecuvintez de sus şi de jos toată dăruirea ta,
toată dra gostea ta, şi cu dragostea toată să le lucrezi pe toate
înaintea Mea, pentru slava Mea să le lucrez, căci tu, fiule, eşti
poporul ca re aşteaptă pe Domnul, care-L primeşte pe El, şi-I
dai stat cu tine Domnului şi sărbătoare şi casă cu tine pe
pământ, căci Eu vin cu sfinţii la tine, iar tu Îmi dai sălaş Mie
şi lor în mijlocul tău. 

Eu, Domnul, binecuvintez toată pregătirea ta cea înain-
tea Mea gătită şi vin la tine şi petrec cu tine, poporul Meu de
azi al cuvântului Meu, iar slava aceasta o vei vedea curând,
curând şi te vei bucura mult de ea, o, fiule, şi vei fi tu bucuria
Mea, şi va fi ea acum şi pe vecii mângâierea Mea şi a ta. Amin,
amin, amin. 

1/14 octombrie 2012

Sărbătoarea cuvioasei Parascheva

Domnul este lipsit de părtăşia cu omul. Învăţătură pentru taina
rugăciunii. Veghea pentru statul Domnului în om. Cum să se ferească
omul de cădere. Omul nu poate scăpa de sine decât prin supunere 

mereu. Taina umilinţei. Trufia omului şi lucrarea lui. 

DD in cele ce nu se văd vine glasul Meu peste pă -
mânt şi se face cuvânt şi se împarte spre hrană

sufletelor care au credinţă în Mine şi dor de mângâierea Mea
peste ei, căci cu duhul mângâierii le-a zidit Dumnezeu pe toate
câte se văd şi câte nu se văd, şi toate mângâie sufletul omului
şi toate grăiesc, fie pentru că se văd, fie pentru că se înţeleg
prin credinţă, căci aşa cum credinţa are grăirea ei, tot la fel
grăirea celor ce se văd grăieşte cu cei ce le văd pe ele, iar taina
facerii rămâne cu minunea ei mărturisind pe Dumnezeu, Cel
ce a făcut cerul şi pământul şi toate ale lor câte se văd şi câte
nu se văd. 

Pace ţie, popor al venirii Mele cuvânt pe pământ acum,
la sfârşit de timp! Sunt Domnul Iisus Hristos şi stau cuvânt în
mijlocul tău în sărbători şi am istorie scrisă şi cu lungime de
vreme pentru ea. Pace ţie, fiule care Mă ai pe masa ta cuvânt
al duhului mângâierii şi care Mă împarţi celor ce cred că sunt
cu tine şi peste tine cuvânt! Poposesc cu sfinţii la masă cu tine,
că e sărbătoare de sfinţi în ziua aceasta. Mă bucur când tu faci
popas şi veghe pentru sfinţi în sărbătorile lor, şi Mă gătesc şi

Eu cu cuvântul glasului Meu şi al lor la masă cu tine, că la tine
face Domnul popas cu sfinţii Săi în sărbători, şi tu eşti gazda
lor, şi ce frumos şi ce sfânt este să aibă Domnul unde trage şi
unde prânzi pe pământ cu cei iubiţi de El şi care-L aşteaptă şi
Îl primesc să vină când El călătoreşte între cele ce nu se văd şi
cele ce se văd ale Lui şi ale sfinţilor Lui, locaşuri purtătoare
de Dumnezeu şi călătoare printre cei ce ştiu să primească cerul
pe pământ în petrecere cu ei! 

Ar trebui să creadă tot omul ceea ce spun Eu acum, dar
mulţi doar se fac că au credinţă şi că umblă după Dumnezeu şi
după sfinţi, căci dacă ei nu înţeleg adânc starea şi adevărul
cerului şi al sfinţilor lui în cer şi pe pământ, credinţa lor e
trecătoare, e firavă, e după necazurile lor folosită, ca să le vină
din cer ajutor şi împlinire şi atât. 

O, cât aş vrea să-l fac pe om să-L cunoască pe Dum-
nezeu aşa cum se cuvine şi să-L înţeleagă şi să-L aibă cu tot
întregul Lui înaintea omului! Părtăşia Mea cu omul e minu -
nată, dar el se apleacă prea puţin să fie cu Mine în părtăşia lui
cu Mine, şi puţin de tot Îmi dă omul popas şi stat cu el după
tot adevărul statului Meu cu omul. 

Cea mai puţină iubire şi petrecere am din partea omului
pentru Mine. Lipsit sunt de lângă el prin purtarea lui, dovedi-
toare aşa. Nu avem tărâmuri diferite, căci cerul începe de la
pământ în sus, dar sunt cele două lumi, văzutele şi nevăzutele,
şi numai sfinţii cei mari le-au văzut şi le văd pe amândouă
deodată şi le dau lor toată primirea, toată privirea, toată petre-
cerea lor cu ele, cu adevărul lor laolaltă, dar cine-şi pregăteşte
mintea pentru acest adevăr? Adevărat am spus Eu, Domnul, că
mai fericiţi sunt cei ce cred în cele ce nu se văd până să le vadă,
dar trebuie credinţa lor să lucreze până acolo unde se văd cele
nevăzute şi să le vadă apoi, căci altfel omul calcă peste ele
mereu şi se mulţumeşte cu pământul cel văzut de el sau cunos-
cut de el. 

Am pus în mijlocul tău învăţătură pentru taina rugă -
ciunii, măi poporul Meu, că trebuie să găsească la tine mulţi
învăţătura Mea şi s-o ştie ei de la Mine, căci am spus: rugân -
du-vă să vă adunaţi la rugăciune şi nu grăind alte grăiri pe cale,
şi iarăşi am spus: aveţi grijă mare de lucrarea cea pentru ier -
tarea păcatelor voastre cele de odinioară, rugându-vă din rugă -
ciune în rugăciune pentru aceasta, aşa cum se rugau proo rocii
pentru ei şi pentru restul poporului apoi, până să ceară ei de la
Domnul pe cele pentru vremea lor şi pentru cele venite pe
neaşteptate în calea lor, de Mă cereau ei de sprijin şi de izbândă
peste vremea cea rea. Am spus că veghea cea pentru statul în
Domnul mereu îl păzeşte pe om de păcatul cel proaspăt dorit
de diavol în om, iar cei slabi în faţa păcatului ispititor trebuie
şi mai mult să vegheze şi să rostească rugăciuni şi să ceară pe
Domnul alături pentru ei, căci sfinţii aşa lucrau şi aşa biruiau
şi aşa se biruiau, că mereu trebuie să se biruiască pe sine omul,
şi aceas ta pentru că nu are veghea cea întreagă şi cea întărită
pentru paza sufletului lui. 

În zi de sărbătoare de sfinţi în mijlocul tău las învăţătură
de viaţă pe masa Mea cu tine, poporul Meu, şi tot aşa şi sfinţii
Mei, iar venirea Mea cu sfinţii îi face pe ei mărturisitori şi
lucrători cu Mine peste cei de pe pământ, şi mai mare bucurie
ei nu au ca şi atunci când cu Mine vin şi se aşează cu Mine în
carte, cuvântând cu Mine şi cu oamenii, că de ce altceva ar
veni ei cu Domnul spre oameni în cuvânt? 

Dau să-l învăţ pe om această credinţă, că el nu ştie cum
şi ce înseamnă să fie credinţa lui. Eu şi sfinţii Mei Ne aşezăm
înaintea oamenilor şi le spunem lor cum să le fie credinţa şi
lucrarea ei înaintea Mea şi a sfinţilor Mei, şi iată, din ceata
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cuvioşilor patriei cereşti se desprinde acum învăţătură sfântă,
căci este serbată între cei din cer cuvioasa Parascheva, mărturi -
sitoare cu trupul ei cel sfânt, aşezat înaintea oamenilor în ceta -
tea Moldova, pe vatra neamului român. Eu, Domnul Iisus
Hris tos, binecuvintez intrarea sfinţilor Mei în cartea cuvântului
Meu, prin care cerul grăieşte pe pământ. Amin. 

— CC artea Ta, Doamne, cuvântul Tău din zile -
le acestea, care se face carte pe pământ

în mijlocul unui popor de ucenici, cu care Ţi-ai făcut casă şi
masă şi venire la el cuvânt, cartea Ta este calea noastră spre
oameni şi venirea Ta cu sfinţii, o, Doamne Iisus, scump şi iubit
al celor sfinţi ai Tăi, căci cine Te iubeşte, după dreptate Te
iubeşte şi Te doreşte lor. Credinţa în cele ce nu se văd, şi de
unde vine pe pământ glasul cuvântului Tău şi al sfinţilor Tăi,
această credinţă nu ştiu cum s-o însemne oamenii în cugetele
şi în inimile lor, o, Doamne Care vii şi Te slăveşti venind, căci
Tu eşti tot o slavă între cele ce nu se văd şi cele ce se văd. O,
de şi-ar închipui omul măcar o frântură din această slavă, ar
sta mai mult cu Tine omul! O, ce puţin Îţi dă omul Ţie din tim-
pul lui! Doar când e apăsat şi caută la Tine ajutor şi mângâiere
în necazuri, doar atunci s-ar mai apleca şi el cu gândul spre
Tine şi spre ajutorarea de la Tine. O, ce puţin Te caută omul,
Doamne! Ce mare eşti Tu, şi ce mic e omul şi ce puţin ştie el
că e mic! Nu-l prinde pe om fiori pentru măreţia Ta şi pentru
multul ei adevăr între cer şi pământ. 

O, fii ucenici ai Domnului, Care Se face cuvânt la voi,
fiţi plini de înţelepciunea Domnului, fiilor! Aplecaţi-vă prin ea
unii în faţa celorlalţi, căci aceasta face înţelepciunea cea de sus
în om. O, învăţaţi să puneţi peste voi mereu cuvântul cel îm-
plinitor şi împlinit frumos, căci Domnul vă învaţă, nu omul de
pe pământ. 

O, fiule, păzeşte-te de cădere, dar ştii cum să te păzeşti?
Iată, păzeşte-te să nu doreşti să fii mai bun decât ceilalţi fraţi
ai tăi, dar caută cu toată fiinţa şi dăruirea ta să fie toţi mai buni
decât tine, şi să-i iubeşti aşa să fie, şi aşa îţi vei păstra viaţa de
cădere şi umilinţa vieţii, că aşa fel de umilinţă îi trebuie celui
ce este fiu al lui Dumnezeu, care-şi are grijă de mântuirea sa
şi de trecere înaintea Domnului, pentru el şi pentru mulţi apoi.
O, să ai silinţa, să ai dorul nestăvilit şi să-ţi dai toată vlaga ta
să-l faci şi să-l ştii pe fratele tău mai bun decât pe tine, iar
odihnă să nu cauţi pentru această lucrare, ci trudă tot mereu
pentru ea. Aşa sunt cei iubiţi de Domnul şi mult iubiţi de El,
aşa sunt cei ce seamănă cu El, şi scris este despre ei: «Vor fi
ase me nea Lui, căci Îl vor vedea cum este El», Îl vor vedea în
ei, cu asemănarea Lui în ei şi-L vor mărturisi pe El, pe Domnul
venit în trup şi trăind în cei ce se aseamănă Lui. 

Fiţi ochi şi urechi spre Domnul, Care grăieşte peste voi,
fiilor, şi despre Care voi să le spuneţi mereu celor ce caută pe
Domnul grăind la voi. Din cele ce nu se văd şi nu se aud de
ochii şi de mintea celor de pe pământ, de acolo grăieşte Dom-
nul peste voi şi Se face auzit, şi aşa adevereşte El vouă şi celor
ce cred ca voi Fiinţa lui Dumnezeu şi facerea nevăzutelor Lui.
Îi prind fiori pe cei ce vin la sărbători spre aceste grădini ale
coborârii Domnului la masă cu voi. Aceştia ştiu cum să vină
şi de ce să vină, şi le trebuie încă şi încă sprijin credinţei lor,
căci le trebuie mai multă împlinire a Domnului în ei cu fapta,
căci credinţa cea învederată în fapte, aceasta este cea cu putere
pentru ei. 

Din ceata cuvioaselor grăiesc eu în ziua mea de serbare
şi v-am grăit vouă pentru credinţă şi pentru faptele ei în cei ce
dau de acest izvor, şi nu de mine v-am grăit, căci Domnul este
Cel ce ne mărturiseşte pe noi, pe sfinţii Săi. Nu uitaţi lucrarea

iubirii de fraţi, fiilor ucenici. Aplecaţi-vă unii înaintea altora
fiecare ca în faţa celui mai bun decât el, căci viaţa celor sfinţi
este greu înţeleasă de către cei ce dau să caute pe Domnul cu
petrecerea vieţii lor. Iubirea nu răneşte ci se apleacă, iar dacă
răneşte, nu este ea. Ea poate fi şi doctor cu doctorie amară pen-
tru vindecarea omului, dar, oare, toţi sunt doctori? O, râvniţi
la darul dragostei, din care se nasc apostoli şi prooroci şi
tămăduitori şi mărturisitori de Dumnezeu, de la Care vine
darul. Bucuria că am grăit în cartea Domnului în ziua mea de
serbare acum nu se aseamănă cu altă bucurie de pe pământ
pentru cei sfinţi. 

S-a strâns puhoi lume de pe lume la racla trupului meu
în cetatea Moldovei, dar mângâiere n-am avut, căci cerşetori
sunt toţi şi făloşi sunt mulţi din ei ca să se arate că vin la raclele
sfinţilor, dar mărturisitori aproape că nu găseşti între cei ce se
strâng, cerând ca să primească. Lumea are multe interese, şi
pentru acestea vine ea spre sfinţi. Cine se gândeşte la un sfânt
în slava lui cerească şi lucrătoare din loc în loc, lucrare vie şi
împărtăşitoare între cei credincioşi după adevăr şi dăruiţi Dom-
nului cu viaţa lor? Această credinţă nu se poate uşor căpăta de
careva, căci pentru ea trebuie să se desprindă omul de pământ
şi de sine însuşi şi de toate cele ce se văd, şi să-i călătorească
apoi dorul spre ţara cea de sus, cea nevăzută cu ochiul trupului,
dar cea mai vie, cea mai adevărată, şi spre care dorul sfinţilor a
tânjit în ei pe pământ. Iată, spre acolo nu doreşte dorul din om,
căci omul este legat de pământ din pricina neascultării lui de
Dumnezeu şi nu de altceva, căci cel ce iubeşte cerul, acela face
cerul pe pământ cu el şi lângă el, prin dorul lui de Dumnezeu şi
de sfinţi şi petrece cu ei pe pământ ca şi în cer şi leagă cerul de
pământ, aşa cum sfinţii au ales petrecerea lor cât au stat cu
trupul între oameni şi şi l-au supus pe el dragostei şi dorului de
Dumnezeu, făcându-şi-l casă pentru Domnul pe pământ. 

O, fii ai oamenilor, voi ce iubiţi pe pământ? Iată ce vă
îndemn: iubiţi supunerea, şi veţi scăpa de apăsări şi de tristeţi
şi veţi zbura spre Domnul cu inima din voi şi-L veţi iubi pe El
dacă-L veţi gusta. Nu uitaţi că Domnul este adevăr, nu închi -
puire, că El este mai adevărat ca voi, mai mult şi peste tot întru
toate, dar supuneţi-vă Lui întru toate, că pe pământ nu scapă
de sine omul decât prin supunere, mereu supunere, dacă vo -
ieşte să fie mereu eliberat şi iubitor de Domnul apoi, căci Dom-
nul este iubirea cea din om dacă omul învaţă bine ce înseamnă
Dumnezeu cu el, şi sfinţii Săi apoi şi toate oştirile cereşti, slu-
jitoare între cer şi pământ pentru Dumnezeu şi pentru oameni
şi pentru toate cele ce sunt şi mărturisesc pe Domnul împă -
răţind între sfinţii Săi. Amin. 

O, Doamne, învaţă-i pe oameni taina credinţei şi lu-
crarea ei lucrând cu ei şi pentru ei! Mai adevărată să le fie
credinţa, mai desluşită să fie în ei lucrarea ei şi fapta ei apoi.
Am grăit cu dor mult poporului cuvântului Tău de azi şi am
dat din duhul meu spre împărţire, căci sunt cu Tine în venirea
Ta, şi am ceata cuvioaselor cu mine în ziua mea de serbare între
sfinţi. O, de ar şti oamenii cum trebuie să fie ziua de serbare a
sfinţilor şi cât de adevăraţi ar fi să fie ei cu statul şi cu petre-
cerea lor în sărbătoare cu sfinţii în zile sfinte! 

O, ce tărâm frumos pentru noi aici, unde Tu, Doamne,
ai masa Ta de cuvânt! E mult şi mare cerul cu toţi locuitorii
din el, dar toţi încap aici, cu Tine în sărbători, iar puterile ce -
reşti ne poartă, Doamne, şi toate au deosebit lucrarea lor, şi
una se face ea pentru slujirea Ta şi a sfinţilor Tăi între cele ce
se văd şi cele ce nu se văd, şi pe care Tu le aşezi alături, unele
în altele aici, când Tu vii cu masă din cer aici. 

În numele sfinţilor toţi mă aplec cu sfială sfântă şi-Ţi
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mulţumesc cu ei pentru slava Ta cu noi aici, pe pământ, în mij -
locul poporului glasului Tău cel de azi cu el peste pământ,
Doamne. O, ce mare mărturie este lucrarea Ta cu el! Cine ar
putea purta această slavă a Ta şi să nu cadă sub ea? Dar Tu eşti
blând, ca şi lucrarea Ta cu cei credincioşi din toate vremile,
căci umilinţa Ta este fără de margini, o, Doamne. Amin. 

— OO,sfinţi iubiţi ai Mei, voi sunteţi slava
Mea, iar Eu slava voastră, căci a sfinţi -

lor este umilinţa cea pentru credinţă, şi nu ştiu creştinii de rând
taina umilinţei şi marea şi tainica ei lucrare. O, dacă Eu nu
M-aş fi umilit în toată vremea, n-ar mai fi Dumnezeu între
pământ şi cer, n-ar mai fi! O, iată de ce nu este omul. El n-are
umilinţă, săracul, el nu pricepe fiinţa lui Dumnezeu, Care Se
umileşte ascunzându-Şi fiinţa sub vălul umilinţei Lui. Credinţa
cea fără de umilinţă nu are rod pentru cer. Din cele ce nu se
văd grăieşte Domnul peste pământ, şi stă umilit pentru grăirea
Lui şi stă ascuns sub cele nevăzute ale Lui, şi care Îl acoperă
pe El. Cum să-l deprind şi pe om să nu se mai trufească, să nu
se mai arate atât de mult, să nu se mai creadă atât cât el nu este
şi să nu se mai uite cât este şi cât nu este el? O, neumilinţa
omu lui stă în calea lui, oprindu-l pe el înspre cele cereşti şi
slăvite foarte pentru ochii celor slabi cu credinţa. 

O, Tată Savaot, o, Tatăl Meu, să cadă această despăr -
ţitură, că Mi-e dor de credinţă adevărată în om, Tată! E departe,
departe de Noi omul, chiar dacă Noi suntem atât de aproape
de el! O, până când, Tată, această despărţire? Iar Tatăl Mă aude
şi-Mi spune: 

— CC ând omul se va schimba în umilinţă ca
şi Dumnezeu, atunci nu va mai fi des -

păr ţit de Noi şi Ne va vedea, şi va vedea omul pe cele ale Dom-
nului, care au fost şi sunt şi vor fi, şi care vor rămâne pe vecii,
o, Fiule scump. Amin. 

— OO,pace ţie, popor al glasului şi al cuvântu-
lui Meu! Din cele ce nu se văd vine

glasul Meu la tine şi se face hrană sufletului tău şi multor su-
flete care tânjesc şi învaţă să tânjească după Dumnezeu. O,
să-i înveţi tânjirea după Dumnezeu pe toţi cei ce se strâng la
sărbători lângă Mine şi lângă tine aici, că vreau să Mă bucur,
măi poporul Meu, cu Mine în ei, cu ei în Mine, şi să am mân -
gâiere cu ei. 

Iată, fiilor, trebuie să ne pregătim pentru sărbătoarea în-
gerilor cu strângere la izvor, că vin cetele îngerilor cu serbarea
lor cea bisericească şi vom avea oaspeţi din cer şi de pe pă -
mânt, fiilor. Fiţi plini de umilinţă pentru venirea Mea la voi cu
sfinţii şi cu îngerii, fiilor! O, fiţi fiii lui Dumnezeu prin darul
umilinţei din voi, şi fiecare să-l socotească pe fratele său mai
bun decât pe el, şi fiecare să-şi dea toată silinţa pentru această
împlinire, pentru fiinţa şi strălucirea Mea în fratele său, şi aşa
veţi împlini pe Domnul în voi, pe Mine în voi cu fiinţa Mea,
cu umilinţa Mea în voi, o, fiilor. Amin, amin, amin. 

14/27 octombrie 2012

Sărbătoarea sfântului mare mucenic Dimitrie, 
izvorâtorul de mir

Mângâierea este numai cea din cer. Să se lucreze numai bisericeşte.
Rugăciune în cer a sfântului Dimitrie Basarabov pentru neamul 

român. 

MM i-e dor să fiu pe pământ în petrecere cerească
cu oamenii, Mi-e dor mereu. O, ar trebui să se

înveţe oamenii să stea în aşteptarea Stăpânului lor, şi cu dor să
stea, şi să Ne întâlnim la mijlocul căii cu dorul din ei şi să pot

apoi cu primire din partea lor să stau în petrecere cerească la
masă cu ei apoi şi să le fiu Stăpân dulce şi să le fiu lor Dum-
nezeu, căci dureros este de pe pământ şi până la cer lipsa Dom-
nului de pe pământ, de la masa şi petrecerea omului, şi fericit
este satana de la toţi oamenii care petrec fără Mine, fără Tatăl
Savaot, fără cei din cer cu ei, fără dor de Noi în ei. 

O, popor al cuvântului Meu cel de azi peste om, Îmi alin
dorul Meu cel greu dacă te am pe tine cărare a Mea spre oa-
meni. E mare cât Dumnezeu durerea Mea că nu pot să fiu cu
cerul pe pământ în petrecere cerească, şi Mă doare de la toată
petrecerea omului. Eu, Domnul Iisus Hristos, n-am găsit nici
acum două mii de ani o bucăţică de pământ în care să pot găsi
pe cineva cu Dumnezeu în el pentru ca să primească în casa sa
taina cea din veac ascunsă până şi de îngeri, naşterea Mea din
trup de Fecioară, şi n-am găsit odihnă şi popas nicăieri pentru
venirea Mea, n-am găsit primire şi uimire pentru cele cereşti
în cineva pe pământ. Iată, nici azi nu încap în petrecerea celor
de pe pământ. M-aş bucura nespus să Mă pot face simţit, să
Mă pot face văzut şi să las mărturii mari din loc în loc, să pun
dragoste de Dumnezeu şi dor în inimi, să deschid ochii multora
ca să-L vadă pe Domnul, să pot petrece cu ei ca şi cu ucenicii
Mei acum două mii de ani şi să Mă port din loc în loc şi să dau
multora bucurii şi mângâieri şi să petrec cu ei mai frumos decât
în cer, căci în cer e lacrimă şi dor după cei de pe pământ şi e
ştirbită fericirea din pricina dorului după om al Domnului şi al
sfinţilor Lui. Mă aşteaptă sfinţii cu dor plin de fiori să Mă în-
torc în sfat şi în petrecere cu ei după ce Eu cobor la voi şi Mă
las cuvânt pe masă la voi, şi Mă aşteaptă sfinţii, fiilor, ca pe
Împăratul tuturor şi Mă primesc aşa, căci sunt înconjurat de
oştiri cereşti în toată vremea ca un Împărat Care are slujire
mare lângă El. 

O, aşa cobor la voi, înconjurat de oştiri cereşti, măi fiilor.
Să audă aceasta cei ce Mă iau de la voi cu coborârea Mea la
voi şi cu dulcele ei cuvânt, cu care pe toţi i-aş mângâia şi le-aş
împărţi din cer bucurii care nu se sting, care nu pier aşa cum
pier bucuriile de pe pământ odată cu trăirea lor, şi care nu sunt
decât năluci, şi nu rămân. 

O, pace vouă, măi fiilor! Vă găsesc în aşteptarea Mea,
în aşteptarea Stăpânului vostru, că e sărbătoare de sfinţi, şi vin
la masă cu voi însoţit de oştiri cereşti. Vă vestesc că vin la voi
curând, curând cu oştirile îngereşti, măi fiilor, căci se apropie
sărbătoarea lor bisericească, aşezată de sfinţi ca să fie ea pe-
trecere cu cei credincioşi Domnului pe pământ. Toată aşezarea
serbărilor sfinte, rânduite de sfinţi pe pământ prin biserica
sfinţilor ei, toate ar fi să fie petrecerea celor din cer cu cei de
pe pământ adunaţi în sărbători sfinte, dar oamenii nu au ochi
deschişi pentru oştirile cereşti pe pământ cu ei, nu au nici
măcar în sărbătorile cerului când ele vin prin aşezarea lor de
cei sfinţi ai bisericii de la început când harul şi darul erau mari
prin lucrările lor peste pământ, căci erau mulţi sfinţi cu viaţa
lor, şi prin ei lucra Domnul cu oamenii pe pământ şi se arăta la
vedere lucrarea harului cel de sus prin sfinţi. 

Nimic nu am de adus la vedere pe pământ, decât slava
cea cerească să petreacă ea cu oamenii, că nu e mângâiere pe
pământ pe nicăieri, fiindcă mângâierea e numai cea din cer, iar
altfel îi lipseşte ea omului, şi caută zadarnic el după ea şi cade
din ea căutând, cade în minciuna care se voieşte a fi mângâiere
pentru om. 

O, e orfan de mângâiere omul, chiar dacă Eu când am
plecat iarăşi la Tatăl am lăsat cuvânt dulce şi am spus la cei de
atunci, pentru ei şi pentru toţi cei de după ei şi am zis: «Nu vă
voi lăsa orfani; vă voi trimite pe Mângâietorul cu toate cele
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ale Mele ca să vă dea vouă». 
Iată, fiilor, ar mai fi trei ani şi se împlinesc şaizeci de

ani de când duhul mângâierii, Mângâietorul Cel promis de
Mine atunci petrece în mijlocul unui popor pe vatra neamului
român. În tot acest timp această şcoală cerească venită cu
Mine, Învăţătorul omului, a purtat sub duhul ei şcolari cu felul
lor de a fi în tot felul. Unii au învăţat bine şi au ieşit învăţători
pentru lucrul Meu şi pentru bucuria Mea, pe care de şapte mii
de ani o aştept de la om şi peste om, iar alţii din şcoala Mea au
învăţat cât au voit ei să înveţe şi să facă peste ei pe cele de la
Mine, şi, iarăşi, alţii au stat mai mult sau mai puţin timp şi s-au
dus iarăşi spre lume şi nu s-au folosit de şcoala Mea şi s-au
pierdut de sub acoperământul Meu şi sunt acum fără acope -
rământ şi umblă goi prin lume, iar ei nu ştiu şi nu cred aşa. Cei
ce sunt la această şcoală au veşmântul ei, uniforma ei numai
cât stau şcolari lângă Mine şi lângă duhul acestui izvor şi
pământ ales al Meu şi îngrijit al Meu şi au nume nou, numele
cel nou al poporului Meu cel de la sfârşit de timp, Noul
Ierusalim, şi cu care Eu, Domnul, petrec şi stau în mijlocul lui
şi pun la rază mereu viaţa şi fapta şi hrana minţii, care-şi are
rumegarea ei în inima omului, aşa cum mâncarea cea pentru
trup îşi are sălaş în pântecele omului, şi iată, sunt două feluri
de locuri unde se strâng cele două feluri de hrană şi de strân-
sura cea din om. Una este cea din mintea şi din inima omului,
şi care iese din gura lui spre afară şi se strânge toată spre mân-
tuirea sau spre osânda lui, precum este scris, iar cealaltă iese
din pântecele lui, şi care intră prin gura lui în pântece şi iese
apoi în hazna şi se întoarce în pământ, de unde a fost luată. 

O, fiilor, toate ale minţii şi ale inimii, şi apoi ale limbii
omului, toate se strâng în locul de unde vine înapoi la om rodul
strânsurii, bun sau rău. O, învăţaţi, fiilor, căci voi sunteţi la
şcoala Mea. Fiţi ochi şi urechi pentru mintea şi pentru inima
voastră apoi, şi mai ales pentru limba cu care grăiţi cu gura cu-
vintele minţii şi ale inimii voastre, căci toate se strâng şi lucrea -
ză pentru om binele sau răul, după cum lucrătorii cereşti ai
cuvintelor oamenilor le strâng şi le aşează deosebit, după alu-
atul lor, la locul de unde vine înapoi la om rodul care iese din
acestea. O, mulţi au căzut loviţi crunt de înseşi cuvintele limbii
lor, căci omul se grăbeşte, săracul, să-şi dea drumul semeţiei
minţii şi a inimii lui şi să se arate cu cele dinăuntru ale lui, care
nu stau înăuntru dacă sunt, ci ies şi-l arată pe om, şi se duc apoi
spre sortarea lor prin lucrarea îngerilor în cete-cete lucrători
din cer între om şi Dumnezeu, şi nu este altfel cu cele ieşite
din om între om şi om, între oameni şi oameni, şi iată, de aceea
vă spun Eu vouă mereu prin cei lucrători din partea Mea pentru
voi că e bine să se lucreze numai bisericeşte cu toate cele ieşite
din om fapte şi cuvinte, ori spre curăţirea trupului bisericii de
cele ce sunt rele, ori spre zidirea trupului ei prin cele ce sunt
bune de pus la acest zid, căci când cei ce au venit să înveţe de
la această şcoală nu ştiu cum să înţeleagă, ei trebuie atunci să
înţeleagă mai întâi lucrarea facerii lor, la care ei au venit, şi
iată, e dureros, şi va fi dureros pentru mulţi din cei ce au venit
şi vin şi nu stau să gândească şi să înveţe ce au mai mult de
făcut şi de învăţat la şcoala aceasta a mântuirii omului care
iubeşte şcoala mântuirii. 

O, măi fiilor, să ştie şi să înveţe toţi cei care aud şi iau
de la voi cuvântul şcolii facerii omului, să ştie ei să nu-şi facă
vrăjmaşi mântuirii lor mintea lor şi grăirea ei cu limba apoi,
căci cuvintele gurii sunt ale minţii omului şi nu se pierd, ci se
strâng toate, ori spre mântuirea lui, ori spre osândirea lui, după
ce sunt cercetate de îngeri, şi iată ce mult face duhul mărturi -
sirii prin biserică a celor învăţaţi de Dumnezeu, ca nu cumva

vreo rădăcină veninoasă să facă lăstari şi rod în ei spre paguba
vieţii lor. Omul trebuie să caute şi să-i placă să ia de la altul
pentru mintea lui, căci el este deprins cu părtinirea de sine, cu
părerea de sine, şi pentru care el răneşte duhul din jurul lui, şi
trebuie apoi să dea socoteală. E bună strângerea şi lucrarea
bisericească pentru toate cele din om, că nimeni nu e sănătos
şi vindecat cu mintea, ci e mereu de curăţat şi de sortat şi de
înviat Duhul Domnului în mintea omului, iar Duhul Dom-
nului lucrează mereu astăzi, căci fiecare zi şi stare a omului îşi
au mereu astăzi firea lor, şi răspunsul cel pentru ele apoi. 

O, ne-am dat la învăţat, am dat să punem pe masă în -
văţătură ca să se găsească ea pe masă, dar Eu stau cu cetele de
sfinţi mucenici la masa cea de azi cu voi, căci este serbat între
cei din cer mucenicul Dimitrie, cel neclătinat în credinţă şi în
fapta credinţei, căci în el a strălucit Domnul, şi a născut Domnul
credinţă în El pentru mulţi prin acest mărturisitor al Meu. 

O, măi fiilor, numai cei ce nu au învăţat deplin, numai
aceia mor iar, dar cel ce a învăţat pe deplin, acela rămâne
neclătinat în Domnul, iar încercările credinţei lui sunt numai
spre biruinţa cea pentru cer, şi aşa a dovedit cu mărturisirea lui
înaintea necredincioşilor acest mucenic. Eu, Domnul, îi fac in-
trarea: Binecuvântat să fie cuvântul lui lângă cuvântul Meu, al
Domnului său Iisus Hristos Învăţătorul, Care-Şi are sălaş şi
strălucire în toţi cei sfinţi ai Săi. Amin. 

— OO,binecuvântat şi preamărit ai fost şi eşti
şi vei fi de toţi sfinţii Tăi, de cei neclă -

tinaţi în credinţă şi în duhul mărturisirii lor cea pentru Tine,
Doamne, Mântuitorule Iisus şi Învăţătorule mare! O, nu e de
la om, nu e de la dragostea de Tine a omului, ci e de la credinţa
în Tine pusă de Tine în el când Tu vezi la el că poate să se dea
Ţie şi că înţelege el şcoala Ta, venirea lui spre Tine, Doamne,
ca să-i dai de la Tine şi ca să Te aibă el apoi şi ca să Te păstreze
Stăpân al său, nemaidându-se el de partea semeţiei, care ar
căuta mereu să-l atace dinăuntrul lui când proba pentru aceasta
vine la el ca să-i descopere aluatul şi să ştie el apoi cum stă
viaţa lui înaintea Ta. 

O, cât de mult, cât de adânc trebuie să dea mintea lui de
la el omul care vine la Tine să-i dai lui naştere din nou, iarăşi
naştere, Doamne, şi nicidecum să-l naşti din cele din el pe el,
căci Tu nu pui în burduf vechi pe cele noi ale Tale când dai
să-l naşti din nou pe om. Numai cei ce se nasc aşa, deplin,
numai aceia pot da naştere din nou altora, care-L iau pe Dom-
nul din aceşti înviaţi, căci naşterea din nou a omului este în-
vierea lui, şi trebuie să ştie cel ce înviază că a fost mort, şi
trebuie să nu mai ia de la mort, ci să ia de la Tine, Doamne,
căci Tu eşti viu în vecii vecilor şi lucrezi pentru toţi cei ce vor
să se desprindă de omul cel vechi şi să se îmbrace în omul cel
nou şi în cămaşa de botez, păstrată apoi în viaţa lui cea nouă.
O, mulţi sfinţi au grăit în fel şi chip despre naşterea de sus a
omului, dar altceva este să se întâmple această minune fără
prea multă vorbă, ci prin Duhul Tău, Doamne, şi Care să treacă
de la unul la altul prin lucrarea Lui, aşa cum s-a petrecut în
vremea mărturisirii mele cea prin dureri pentru Tine, de m-a
văzut Nestor şi a înviat în el Duhul Tău şi a nădăjduit prin mine
în Tine şi a zis pentru biruirea celui vrăjmaş: «Dumnezeul lui
Dimitrie, ajută-mi să-l dobor pe vrăjmaşul creştinilor Tăi!»,
iar Tu, Doamne, Te-ai lăsat biruitor prin iscusinţa mâinii lui şi
prin darul credinţei coborât peste el în clipa aceea, după icono-
mia Ta, şi l-ai iubit pe el şi l-ai luat cu mine în cer lângă Tine
ca să nu apuce să se stingă în el râvna cea pentru Tine şi lu-
crarea credinţei lui, şi minunat ai lucrat Tu atunci, o, Doamne
minunat întru sfinţii Tăi şi plin de milă şi de bunătate pentru
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mântuirea omului rătăcit de Dumnezeu pe pământ! 
Toţi fiii poporului Tău să-Ţi dea putere în ei aşa cum eu

Ţi-am dat, Doamne. Aceasta înseamnă să vină la Tine şi să fie
cu Tine cei ce vin spre Dumnezeu dinspre veacul şi duhul lumii
şi să-Ţi fie ei sălaş lucrător şi strălucit Ţie în ei, căci cum ar
putea cineva mărturisi în alt fel pe Dumnezeu că este Stăpânul
lui şi că este el al lui Dumnezeu între oameni? O, cât de frumos
îl mărturiseşti Tu al Tău pe poporul care-Ţi primeşte azi cu-
vântul Tău cel venit la el pe nori şi pe vânt şi pe taină de îngeri
purtători, Doamne! Tot aşa să fie de frumoasă şi mărturisirea
lui cea pentru Tine, căci cum ar dovedi cineva că este al Tău
dacă Tu nu Te-ai putea mărturisi prin el? Aluatul Duhului Sfânt
să se reverse de pe limba lor şi de pe faţa lor şi din purtarea
lor, o, Doamne, căci Tu eşti Dumnezeul lor. Să spună cei ce-i
văd pe ei, să poată spune cu credinţă: O, Doamne, Dumnezeule
al lor, ajută-ne pe noi să-l biruim pe satana din noi şi din jurul
nostru şi să biruim veacul şi duhul lumii, ca să fim ai Tăi cu
totul apoi. Amin. 

Trebuie credinţă neclintită în cuvântul Tău de ieri şi de
azi, Doamne, iar altfel nu se poate naşte din nou omul prin
acest cuvânt venit de sus ca să pună peste om naşterea cea de
sus, învierea dintre morţi a omului pierdut în el şi pedepsitor
de Dumnezeu înăuntrul său. Nimic să nu clatine credinţa celui
ce vine la Tine ca să fie viu. Eu aceasta îi îndemn pe cei ce
cred în Tine cu dor, căci moartea credinţei lor e mai grea pentru
sufletul lor decât moartea trupului lor, căci vai celor ce cad din
har după ce Tu le-ai dat lor din destul, căci eşti mult dăruitor,
o, Doamne, şi voieşti să vină toţi la cunoaşterea adevărului, şi
de aceea mila Ta e multă şi eşti mult iertător şi dai să-l înviezi
pe om, o, Doamne. Amin. 

Acum noi, ceata de mucenici, privim lucrarea cuvântu-
lui Tău peste cei ce învaţă la şcoala Ta şi mărturisim că dorul
celor din cer este să petreacă ei pe pământ cu Tine şi cu cei la
care Tu poţi să-Ţi faci sălaş şi să vii şi să fii cu oamenii pe
pământ, căci noi ştim, o, Doamne, şi purtăm dorul Tău. Amin. 

— SS lava Mea cu voi e mare foarte în cer şi pe
pământ, o, sfinţi iubiţi ai Mei, iar dorul

nostru creşte tot mai mare în cer între cele ce nu se văd, căci
ne poartă dorul pe pământ spre petrecere cerească cu oamenii.
Voiesc să-i învăţ pe oameni să stea în aşteptarea Stăpânului lor,
şi cu dor să stea, şi să nu le mai fie dor de cele de pe pământ,
ci de cele din cer. Aşa voiesc să le poată iubirea, că Mi-e dor,
Mi-e tare dor să petrec cu ei petrecere cerească pe pământ. 

O, poporul Meu, stau cu tine la masă de cuvânt şi pun pe
masă acum putere şi dragoste ca să iei şi ca să pregăteşti tu acum
zi de sărbătoare îngerească în grădinile Mele cu tine, că iată, Eu
sun şi adun la glasul gurii Mele pe cei ce vin la petrecerea cerului
cu pământul, că Mi-e dor de petrecere cerească cu oamenii, o,
fii ajutători Mie acum, la venirea Mea cu slava cuvântului Meu
peste pământ şi peste om. Prindeţi, aşadar, dragoste şi putere,
amândouă acestea înnoite acum, şi pregătiţi zi dulce şi serbare
îngerească şi cerească aici, la izvor, că vin oştirile îngereşti cu
sărbătoarea lor, şi vom ridica mâini rugă toare spre Tatăl pentru
biruinţa Mea peste patria română, peste care apasă acum placul
cel pământesc al celor ce vor s-o bage pe ea sub dorinţele lor,
sub setea lor de putere peste ţara Mea de azi şi neamul de pe ea.
Vom sta cu rugă spre Tatăl împreună cu cei ce se strâng la
sărbătoare, măi fiilor, iar Tatăl ne va des chide şi ne va primi, şi
vom nădăjdui apoi în puterea Lui, care să biruiască pe cei ce se
vor puternici şi întâii peste neamul român. 

Vom da apoi slavă sărbătorii îngerilor, iar slava înge -
rească va prinde lucrare simţitoare atunci peste toţi cei adunaţi

sub cetele îngereşti pentru sărbătoarea lor. 
Vom deschide larg, fiilor, şi vom da intrare celor ador -

miţi şi-i vom pune la masă, dar sculaţi-vă dis-de-dimineaţă în
ziua aceea şi primiţi-i pe ei după datina cea pentru ei şi pome -
niţi-i, fiilor, iar când vin oaspeţii, voi să fiţi pe sfârşite cu pome -
nirea, şi apoi să daţi slavă imnurilor pentru îngeri şi glas
duhului vostru pentru încununarea sărbătorii, şi să vi se alăture
cu duhul lor cei ce vin să aducă cerului sărbătoarea inimilor
lor, sărbătoare îngerească, fiilor, şi va fi frumos în cer şi pe
pământ la voi, iar dorul Meu de petrecere cerească se va alina
atunci în voi şi cu voi. 

Aplecaţi-vă acum căpşoarele şi inimioarele ca să vă pun
pe creştet mâna Mea, cu care l-am zidit pe om, şi să pun pe
ini mioarele voastre Duhul Meu, cu Care aduc înviere, căci sunt
Cel înviat, fiilor. Puterea crucii sfinte să vă fie vouă acoperă -
mânt şi putere, fiilor. Iubirea Mea şi a sfinţilor Mei să vă dea
din ea vouă, să se dea vouă ea. Paza cea îngerească să nu
slăbească de peste voi, şi în toată vremea să stea peste voi, iar
ziua sărbătorii îngerilor să vă aducă vouă har peste har, strălu -
cire din strălucirea Mea, mers ca şi al Meu între cer şi pământ,
ca să fiţi voi mărturisitorii cei de azi ai Mei înaintea celor din
cer şi a celor de pe pământ, iar această mărturisitoare lucrare
trebuie mereu învăţată, mereu ţinută de mânuţă, iar mânuţa
voastră să stea gata, mereu gata, pentru ca să fiţi purtaţi, o, fi-
ilor. Amin, amin, amin. 

La cumpăna dintre ziua aceasta şi cea care urmează cu
zorii ei, stă Dimitrie cel sfânt şi mult cuvios, sfântul de pe vatra
neamului român, cu trupul lui cel văzut în cetatea Bucureş -
tiului, şi voieşte să-i dau şi lui rând şi cuvânt pentru sărbătoarea
lui cea de mâine şi să-Mi dea el rugăciunea lui pentru neamul
român, iar Eu, Domnul, îi dau intrare la masa Mea de cuvânt
aici, acum. Amin. 

— DD e pe vatra română Îţi cer cu rugă arsă de
dor, Doamne Mântuitor, binecuvintează

pământul român în vreme de durere acum şi binecuvintează
neamul de pe el şi coboară ajutor pentru el, căci sunt zile de
cumpănă, Doamne. O, binecuvintează şi cercetează via aceasta
şi dă-i ei acum biruinţa după tot adevărul lucrurilor, căci plâng
cu sfinţii de la rana ei, şi scoate-o pe ea de sub cleştele care o
strânge cu mâna celor plini de ură mărturisită asupra celor buni
cu inima pentru acest pământ şi neam, şi, dacă voieşti, dă-i ei
biruinţa cea după voia Ta acum, o, Doamne Dumnezeu al ei,
al neamului român, la care Tu ai venit acum. 

— II ar Eu, Domnul, îţi şterg lacrima şi îţi
răspund: Voiesc. Amin. 
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Sărbătoarea sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil

Omul are două perechi de ochi, de urechi, de simţiri. Rugăciunea Fi-
ului către Tatăl pentru ţara română. Îndemn la statornicie. Sfinţenia 

descoperă orice rău. 

SS lava Mea se face cuvânt şi se ves teşte pe sine cu
sărbătoare îngereas că, iar în fruntea cetelor înge -

reşti merg arhanghelii Mihail şi Gavriil şi apoi cete-cete după
lucrările împărţite lor. Eu, Domnul îngerilor şi al sfinţilor, am
sunat din vreme ca să se adune la izvorul Meu de cuvânt cei
ce iubesc săr bă torile Mele aici, unde Eu Îmi pasc turma, un
popor de fii, pe care Tatăl Mi i-a dat să Mă sprijin pe ei pentru
venirea Mea şi să Mă împartă ei de hrană din cer sufletelor tân-
jitoare după Mine, după slava Mea de azi, care se face cuvânt
şi îl zideşte pe om. 
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Slavă mare pluteşte cu Mine şi Îmi poartă tronul în
văzduhul de deasupra, care se întrepătrunde peste tot aici, unde
petrec acum cu îngerii toţi, că Mi-e dor de petrecere cerească
pe pământ cu oamenii şi Mi-e tare dor. Mi-e Tatăl plin de bu-
curia acestei zile aici, căci El Mă voieşte mângâiere să am de
la om, că mult am suferit Eu pentru om şi n-am scos cuvânt de
nemulţumire înaintea Tatălui, căci şi El a suferit mereu, o dată
cu Mine mereu, şi în Mine a suferit. 

Am sunat şi v-am adunat cu cuvântul pe voi, cei ce aţi
pornit spre grădinile Mele de azi pe pământ în mijlocul oame-
nilor, care nu ştiu să înţeleagă slava Mea în mijlocul lor şi pe
poporul cuvântului Meu. Îmi desfac braţele ca să vă cuprind
pe toţi într-o îmbrăţişare, şi să vă învăţ şi pe voi ca Mine să
îmbrăţişaţi, căci Eu nu îmbrăţişez ca omul, căci cine-şi strânge
braţele ca să îmbrăţişeze pe cineva nu le mai are desfăcute, ci
le are strânse peste cel îmbrăţişat. Eu însă Îmi desfac braţele şi
aşa stau cu ele, ca să-i cuprind pe toţi cu nesfârşită îmbrăţişare,
aşa cum am stat pe cruce gata să-i cuprind pe toţi în crucea
Mea, sub crucea Mea, şi M-am lăsat bătut în cuie pe cru ce ca
să-Mi las semnul îmbrăţişării lucrând, şi aşa M-am dus la Tatăl
înainte de învierea Mea, şi aşa este îmbrăţişarea lui Dumnezeu,
şi nu este ea ca a o mului, care-şi închide braţele când îmbră -
ţişează, când dă să-şi arate iubirea lui. 

Îmi desfac braţele şi stau cu ele deschise şi vă cuprind
pe toţi, pe toţi, căci aţi venit la dorul Meu, că Mi-e dor de pe-
trecere cerească cu oamenii, şi Mi-e dor. Slavă întru cei de sus
lui Dumnezeu, iar slava aceasta se ţine după Domnul oriunde
Se poartă El cu slava Lui cea de sus. Aşa am venit Eu acum
aici cu suitele cereşti şi ne odihnim dorul, Eu şi îngerii Mei, în
cete-cete însoţin du-Mă aici cu sărbătoarea cea de azi, dăruită
lor pe pământ de sfinţii cei mari ai bisericii Mele cea de la în-
ceputul ei. 

O, câtă slavă cerească vă cuprinde acum întru ea! O, cât
de mult doresc Eu aceasta! Mi-e dor să petrec pe pământ cu
oamenii, şi voiesc să le spun lor să creadă în acest cuvânt al
Meu, căci totul este cu putinţă celui ce crede, şi poate omul
vedea slava Mea dacă are credinţă, căci omul are prin facerea
lui cea de la Mine două perechi de ochi, două perechi de u -
rechi, două perechi de simţuri are omul, cu care poate vedea şi
auzi şi simţi şi gusta şi mirosi pe cele cereşti, care-l însoţesc
pe om prin facerea lor, prin fiinţa lor cea de la Dumnezeu. 

Îmbrăţişarea Mea rămâ ne deschisă mereu. Mi-am lă -
sat-o bătută în cuie ca să ră mână dragostea ei în mintea omului,
în ochii lui cei tainici şi să plângă el de dragoste pentru Cel ce
este dragoste deschisă pe vecii pentru toţi cei ce dau de ea spre
mângâierea lor în vremi de dureri. 

O, cu ce glas, cu ce cuvânt mai dulce să vă iau în cu-
vântul Meu acum? Slavă Tatălui Meu Savaot că Mă bucur cu
voi în ziua aceasta a îngerilor, cu care mereu Mă bucur plân -
gând şi plâng bucurându-Mă, căci Domnul nu are altfel de bu-
curii! O, deschideţi inimile voastre ca să Mă întâlnesc în ele
cu voi. Stau îngerii în cete-cete aici şi-Mi ascultă ochi şi urechi
cuvântul Meu cu voi. Nu mai sunt pe pământ din cei ce iubesc
pe Dumnezeu, şi de aceea sunt aşa de puţini cei atraşi de Tatăl
aici, la izvorul Meu de cuvânt ca să Mă descopăr lor cu venirea
Mea cea pentru pregătirea unui popor care să stea în întâm -
pinarea Mea şi cu care să-Mi port crucea Mea cea de azi,
crucea venirii Mele după om, căci iarăşi Tatăl Mă trimite după
om, căci omul s-a înecat de tot, şi valuri-valuri îl acopăr, şi e
grea truda Mea pentru învierea lui. 

O, plâng, plâng pentru pământul şi nea mul român, plâng
cu Tatăl. Voiesc să plâng cu voi acest plâns în ziua aceasta de

sărbătoare îngerească. Voiesc să Mă vadă Tatăl rugându-Mă
cu voi şi să ia aminte Tatăl. Ridicaţi, dar, mânuţele în sus acum
cu Mine odată pentru rugă spre Tatăl, o, fiilor. Chiar dacă nu
toţi sunteţi ascultători de Dumnezeu aşa cum se cuvine, Mă
aplec Tatălui cu voi, cu toţi cei adunaţi lângă poporul Meu de
la izvor şi-I cer Tatălui primire, iar îngerii să scrie, odată cu
cartea în care Mă scriu pe pământ, şi să se vestească pe pământ
şi în cer ruga Mea cu voi spre Tatăl pentru voia Lui peste
pământul român şi neamul de pe el acum. Hai! Toată grija cea
lumească să o lepădăm acum, şi să semănaţi cu îngerii o clipă,
şi Tatălui rugă să aducem acum, şi cu Mine odată să ziceţi: 

Tată Savaot, deschide-ne ca să intrăm, şi prin uşă să
primeşti ruga noastră, că e vreme de încercare pentru soarta
neamului român, iar ţara seamănă acum cu o cetate răzvrătită,
a căror căpetenii nu iau aminte la dojană şi sunt ca leii care
răcnesc, iar când judecă sunt lupi de seară, care din prada lor
nu lasă nimic pentru a doua zi, iar când să asculte o prevestire
ei mai vârtos se silesc spre fapte şi mai ne legiuite, precum este
scris despre cetatea împilării, dar vino şi sălăşluieşte-Ţi întru
ea puterea şi curăţ-o de întinăciune şi mântuieşte-o, Tată, de
cei răzvrătiţi din ea şi de noaptea lor de peste ea, căci lupii
vin noaptea, nu vin ziua la oi ca să le stoarcă viaţa. Încon joa r-o
pe ea la hotare cu sfinţii Tăi îngeri, şi pe toată vatra ei cetele
îngereşti şi puterile cereşti să lucreze lucrarea Ta împotriva
lucrării pusă la cale de cei răzvrătiţi din ea. Alege-i pe cei buni
la cârmuire şi pune-i de-a dreapta Ta acum, în toiul luptei, şi
biruieşte-i pentru ei pe cei ce-i biruiesc pe ei de atâta vreme,
Doamne Savaot. O, adună-i într-o putere a Ta pe toţi cei ce
săvârşesc fărădelege şi minciună şi duşmănie şi lă comie şi
semeţie multă şi pune-i pe ei sub pază de îngeri tari şi opreşte
în loc lucrarea lor cea rea, şi aşa cum vei găsi cu cale scoate
pe cei mai buni ca ei de sub ameninţările lor şi dă-le biruinţă
asupra lor, o, Tată, că nu pot singuri fiii cei buni din români
să oprească în loc pe cei ce de la mijloc sapă fără să ştie ce
fac cu soarta acestui neam. Cuvinte puţine, dar cu nădejde
mare; prin ele Îţi cerem să poţi Tu îm potriva celor ce se trufesc
ca să stea pe mai de parte pe scaunele de sus peste neamul
român, iar ei sunt fiii răzvrătirii, fiii minciunii, arme cu care
ei vor să lupte şi să biruiască pentru ei. O, auzi-ne acum cu
biruinţă asupra lor, a celor răzvrătiţi şi lacomi pentru mărirea
lor peste neamul român, auzi-ne, Tată, ca să vadă necredincio -
şii că Dumnezeul neamului român eşti Tu, şi că Tu cârmuieşti
prin Fiul Tău, Iisus Hristos Cuvântul, în mijlocul acestui neam. 

Eu în ei, şi ei în Mine, Tată. Noi în El, şi El în Noi, o, Tată,
aşa ne rugăm acum, un duh cu toţii stând înaintea Ta în mijlocul
cetelor îngereşti şi a sărbătorii lor cea de azi, căci Tu ai îngerii
cete-cete şi faci prin ei minuni. Aşa Te rugăm noi, Tată, în zi de
serbare a îngerilor, şi aşa să aduci ruga noastră împlinită peste
pământul român, şi soarele dreptăţii să răsară peste acest neam,
şi fii curaţi pe mâini să pregăteşti pe scau nele cârmuirii de peste
neamul român acum, o, Tată Savaot. Amin. 

Iată, au scris îngerii, şi s-a scris şi în cartea Mea cea de
azi ruga noastră spre Tatăl acum, Eu, şi cu voi, pentru ca să
aducă El puterea dreptăţii şi biruinţa ei pentru cei curaţi pe
mâini, pe care Tatăl să-i ridice, şi cu ei să biruiască pe cei ce
asupresc acest neam acum. 

O, sunt fericit în durerea Mea cea de la om, sunt fericit
că am un popor primitor, la care vin şi la care sunt găsit de cei
ce Mă află aici. Nu vin mulţi aici, căci aici omul trebuie să
moară faţă de sine şi să învieze Domnul în el cu paşii Lui, cu
viaţa Lui. Nu vin mulţi aici, ci vin cei ce iubesc să fie copii şi
să aibă Învăţător peste ei, căci Eu am spus să vină copiii la
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Mine şi să fie a lor împărăţia Mea, şi iată adeverirea cuvântului
Meu cel de acum două mii de ani, căci cine nu poate să lase
pentru Mine mamă şi tată nu poate fi copilul Meu, şi este el al
mamei şi al tatălui lui, chiar dacă el crede în Mine şi urmează
poruncile Mele, dar dacă Eu nu pot să-l am sub crucea Mea
pentru alinul Meu sub ea, el nu poate să fie copilul Meu şi să
aibă el ca dar împărăţia Mea lui. 

O, nu vin mulţi aici aşa cum se duc cu mulţimile prin
alte locuri ştiute a avea har, dar unde nimeni nu-i cere omului
să se aleagă pentru împărăţia Mea, şi de aceea sunt fericit şi
atât de fericit că am un popor primitor la care vin şi la care sunt
găsit de cei ce Mă află aici în petrecere cerească, după care
Mi-e dor. 

Vă pun flori la cununiţă pentru fiecare bucurie cu voi
când veniţi după Mine ca să Mă ascultaţi. O, sunt atât de mă -
reţe tainele de aici, sunt atât de cuprinse în taină, că nu se suie
la mintea omului puterea tainei pe care Eu, Domnul, o învă lu -
iesc aici în cuvânt ca s-o pot păstra pe ea şi ca să le lucreze ea
pe toate cele ce mai sunt de lucrat de Dumnezeu, în timp ce tot
nea mul omenesc se îndeletniceşte cu cele ale firii lui, departe
de voia Mea pe pământ cu oamenii. 

Acum îngerul Meu Mihail dă poruncă cetelor îngereşti
să sune din trâmbiţe salutul lor vouă. Eu, Domnul, binecuvin-
tez intrarea lui, căci el este îngerul Meu. Amin. 

— „„CCel ce este ca Dum nezeu”, aşa se chea -
mă numele meu, Stăpâne Doamne al

meu şi al ce telor îngereşti, cu mine în faţă venite aici a cum.
Aşa voieşti Tu să fie şi poporul cuvântului Tău de azi, şi să se
cheme şi el ca şi numele meu: „Cel ce este ca Dumnezeu”.
Amin. 

Pornim acum în numele Tău şi cu Tine pentru luptă,
Doamne, că Tu ai durere mare pentru neamul român, din pri -
cina celor mincinoşi şi lacomi de slavă în mijlocul lui. Pornim
lupta ca să-i dăm în lături, şi lupta este grea, dar alături cu fiii
poporului Tău trebuie să putem, Doamne, căci fără om Tu nu
poţi face nimic, aşa cum omul nu poate nimic să facă fără Tine,
căci Tu lumea pentru om ai făcut-o, şi nu este uşor de înţeles
aceasta de către mintea cea obişnuită a omului. 

Sună îngerii din trâmbiţe deasupra pă mântului român şi
vestesc lupta împotriva nopţii care s-a lăsat peste cetatea Dom-
nului, peste ţara română, ţara strălucirii, ţara venirii lui Hristos
cuvânt pe pământ. O, lăsaţi-vă biruiţi, voi, cei ce asupriţi acum
atât de greu sufletul acestui neam, din care şi voi vă trageţi!
Lăsaţi jos armele răutăţii prin care v-aţi pierdut înţelepciunea
şi temerea de Dumnezeu! Intră cetele îngereşti în luptă cu voi
şi sună din trâmbiţă peste voi ca să auziţi, şi veţi auzi veşti rele,
du pă potriva nedreptăţilor pe care le lucraţi. O, temeţi-vă de
Dumnezeu, şi vă veţi teme şi veţi fi luaţi fără de veste, căci
n-aţi iubit dojana şi n-aţi luat aminte la prevestirile Domnului,
iar a cum va fi să daţi socoteală Celui ce a strigat la voi din pri -
cina durerii Lui de la voi. 

O, aplecaţi-vă capetele, şi le veţi apleca. Sunt Mihail,
îngerul Domnului, căpetenie a oştirilor îngereşti, şi am grăit
vouă că pornim lupta cu voi, căci neamul român este în mâna
Domnului, nu în mâna voastră, iar voi smeriţi-vă, căci vremea
este să judece Domnul, după ce voi atâta aţi stricat, şi veţi
vedea aceasta. Amin. 

Slavă întru cei de sus Ţie, Doamne, iar eu, îngerul Tău,
am lăsat cuvânt scris peste nea mul român, iar Tu vei fi Cel ce
vei face îm plinit cuvântul acesta acum, prin îngerii Tăi. Amin. 

— EE sărbătoare îngerească, iar îngerii Mei Îmi
sunt lu crători şi sunt slava Mea, şi au

adus la masă aici acum pe cei pomeniţi, pe cei adormiţi, căci
le-aţi făcut pomenirea, fiilor. Vai de cei ce zic că la voi aici este
vorbire cu morţii, iar Eu, Domnul, le spun lor că aici este vor-
birea sfinţilor, nu a morţilor, şi este vorbirea celor ce în viază
întru slavă, aşa cum Abimelec cel mic a înviat, după ce mult,
mult a dormit, pentru ru găciunea proorocului Ieremia, care a
cerut la Domnul să nu vadă acest copil plăpând căderea
Ierusalimului. O, nu e vorbire cu morţii aici, căci morţii nu
vorbesc. Numai cei vii vorbesc, numai cei vii umblă cu Dom-
nul, aşa cum a umblat mereu cu Domnul Enoh, care n-a mai
murit, şi s-a mutat sus lângă Mine. 

Binecuvântată să fie petrecerea la masă a celor veniţi
pentru pomenirea rostită pentru ei, dintre cei adormiţi veniţi,
şi mare alin am făcut noi lor în ziua aceasta îngerească. Nu este
între cer şi pământ bucurie mai mare ca a lor când sunt puşi la
pomenire şi la chemare prin îngeri. Eu, Domnul, las peste ei
mare duh de bucurie, căci mila Mea e mare prin acest cuvânt. 

Iată câtă sărbătoare, câtă mărire, câtă bucurie, câtă mân -
gâiere! Din cer şi de pe pământ se strânge laolaltă duhul mân -
gâ ierii şi unii altora ni-l dăruim. Vă cuprind în îmbrăţişarea
Mea dumnezeiască, lăsându-Mi braţele desfăcute, şi vă rog
dumnezeieşte, fiţi statornici pentru mărirea Mea prin a cest cu-
vânt în ca re vă cuprind, şi nici un pas să nu daţi îna poi, căci
pa sul înapoi este pentru cei trădători, pe care diavolul îi mân -
gâie apoi cu duhul îndoielii, al judecăţii, al ne cre dinţei şi al în-
lumirii lor iarăşi apoi, căci ce ar merita cei ce părăsesc pe
Dom nul pentru voia lor? Voi însă lu aţi de la Mine şi daţi ca să
aveţi, ca să agonisiţi la Mine după voia Mea, şi prin a ceasta să
vă păstraţi statornicia şi lucrarea ei cu voi. Statornicia însă nu
se poa te pro ba decât da că o mul are dea supra lui o mână tare
pentru el, pe cineva mai plin de Dumnezeu, şi prin care Dom-
nul să-l poată ţine de mânuţă şi să-i probeze mereu statornicia,
căci altă cale pentru cei ce cunosc aici pe Domnul nu mai este
apoi, căci s-ar coborî în jos şi s-ar scrie părăsire de Dumnezeu
orice cale ar lua, şi pe nicăieri n-ar mai avea credincioşie cel
ce ca ută altfel de cale pentru paşii lui, după ce el a gustat din
atâta bucurie, aplecându-se sub ea cu suflet ars de dor şi cu
grijă pentru dor ca să nu se stingă el. 

Cereţi Tatălui un cuget nou, o inimă înnoită mereu, şi
care să vă ajute pentru duhul statorniciei, duhul cel plin de
răbdare şi de cununi. Cuvântul Meu se apleacă acum să vă
aducă mulţumire, căci bucurie v-aţi făcut Domnului în ziua
aceasta. Vă îndemn plin de dor, iubiţi sfinţenia. Ea descoperă
orice rău care ar da să vă atingă. Cu ea veţi fi poporul Meu, şi
pen tru ea aveţi nume ca al îngerului Meu: „Cel ce este ca
Dumnezeu”. Amin. 

Vă dau acum îngeri călători pe ca le înapoi. O, fiilor, fi-
ilor, păstraţi îngerii cu voi! Daţi-le stat lângă voi! Ei sunt
cereşti. Aşa să fiţi şi voi. Ei sunt de sus. Aşa să fiţi şi voi, căci
omul a fost zidit de Dumnezeu. Amin. 

Sună îngerii din trâmbiţă, sună mereu, sună tare şi se
aşează de veghe şi de mare lucrare peste neamul român pentru
duhul adevărului şi pentru lupta cea pentru el. Amin. 

Duhul sărbătorii îngereşti să rămână peste voi. Pa ce
vouă! Sunt Domnul Iisus Hristos. Numai cei blânzi şi smeriţi
cu inima Mă cunosc în acest cuvânt şi Mă primesc Învăţător
al lor. Nici acum două mii de ani n-am lucrat altfel învăţătura
cuvântului Meu peste cei ce aveau nevoie de Dumnezeu. 

O, staţi alipiţi lângă acest izvor, voi, cei ce aţi gustat din
el şi aţi văzut că bun este Domnul. Pace vouă! Pace vouă! Pace
vouă! Amin, amin, amin. 
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Praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului

Venirea Domnului pe pământul român este scrisă în harta cerului. A
venit vremea să se arate cerul cel nou şi pământul cel nou. Domnul
grăieşte cu cei care se zbat să câştige pentru ei pământul şi neamul 

român, arătându-se salvatorii lui. 

CC oborârea Mea cuvânt pe pământ e numai prin
dureri, e plină de du reri, dar nu pot să nu-Mi fac

lucrarea pe care o am de la Tatăl s-o săvârşesc şi nu pot decât
să fac voia Tatălui Meu. Eu sunt Cel ce sunt, şi sunt de o fiinţă
cu Tatăl şi sunt voia Tatălui Meu Savaot, căci sunt Fiul Său, şi
mai înainte de toţi vecii sunt Fiul Său, născut Dumnezeu din
Dumnezeu, Lumină din Lumină, cuvânt din cuvânt, Cuvântul
Tatălui Savaot, şi sunt în cer şi pe pământ deodată şi n-a fost
altfel vreodată statul lui Dumnezeu, în cer şi pe pământ deodată
fiind El şi lucrând. Amin. 

Sunt în lucru cu grabă mare în cer şi pe pământ pentru
soarta neamului român şi sunt cu sfinţii şi cu îngerii, şi sunt cu
mama Mea Fecioa ră în lucru pentru pământul român şi neamul
de pe el şi am casă de venire şi de suire, de suire şi de coborâre
pe această vatră, şi e calea dinspre cer spre pământ şi dinspre
pământ spre cer vatra aceasta, şi e prinsă în harta cerului
venirea Mea pe vatra neamului român cuvânt de naştere din
nou a lumii, iar casa Mea de lucru este pământul român, în care
Îmi am de la facerea cerului şi a pământului temelie pusă, de
pe care să lucreze Dumnezeu toată zidirea Sa, toată lucrarea
Sa, stând pe muntele sfânt şi lucrând până la sfârşitul celor ce
trec, ca să rămână cele veşnice, care nu mai trec. Amin. 

Mă aplec cu milă dumnezeiască şi cu durere mare în
mila Mea pentru soarta neamului român, prins în cursă acum
de cei necuraţi pe mâini în mijlocul lui, necuraţi la inimă şi la
fap tă, chiar dacă sunt ei ieşiţi din aceeaşi sămânţă, dar iată,
multă sămânţă s-a făcut neghină, s-a fă cut neagră de tot, căci
s-a vândut celui vrăjmaş şi s-a ridicat să înăbuşe sămânţa şi s-o
facă tot una, neghină să facă din ea şi să se lăfăie satana apoi
pe pământul alegerii lui Dumnezeu, pe muntele Lui cel sfânt,
pe care stă şi cuvintează ca la începutul lumii, alegere din vecii
şi aşezată apoi temelie pentru pământ: pământul român, ţinut
în palma Mea ca să zidesc pe el ceea ce va rămâne, iar satana
s-a sculat mereu cu război pentru facerea cea de la Dumnezeu,
pentru multa Domnului lucrare de pe pământul român, munte
sfânt, de pe care curge roua cerului, mana cerului, cuvântul lui
Dumnezeu peste oameni acum, la sfârşit de timp, că a venit
vremea să se arate lucrare mare, minune mare, cerul cel nou şi
pământul cel nou, de care duhul lumii nu are habar. 

Durere mare se ridică la cer acum de la apăsarea duş -
mană care îşi are cuib în cei ce vor să fie al lor acest pământ şi
acest neam, neamul român. O, cine le-a spus lor, oare, cine le-
a spus că este al lor acest pământ şi neam, de se zbat să nu le
scape de sub mâna lor? 

O, cine v-a spus vouă că voi sunteţi dumnezei şi că toate
trebuie să se plece vouă în acest pământ al neamului român?
O, cine sunteţi voi, cei ce v-aţi pus pe pieptul acestui pământ
şi neam ca să-l apăsaţi şi să-i opriţi răsuflarea? V-am povăţuit
prin grăirea Mea peste pământul român şi v-am rugat nu de
mult prin acest râu de cuvânt să vă daţi în lături voi, să nu
nimiciţi voi ceea ce alţii au zidit, şi nu voi. 

O, n-aţi vrut să ascultaţi. Eu, Domnul, stau de aproape
şaizeci de ani pe vatra neamului român cu acest izvor de cu-
vânt, istorie scrisă acum, căci s-a făcut carte scrisă pe pământ
cuvântul Meu. Nu de azi grăiesc Eu prin acest cuvânt, şi se
numeşte cartea aceasta Cuvântul lui Dumnezeu. O, n-aţi vrut

să ascultaţi aşa cum v-am povăţuit prin acest râu de cuvânt! O,
ce veţi face voi acum, când dă să vi se apropie prăbuşirea? Nu
era mai bine să ascultaţi glasul Domnului, care a grăit vouă şi
v-a povăţuit să nu vă jucaţi voi cu soarta neamului român? 

O, iată ce faceţi încă! Daţi să vă faceţi întărituri, care să
lucreze pentru voi, şi lucraţi cu min ciuna ca să vă faceţi acope -
rământ din ceată plă tită, pe care să vă sprijiniţi şi să vă fie scut,
şi daţi să vă ţineţi de garduri, dar gardurile sunt făcute să se
rupă şi nu au altă soartă prin facerea lor. 

Iată, încă vă spun, trageţi-vă în lături, fiţi cuminţi, tra -
geţi-vă din lucrarea voastră cea rea şi vrăjmaşă neamului
român, şi vă veţi trage, căci vă vor trage faptele voastre ascunse
şi care ies curând, căci fără de veste Judecătorul va ve ni şi
faptele fiecăruia se vor descoperi, aşa cum este scris, şi altfel
nu va fi. Amin. 

O, neam român, ce strâmtorare peste tine, ce apăsare, ce
pâclă groasă s-a abătut peste ochii tăi, de nu mai vezi prăpastia
cea pregătită ţie de cei ce te îndeamnă să faci tu voia lor îm-
potriva ta! Ia aminte la cuvântul care vine din cer, din Dum-
nezeu peste tine, căci vreau să te mântuiesc din primejdia pusă
înaintea ta de cei ce te îndeamnă de dimineaţă şi până seara
târziu să crezi în ei, să vrei cu ei, să poţi cu ei ca să-ţi fie ţie
salvatori, iar ei îţi sunt duşmani, o, ţara Mea, o, neam român,
şi n-au milă de soarta ta. Iată, sunt coborât la tine în cuvânt în
zi de praznic sfânt pentru mama Mea Fecioară, care de prun că
a fost dăruită lui Dumnezeu ca să poarte ea apoi venirea Mea
pe pământ Prunc şi să Mă crească şi să fiu Mântuitor de la Tatăl
Dumnezeu pentru cei ce vin pe calea cu lumină, cu Dumnezeu
pe ea, cu cele sfinte, nu cu cele păcătoase pe cale, căci calea
Mea este calea vieţii, şi adevărul şi sfinţenia umblă pe ea. 

Suflu peste tine, neam român, suflare proaspătă de Duh
Sfânt, şi în taină te umplu de putere din cer, de voia cerului în
voia ta, ca să nu faci tu voia omului vrăjmaş ţie acum, când el
îţi pune în faţă zi de tragere la sorţi pentru ca să te alegi tu cu
ei, cu cei vrăjmaşi ţie, şi nu cu cei buni pentru tine şi care îţi
arată calea pe care trebuie să mergi şi să trăieşti, şi nu să mori
ca şi cei ce au murit de tot faţă de duhul dreptăţii a toate,
pierzându-şi ei toată frica cea pentru plata faptelor lor. O,
fiecare va fi pedepsit sau mântuit prin ceea ce iubeşte el. Cel ce
iubeşte pe mamo na, mamona îl va pedepsi. Cel ce iubeşte min-
ciuna, minciuna îl va pedepsi, iar cel ce iubeşte pacea şi drep-
tatea, acestea îl vor înălţa pe el spre biruinţă şi nu spre cădere,
căci este scris în Scripturi cuvântul Meu care spune: «Cel ce se
înalţă va cădea, iar cel ce se umileşte va fi înăl ţat». Amin. 

Îţi doresc, popor român, îngeri care să te insufle de la
Mine şi să te ajute să-ţi alegi salvarea, căci cei care vor scrie
în ziua de sorţi câştig de partea celor ce prin minciună vor să
se zidească ei, aceia vor fi spre prăbuşire împreună cu cei ce
zidesc pe nisip, căci aşa este scris. 

Suflu duhul înţelepciunii şi al luminii peste neamul
român, şi prin îngeri lucrez a ceasta, căci oştirile îngereşti sunt
în lucru mult pentru doborârea puterii minciunii, rostită me -
reu de cei îndeletniciţi cu ea pentru câştigul lor cel nedrept ca
să bage sub mâna lor pătată de nedreptate şi de mamona faţa
şi soarta neamului român, neamul Meu cel de la sfârşit de
timp, ales Mie de Tatăl să-Mi fie popor, Ierusalim nou să-Mi
fie, noul popor ales în locul Ierusalimului care n-a voit să fie
ocrotit sub mantia Mea, căci el M-a dispreţuit şi a rămas
pustiu de Dumnezeu, pustiu şi împrăştiat, şi Mă va vedea când
va fi să spună el: «Binecuvântat este Cel ce vine întru numele
Domnului», precum Eu, Domnul, am proorocit acum două mii
de ani când îl plângeam pe Ierusalim din pricina dispreţului
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adus de el asupra Mea. 
O, mamă Fecioară, să aşezăm duh de veghe sfântă în

toate inimile peste tot în neamul român, că vine şi e aproape
ziua de sorţi pentru cei ce vor cârmui de acum soarta acestui
neam, iar lupta întunericului împotriva luminii e mare şi e pitită
cu lucrarea ei, mamă. Binecuvântăm acum cu biruinţă de
partea duhului luminii ziua cea pentru tragere la sorţi pentru
cei ce vor cârmui neamul român, iar noi, cei din cer, Dumnezeu
şi toate puterile cereşti dimpreună cu sfinţii biruitori, vom fi
în toate, mamă. O, nădejdea e mică în români, fiindcă lupta se
dă pe ascuns din partea celor ce merg sprijiniţi cu minciuna,
dar Eu, Domnul, sunt mare, mai mare decât nădejdea cea mică
a celor ce o mai au pe ea acum, că e mare şi multă încordarea
şi e mare nedumerirea, mamă, dar ajutorul vine din cer, şi nu
de pe pământ, o, mamă. Amin. 

— CC u duh şi cu milă de mamă cerească te
cuprind şi te strâng sub ocrotire în vreme

de cumpănă, o, neam român, căci Fiul meu Hristos te iubeşte
mult, te ocroteşte mult, pentru cei curaţi şi mari cu inima în nea-
mul tău, şi străluceşte Domnul de pe vatra ta lumina cuvântului
Său peste pământ. Te doresc al Său să fii, atât cât El te doreşte
al Său, căci eu voia Lui sunt, aşa cum am fost acum două mii
de ani voia Lui şi a venit El pe pământ Prunc, iar eu L-am purtat
şi L-am crescut pentru cer şi pentru om şi pentru tine, popor
român, căci Tatăl te-a dăruit Lui încă de pe atunci şi te-a arătat
Lui de pe atunci că vei fi poporul Lui la sfârşit de timp şi cale
a venirii Lui va fi vatra ta. Înţelepţeş te-te, dar, pentru ziua
tragerii la sorţi pe seama soartei tale şi dă de peste tine pe cei
ce vor să-ţi şteargă de pe faţă zâmbetul şi lumina şi frumuseţea
înaintea neamurilor de pe pământ, că n-au milă în inimă, şi
numai pe ei se au, iar pe tine te vor pradă a lor, voie a lor, căci
ei te-au trădat şi te trădează, şi tu nu ştii aceasta. Fii înţelept,
neam român, nu fă voia lor, o, nu, ai grijă! Nu! Scoală-te şi
veghează acum şi nu fă voia omului vrăj maş ţie şi trezeşte-te şi
uită-te bine ca să-i vezi faţa lui cea ascunsă sub mas ca trădării,
şi lasă-te lui Dumnezeu, Care te învaţă să nu mori, şi aceasta
este învăţătura cea din cer peste tine acum când ziua de sorţi
bate la uşa ta ca să-i deschizi, dar tu să ieşi atunci şi să spui nu
celor ce te trădează, şi să spui da ce lor ce te iubesc şi te aşteaptă
într-un pas cu ei pe calea drep tăţii a toate, şi apoi pe calea mân-
tuirii, căci Domnul, Fiul meu Hris tos, lucrează şi-Şi desface
calea Sa, iar ea se va vedea. Amin. 

Le-am dat povaţa mea lor, Fiule Ema nuel, copilul meu
Hristos. Cu duh de mamă a Ta şi a lor le-am dat lor. Trimite
Tu acum oştirile îngereşti, purtate de puterile cereşti şi pune
peste români împlinit acest cuvânt. Amin. 

— AA min, amin, o, mamă, căci puterile ce -
reşti sunt pe ca le peste tot şi veghează

şi lucrează, mamă, că durerea e mare în cer şi în neamul român
acum, şi lupta e pe întuneric din partea celor trădători, care
caută să lovească la catarg, la cârmă, o, mamă, ca apoi să pună
ei în lanţuri dreptatea a toate şi să-şi ocrotească faptele lor,
faptele fă rădelegii, mamă. 

O, popor român, trebuie nimicite de tot mersul şi puterea
cea rea ale acestor fii trădători de la mijloc, şi nu va fi pace
deplină până când ei nu vor fi daţi de tot în lături, iar Eu, Dom-
nul, sunt împărţit peste tot cu toate puterile cereşti şi voi lovi
peste tot în fiii lui Edom, în cei îmbrăcaţi în roşu peste tot, pre-
cum scrie despre ei în Scripturi, şi care dau să propăşească
încă, dar arma cea împotriva lor este gata de luptă, căci odată
cu ispita e gata şi arma cea împotriva ei, precum este scris. 

Binecuvântată să fie lupta puterilor cereşti împotriva fi-

ilor lui Edom în neamul român, căci în tot timpul au fost două
tabere pentru ca să se arate lupta când vine, Iacov şi Edom, iar
Iacov înseamnă fiii lui Dumnezeu, precum Edom înseamnă fiii
cei împotriva lui Dumnezeu şi ai binelui lui Dumnezeu, dar
Domnul a binecuvântat cu binecuvântare mare pe Iacov, pe
poporul lui Dumnezeu, şi este el acum popor mare şi se chea -
mă acest popor neamul creştinesc, botezat în numele Tatălui
şi al Fiului şi al Sfântului Duh, şi care luptă de partea Domnu-
lui, de partea păcii de sus pe pământ, şi mereu Eu, Domnul, îi
spun lui: „Pace ţie, poporul Meu!”, şi se vor adău ga lui toţi
cei făgăduiţi lui, fiii făgăduinţei făcute peste Avraam, şi vor fi
ei strălucitori ca stelele cerului, neam al lui Avraam cel cred-
incios, neam al lui Hristos, pe Care poporul Israel L-a răstignit
pe cruce acum două mii de ani din neştiinţă, din necredinţă,
din neumilinţa sa înaintea Celui ce a venit să mântuiască lumea
din păcat. 

O, popor român, învaţă mult, învaţă viaţa şi faptele şi faţa
poporului creştin, neamul lui Hristos. Priveşte-te ca să te vezi
şi să vezi dacă semeni cu Hristos, căci Eu sunt Domnul tău,
Mântuitorul tău şi te iubesc, şi voiesc să te nasc într-o clipă şi
să fii tu apoi faţa Mea, voia Mea, aşa cum Eu sunt voia Tată lui
Meu Savaot, Care M-a trimis la tine cuvânt şi lucrare prin cu-
vânt pentru naşterea din nou a lumii, pentru înnoirea a toate.
Cerul cel nou şi pământul cel nou, proorocite prin Scripturi că
se vor aşeza şi vor fi pe vecii, acestea Eu, Domnul, le lucrez ca
să le arăt la vedere, începând cu ele de pe vatra neamului ro -
mân, în care Eu Îmi am cursul cuvântului Meu, râul vieţii, mun -
tele Meu cel sfânt şi râul care curge din el spre poale peste
pă mânt pentru tămăduirea neamurilor, precum este scris. Amin. 

Eu, Domnul, binecuvintez acum cu biruinţă sfântă ziua
de sorţi pentru cei ce vor birui şi vor cârmui de pe scaunele
dreptăţii neamul român şi mersul lui şi viaţa lui. Eu, Domnul,
aşez harul Meu peste fiii români ca să lucreze peste ei harul
Meu. Amin. 

Pace ţie, popor român! Eşti apăsat, eşti îngrijorat, eşti
descumpănit, şi mulţi în tine sunt neînţelepţi prin cei duşi cu
minciuna de cei trădători. O, eşti sub ispită grea, eşti răvăşit
cu inima. Pace ţie! Bucură-te că Domnul grăieşte cu tine.
Nădăjduieşte în El când eşti strâmtorat, când eşti nedumerit.
El este lumina, El te va lumina, El va veni cu ale Sale la tine.
Amin, amin, amin. 

Acest cuvânt să meargă peste tot, să meargă, numaidecât
să meargă, şi să lucreze el prin puterea sa. Amin. 

Curând, curând voi poposi la tine, popor al cuvântului
Meu, şi voi veni cu zile de sărbătoare şi voi pune înaintea ta
învăţătură tare şi multă, zile de învăţătură, iar tu să fii ucenic
silitor şi să-ţi descoperi cunoştinţele de la Mine date ţie şi să
Mă bucuri cu ele, căci dacă tu n-ai fi bucuria Mea, ai fi altceva.
Ai grijă, ai fi alt ceva. Ai grijă să fii tu bucuria Mea şi să Mă
bucuri, fiule, căci Eu numai bucurie îţi fac, numai mântuire îţi
pregătesc, dacă tu vei învăţa din ea şi pentru ea cu tine, mereu,
mereu pentru ea cu tine, o, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

21 noiembrie/4 decembrie 2012

Sărbătoarea sfintei mare muceniţe Ecaterina

Îndemn la veghe pentru păstrarea aprinsă a duhului dragostei. Po -
veţe de mers pe cale cu Domnul. Duhul lumii este închisoare pentru
cei fără de Hristos. Sfânta Ecaterina se roagă din cer pentru oameni 

să împlinească voia lui Dumnezeu în trupurile lor. 

MM ă aşez în carte cuvânt de săr bătoare pentru
sfinţi, căci sfinţii M-au mărturisit pe pământ şi
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M-au făcut cunoscut şi M-au semănat în oameni, fiindcă inima
şi viaţa lor sfântă au lucrat odată cu puterea credinţei şi a măr -
turisirii şi au putut ei să-Mi aducă rod, să-Mi ridice omul de
jos, din căderea lui din Dumnezeu şi să-i dea mântuire din pă -
cat, iar Eu, Domnul şi Mirele lor, i-am slăvit pe ei pe pământ
prin minuni şi i-am suit la cer cu biruinţă mare împotriva ne -
credincioşilor şi cu cale slăvită şi cu minuni pe ea între oameni,
căci necredinţa de pe pământ are nevoie de judecata ei ca şi
orice faptă sau simţire lipsită de Dumnezeu în oameni, căci
lipsa de Dumnezeu în om îl face de ruşine, îi dă de gol golici-
unea, şi mulţi dintre oameni au fost mântuiţi din întuneric şi
din necredinţă şi au fost luminaţi prin sfinţi şi are Domnul rod
prin sfinţi şi slavă pe pământ prin puterea credinţei lor şi prin
lucrul mărtu risirii lor între oameni, aşa cum muceniţa Ecaterina
M-a mărturisit şi M-a aşezat în multe inimi mari pe pământ şi
s-au întors ei pe cale cu lumină apoi şi s-au suit pe ea la cer. 

Pace ţie, popor al cuvântului Meu! Te mărturisesc al
Meu pentru ca să pun duh de credinţă în oameni. Te ocrotesc
mult pentru ca să te am şi să pun pe masa ta învăţătura Mea
pentru om, căci sunt Mântuitor şi dau să-i mântuiesc pe mulţi
din păcat, ca să nu ajungă ei la suferinţa cea pentru păcat, căci
păcatul aduce apoi suferinţă peste om. Mă gândesc tot timpul
cu duh înlăcrimat adânc la cei ce lasă calea Mea şi se duc iar
pe cale cu lumea, în pas cu lumea, în lu cru cu lumea cea des -
păr ţită de Dumnezeu, căci oamenii bisericii nu pot smulge
omul de pe ca lea lumii, ba îl mai şi învaţă pe om că este cu
Dumnezeu, că-L are pe Domnul de Stăpân şi de Mântuitor, dar
nu tot aşa au fost lucrul şi mărturisirea sfinţilor, o, nu aşa, căci
ei i-au învăţat pe oameni să se lepede de ei înşişi şi de lume şi
de păcat şi nu s-au temut de cei ce le-ar ucide trupul din pricina
mărturisirii lor cea pentru Mine şi au rămas sub cruce, sub
jertfă pentru numele Meu pe pământ şi au născut minuni şi duh
viu în mulţi, lucrând din cer mai mult ca pe pământ apoi, şi
iată, am în venirea Mea sfinţi însoţitori şi e mare biruinţa lor
asupra lui satana, care-l desparte pe om de Dumnezeu şi îl
învaţă vremelnicia şi atât. 

O, câtă învăţătură din cer lipseşte pe pământ! Vin Eu cu
sfinţii mărturisitori pe pământ în cuvânt, căci ei au purtat trup
pe pământ şi au iubit lumea şi salvarea ei, ca şi Mine, Domnul,
au iubit şi nu s-au lepădat de cruce după ce s-au arătat sub ea,
şi a fost slava lor crucea şi au semănat cu Mine şi sunt ei fraţii
Mei pe pământ şi în cer, fii ai Tatălui Meu, credincioşi Lui şi
iubindu-L, căci acestea sunt puterea lui Dumnezeu în om, şi
aşa a iubit muceniţa Ecaterina mersul ei pe urma Mea pe
pământ. Amin. 

— OO,n-are, Doamne, n-are ci ne să-i despartă
de Tine pe cei adevăraţi ai Tăi, pe cei

scrişi în cartea vieţii de la întemeierea lumii, ci, din contra,
vestesc ei ţara cea de sus, împărăţia cea dulce a celor ce suferă
pe pământ pentru numele Tău şi după Tine, Doamne, şi cărora
li se iartă pă catele cele de odinioară, şi e dulce iertarea pen tru
ei când o gustă, şi nu se mai pot ei lăsa de acest dulce din cer,
o, Mântuitorule al celor ce vin la Tine ca să Te urmeze pe
pământ, şi a poi în cer! 

Le spun la toţi în ziua mea de serbare, le spun la toţi cei
care au avut milă de la Tine lor şi au cunoscut şi au gustat din
dulcele Tău râu de cuvânt, care curge acum pe pământ, le spun
lor despre cei cărora eu le-am mărturisit a tunci numele Tău,
făgăduinţele Tale, adevărul cel unul al Tău şi minunea venirii
Tale după om, iar aceia nu s-au mai despărţit apoi de via ţă
mărturisitoare, ci au păşit spre moarte mărturisitoare împreună
cu mine înaintea celor necredincioşi, care-şi zic ei mereu în

toate vremile că ucid numele Tău de pe pământ şi din oameni,
o, Doamne. O, le spun la toţi să aibă grijă mare în toată clipa
şi să nu se despartă de duhul dragostei de Tine şi să nu-l lase
să se stingă din ei, ci să se lepede de sine pentru el şi pentru
Tine mereu, ca să le fii lor pe veci Mântuitor, o, Mire Doamne.
Nu este ruşine mai mare pentru un om ca şi aceea când el se
leapădă de viaţa lui cu Tine şi cu cei ce lucrează Ţie viaţa lor
cu credinţa lor, cu lupta lor cea grea, că e grea lupta omului
pentru stat cu Dom nul pe cale, dar e dulce şi e măreaţă, Doam -
ne, iar cel ce nu luptă până la capăt, acela e mai de plâns ca
unul care cade şi se scoală mereu din slăbiciunile lui pe cale
cu Tine, căci cel slab are nevoie de Tine mai mult decât cel ce
dă să cadă în necredinţă şi în lepădare de Tine când credinţa îi
este pusă la încercare şi când el nu biruieşte pentru ea şi pentru
Tine, Doamne. 

O, câtă învăţătură trebuie mereu, mereu peste cei ce se
dau Ţie ca să fie ai Tăi mereu, mereu, o, Doamne, căci dra -
gostea nu le este mereu fierbinte, ci trebuie mereu ţinută trează
şi aprinsă şi vie şi în veghe sfântă păstrată de harul Tău cel
milos pentru ei, pentru cei ce se dau Ţie cu viaţa lor, Doamne. 

Îl îndemn pe poporul cuvântului Tău să-şi nască mereu
dragostea cea pentru Tine, căci celui ce nu-i este încercată
dragostea cea pentru Domnul, acela are nevoie mereu, mereu
de apa naşterii de sus, de izvor de iubire din cer pentru el şi de
hăinuţă curată mereu pentru su flet, şi mai ales de lepădare de
sine, Doamne, probată ea în tot timpul şi aplecată spre probare
mereu, ca să poată ea să aibă putere şi să-i ajute pe cei ce vin
şi se dau Ţie ca să fie ai Tăi. O, să nu uite ei că nu pentru ei
trebuie să mai trăiască ei, ci pentru Tine şi pentru cei din jurul
lor ai Tăi, şi aceasta este lucrarea dragostei care-i ţine în Tine
pe ei, des părţiţi de duhul lumii, care nu lu crează aşa, căci eu
în lume eram, dar m-am părăsit pe mine însămi în numele Tău
şi pen tru Tine şi am trăit restul vieţii mele în numele Tău şi
pentru cei ce mă în conjoară şi le dădeam lor pe Dumnezeu,
căci Te iu beam, Doamne, iar iubirea mea cea pentru Tine era
să Te împart la cât mai mulţi mereu, mereu, ca să fii Tu bogat,
o, Doamne şi Mire al meu, şi fericiţi sunt cei ce Te au iu bire a
lor, fericiţi, Doamne, dar mai fericiţi sunt cei ce nu Te pierd
până la capătul cel fericit, când nimeni şi nimic nu-i mai pot
pierde pe ei dinaintea Ta, din dragostea Ta cea plină de vecie,
o, Doamne dulce, Mântuitor şi Salvator din păcat pentru om. 

Cel ce iubeşte mult pe cineva are în el dorul de a spune
celorlalţi iubirea lui şi pe cel iubit, bucuria lui pentru fiinţa lui
iubită. O, tot aşa şi cel ce Te iubeşte pe Tine are dor neastâm -
părat să Te bucure mărturisindu-şi iubirea şi să Te facă la mulţi
cunoscut şi înţeles şi iubit şi urmat apoi, şi iată, bucuria se
înteţeşte şi se face nuntă cerească, Doamne, între Tine şi mi -
reasă, nuntă cu nuntaşi plini de dor de a chema la masa nunţii
pe mulţi, lumea întreagă la masa iubirii, şi va veni o zi când
toţi cei ce vor fi pe pământ Te vor iubi, Doam ne, şi unii altora
Te vor da, şi inimile lor vor fi una în iubire în ziua aceea şi
numai Tu vei fi iubit atunci, că mult ai fost părăsit şi dispreţuit
de om după ce omul a căzut din ţara lui, pregătită de Tine lui
atunci când l-ai zidit, o, Doamne. 

Voi, toţi cei ce v-aţi ales de iubire pe Dom nul, supuneţi
Lui trupurile voastre, locaş Lui să fie ele şi să le păstraţi aşa şi
să-I spuneţi Lui fiecare: Pătrunde, Doamne, în mine şi străpun -
ge cu frica Ta trupul meu, ca să mă tem de judecăţile Tale şi să
mă păstrez Ţie şi să iubesc mântuirea cea de la Tine şi cuvântul
Tău. Amin. 

O, fiţi ucenici la şcoala iubirii şi lăsaţi-vă învăţaţi de
Domnul, iar frica de El să vă ajute să nu-L părăsiţi, ca să nu
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fiţi apoi pedepsiţi de iubire dacă-L părăsiţi. O, în dem naţi-vă
unii pe alţii spre iubire din cer în voi şi în tre voi, că nu poate
omul scăpa de păcat şi de iubirea de păcat decât dacă-şi lasă
trupul străpuns de frica de Dumnezeu, căci Domnul este iu -
birea cea de sus, şi este răzbunătoare iubirea cea din cer când
este lăsată în lături de om, iar eu am scris pe pământ cu sângele
meu povestea iubirii mele de Hristos şi m-am încununat cu ea
înaintea Lui, aducându-I-o Lui, căci L-am iubit pe El până la
sânge şi m-am împotrivit până la sânge în lup ta pentru
nedespărţirea mea de El şi sunt a Lui pe vecii şi sunt cu El şi
Îl dau din cer lumii credincioase, dar lumea este mare şi îi în-
toarce înapoi spre ea pe cei credincioşi cu inima, ale căror fapte
mari pentru Domnul sunt greoaie, sunt puţine, sunt slabe, căci
duhul lumii este închisoare pentru cei fără de Hristos peste via -
ţa lor pe cale. 

O, dă-le, Doamne, oamenilor un suflu viu, un duh nou şi
străpunge cu frica Ta trupurile lor, ca să se poată ei întoarce la
Tine şi să-şi dea Ţie trupurile lor, în care locuiesc inimile lor,
că nu se poate numai inima să Te aibă în ea în om, iar trupul lui
să se facă locuinţă străină de Tine şi de viaţă ca şi a Ta în trup. 

Te rog, o, Doamne, cu dor sfânt Te rog în ziua mea de
serbare între sfinţi, Te rog cu duh înlăcrimat, întoarce omul la
Tine şi fă-l locaş al Tău cu trupul său, în care să locuiască Du -
hul Tău, căci Tu, Doamne, de aceea ai zidit o mul. Amin. 

— MM ă întorc la om şi îl strig pe el să se
întoarcă la Mine. Mă întorc de la Tatăl

iarăşi la om şi îl strig să se întoarcă la Mine, căci dacă Eu îl în -
torc, n-am de la el dragoste. Mă întorc la om ca să-l încălzesc
şi ca să caute el după căldura Mea, după dragostea Mea, căci
vin să înnoiesc lumea şi toată facerea ei şi de aceea vin. Amin. 

Pace ţie, popor al cuvântului Meu! Mă dau ţie cu sfinţii
în zi de sărbătoare de sfinţi şi se dau şi ei, căci duhul cel
lucrător de viaţă este plin de dor în Mine şi în sfinţi. Mă împart
prin tine oamenilor şi le dau lor puterea de a se întoarce de la
idoli la Dumnezeu şi îi învăţ pe ei să se dea Mie locaş, căci
trupul omului a fost zidit pentru slava Mea. Voi sta cu tine în
zile de învăţătură şi te voi aşeza în învăţătura Mea ca să fie ea
găsită la tine de cei ce caută după Mine în mijlocul tău, iar Eu
le ies în cale cu locul Meu de pe pământ, cu masa Mea cu tine,
măi poporul Meu. 

Mi-e dor de statul Meu în om şi de lumina Mea în el, ca
atunci când nu va mai fi lumină să fie lumină pe pământ, să
fie Domnul cu ai Săi lumină pe pământ, lumină din lumină să
fie ei, iar ziua Mea vine, şi vom spune în lung şi în lat peste
pământ la toţi cei care vor fi şi Mă vor aştepta şi vor auzi ei în
ziua aceea cuvânt de dor, cuvânt cu înviere, cuvântul cel sfânt:
Veniţi de luaţi lumină! Amin, amin, amin. 

25 noiembrie/8 decembrie 2012

Sărbătoarea sfântului apostol Andrei, cel întâi chemat

Desluşirea Scripturii despre săptămâna binecuvântată şi legământul
încheiat la mijlocul ei, şi începutul cel nou: anul 1955. Vorbirea din 

cer a sfântului apostol Andrei. 

SS e coboară pe pământ cuvântul lui Dumnezeu şi are
Domnul ieslea Sa de coborâre şi Se face cuvânt

peste pământ. 
Eu, Domnul, Mă vestesc şi vin şi Mă las cuvânt în cartea

Mea cea de azi, cartea despre care scrie în Scripturi că se va
deschide şi că Eu, Mielul Tatălui Savaot, va fi s-o deschid şi
să Mă aşez în ea cuvânt şi s-o întocmesc pe ea prin cuvântul
Meu cel rostit din gura Mea cea plină de cuvânt, iar cartea

aceasta poartă numele Meu: Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. 
O, poporul Meu cel de azi al cuvântului Meu, aşează-te

acum la masă cu Mine, că Mă aşez cuvânt în carte şi am cu
Mine oaspeţi cereşti la masă, că Eu nu umblu singur între cer
şi pământ, şi am cu Mine pe apostolul Andrei, întâiul Meu
chemat între cei pe care i-am ales din Israel acum două mii de
ani ca să umblu cu ei din loc în loc trei ani şi jumătate şi să Mă
aşez pe pământ cu lucrarea cu care am venit de la Tatăl s-o îm-
plinesc, iar apoi apostolii Mei să fie urmaşi ai Mei înaintea oa-
menilor şi să Mă mărturisească ei peste vreme că Eu, Cel ce
am umblat cu ei, am fost Dumnezeu-Cuvântul, Fiul Tatălui
Savaot, întrupat pe pământ de la Duhul Sfânt ca să Mă nasc
din trup de Fecioară şi să cresc şi să Mă las apoi spre moarte
pe cruce şi să plătesc aşa ridicarea din moarte a omului, căci
omul a căzut de la viaţă la moarte prin neascultare de Dum-
nezeu, iar Eu, Domnul, M-am coborât din cer ca să-i fac sal-
vare, căci Eu sunt Cel ce am făcut omul. Amin. 

O, poporul Meu, e sărbătoare, măi fiule, e zi de adu cere-
aminte această zi, ca şi cea de dinaintea ei. Am în coborârea
Mea pe trâmbiţa Mea Verginica şi pe apostolul Andrei serbaţi
între sfinţi şi Ne aşezăm la masă de cuvânt cu sărbătoare în cu-
vânt, căci sunt douăzeci şi unu de ani de la înfiinţarea acestei
sărbători, când am stat cu sfinţii şi am aşezat pe pământ pe -
cetluirea grădiniţei cuvântului Meu cel de azi şi a semnului
aşezat de Mine şi de cei tocmiţi de Mine ca să fie acest semn
arătat pe pământ, pietricica cea albă, chivotul Sfintei Sfintelor
Mele din zilele acestea pe vatra neamului român, în care Îmi
am în vremea aceasta coborârea Mea cuvânt peste pământ, şi
de unde Mă împart spre tămăduirea multora, precum este scris
în Scripturi despre pomul vieţii şi despre frunzele lui, care sunt
cuvântul Meu spre tămăduirea neamurilor. 

O, nu se suie la mintea omului de rând tainele Mele din-
tre cer şi pământ, căci omul stă jos de tot faţă de cele lucrate
de Dumnezeu între cer şi pământ, acoperite sau descoperite
ele, după cum poate sau nu poate omul să le priceapă sau să le
desfacă pentru înţelesurile lor. În ziua aceasta, acum douăzeci
şi unu de ani, au fost din cer şi de pe pământ martori în această
grădiniţă şi s-a pecetluit atunci cu cuvânt ceresc, din cer şi de
pe pământ rostit, şi s-a numit cu nume ceresc această grădiniţă
şi aşezământul de pe ea: Sfânta Sfintelor Noului Ierusalim,
pământ înnoit prin cuvântul Meu, care a luat faţă împlinită şi
pecetluită în ziua aceea, şi s-a scris pe pământ această zi şi s-a
scris ea în cartea Mea cea de azi şi Mă aşez cu această săr -
bătoare la masă cu tine, măi poporul Meu, iar tu eşti urmaş şi
rod al Meu şi al lucrului Meu din zilele acestea şi-ţi dau din
pomul vieţii şi te numesc poporul Meu în mijlocul neamului
român şi-ţi dau din cer mereu din mana cea ascunsă dacă te-ai
biruit pe tine şi M-ai ales pe Mine după ce M-ai aflat în acest
cuvânt, care merge peste pământ şi-Mi vesteşte noul Meu în-
ceput, sâmburelul din care Eu, Domnul, voiesc să cresc şi să
Mă fac cuprins de multe inimi, cărora le va fi dat să înţeleagă
prin descoperirea Duhului Sfânt că Eu, Fiul Tatălui Savaot,
sunt pe vatra neamului ro mân cuvânt şi slavă de cuvânt şi în-
ceput de înviere şi de lumină şi împart din viaţa veacului ce va
să fie şi-Mi fac locuitori pentru cer şi le dau cetăţenie cerească
lor când ziua slavei Mele va descoperi pe toate cele acoperite
ale slavei celor ce nu se văd, dar sunt şi aşteaptă pe moştenitorii
ei, pe cei cărora le-a fost dat şi le este dat să fie fiii slavei Mele,
şi iată, Eu te hrănesc pe tine cu pomul vieţii, măi poporul Meu,
precum este scris, iar cu cuvântul Meu Mă dau spre tămăduirea
neamurilor şi împart cu el frunzele pomului vieţii. 

Este scris în Scripturi despre o săptămână binecuvântată,
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despre un legământ încheiat la mijlocul ei şi despre un început
iarăşi apoi, pentru întregirea tainei acestei săptămâni apoi. În
anul 1955 am aşezat pe pământ începutul unei săptămâni de ani
şi am început atunci lucrarea de trâmbiţare a cuvântului Meu
prin vasul Meu cel ales, care se cheamă trâmbiţa lui Dumnezeu
şi Mi-am început trâmbiţarea prin trâmbiţa Mea Verginica. Apoi
ea în vremea celor treizeci şi cinci de ani a fost pregătită să
treacă la Mine între sfinţi, şi a trecut, iar la mijlocul acestei
săptămâni sfinte M-am pregătit cu mare taină şi am lucrat tainic
ca să închei un legământ nou, căci jertfa cea de-a pururi şi pri-
nosul au fost călcate prin păcatul uriciunii pustiirii aşezat în
templul slujirii celor sfinte, precum este scris, căci prinţul lumii,
antichrist, s-a sculat să dărâme de pe temelia ei biserica cea din
părinţi şi caută să-i facă sfârşitul, căci păcatul ei stă împotriva
ei şi s-a umplut cupa lui, căci mai-marii bisericii s-au lepădat
acum de cuvântul lui Dumnezeu, de venirea Mea cea de azi cu-
vânt peste pământ, ba au dat să facă întuneric pentru calea cu-
vântului Meu spre oameni şi s-au ascuns, zic ei, dar Eu merg
cu taina Mea înainte, şi în taină merg, şi-i plâng pe toţi cei ce
se leapădă de Cel ce le grăieşte din ceruri şi strig după ei să-şi
întărească credinţa şi să n-o lepede, căci Mă ţin după ei cu slava
cuvântului Meu şi îi ajung şi le pedepsesc necredinţa, care le
atrage lor mânie din cer, după cum este scris. 

Am martori din cer în venirea de acum cu această sărbă -
toare, una lângă alta ziua de pece tluire a grădiniţei cuvântului
Meu şi ziua de sărbătoare a apostolului Andrei, martor al Meu
pentru această lucrare de taină, alături atunci lângă apostolul
Meu Irineu, pe care l-am pregătit cereşte din timp şi l-am avut
aici atunci ca să rostesc prin gura lui cuvântul Meu, pecetluirea
cea sfântă a grădiniţei Sfintei Sfintelor şi pusă ea sub oblăduire
cerească şi nu omenească, loc pentru Domnul şi pentru casnicii
Lui din cer şi de pe pământ şi prin care Eu Îmi scriu pe pământ
şi în cer cuvântul şi îl împart deopotrivă, în cer şi pe pământ. 

Iată zi de sfinţi şi de amintire sfântă şi de durere sfântă,
măi poporul Meu urmaş al acestei zile de taină atunci. Satana,
şarpele cel de demult a avut putere apoi prin nestatornicia care
se iveşte în omul cel tocmit de Mine pentru lucru sfânt ca să-l
smulgă pe el de la pieptul Meu, şi Mă doare în taină şi suspin
adânc în taină, că sfântă este taina acestei zile şi mersul lucrului
ei apoi după ea, şi s-a scris atunci mai mult ca până atunci lepă -
darea de credinţă a bisericii din neamul ro mân, a slujitorilor din
ea, care Mi-au smuls de lângă izvor pe arhiereul Meu martor,
pe cel luat de Mine dintre ei ca să pece tluiesc cu el alături taina
grădiniţei cuvântului Meu şi lucrul Meu din ea în mijlocul pă -
mântului, loc pus deoparte de umbletul lumii ca să pot Eu,
Domnul, să locuiesc aici, aşa cum este lăsată să fie taina Sfintei
Sfintelor, pusă deo parte de Domnul, căci când Moise s-a suit
la Domnul ca să aducă de la El legea pecetluirii păcatului ca
să-l întoarcă prin ea pe Israel de la idoli la Domnul, Eu i-am
spus lui Moi se: «descalţă-ţi încălţămintea ta că eşti pe loc
sfânt», şi am grăit Eu cu Moise atunci din pară de foc şi i-am
spus lui cuvântul Meu şi i-am scris pe piatră cu degetul îngeru-
lui Meu poruncile vieţii ca să le aducă el din partea Mea lui Is-
rael. O, tot aşa este şi cu acest petecuţ de pământ, pe care Eu îl
numesc vârf de munte, munte sfânt, pe care Eu, Domnul, stau
şi cuvintez şi Mă împart apoi peste pământ. 

Mă aud sfinţii şi îngerii şi toate puterile cereşti acum,
aici, că-Mi sunt însoţitori, şi se cutremură cu fior sfânt oştirile
cereşti în mijlocul tainei Mele de aici şi petrec aici cerul şi
tainele lui şi n-are lumea habar sau minte sau ochi ca să afle şi
să priceapă şi să vadă, şi este venirea Mea acum cuvânt pe
pământ ca şi acum două mii de ani când am venit, şi n-avea

lumea habar ca să înţeleagă ceva şi să se plece la vestirea vesti-
torilor de atunci, care au vestit de aproape şi de departe taina
naşterii Mele din Fecioară şi creşterea Mea apoi şi apostolia
Mea apoi şi jertfa Mea cea sângeroasă pentru mântuirea lu mii,
care n-a voit şi nu vrea să stea cu ce rul pe pământ, căci ea vrea
altfel, vrea să aibă ea viaţă pe pământ şi nu împărăţia cerurilor,
pen tru care lumea nu se mai roa gă după adevăr, chiar dacă s-a
învăţat şi ea să spună lui Dumnezeu rugăciunea cea pen tru fiii
cei ascultători şi ucenici Mie prin lucrarea lor şi pe care Eu
i-am învăţat să se roa ge ca şi Mi ne şi să zică Tatălui Savaot:
«Să fie, Tată, voia Ta şi împărăţia Ta precum în cer aşa şi pe
pământ!». O, are Tatăl pe pământ împărăţie, dar ea nu are
nimic cu lumea, nimic în lumea aceasta, căci ea nu este din
lumea aceasta şi este departe de ea şi puţini tânjesc după ea şi
o doresc a lor, iar Eu, Domnul, am bucuria cea tainică şi Mă
mângâi cu ea, că am putut să-Mi pun deoparte de lume această
împărăţie cât un sâmburel în ochii oamenilor, dar mare pentru
cer, căci Domnul este mare întru sfinţii Săi în cer şi pe pământ
şi Îşi lucrează lucrarea Sa. Amin. 

— LL ângă Tine, Doamne, îmi fac loc şi cuvânt
pentru încununarea tainei acestei zile,

ziua mea de serbare, apostolul Tău Andrei, şi ziua lui lângă
ziua cea de pecetluire a Sfintei Sfintelor Tale din zi lele acestea,
de unde Tu cuvintezi peste pământ de pe munte sfânt şi eşti
Pia tra Cea din vârf, Iisus Hristos-Cuvântul. 

Aşezăm pe creştetul arhiereului martor cu Noi în ziua
aceea aici, aşezăm acum mângâierea cea sfântă, aducerea-a -
minte a zilei când am fost aici alături toţi pentru pecetluirea a -
cestei grădiniţe de cuvânt. O, apleacă-te, arhi ereule frate, şi te
aşează acum cu Domnul şi cu Noi în taina acestei mângâieri
de atunci, când Domnul S-a mângâiat aici cu Noi, cei ce eram
adunaţi aici din cer şi de pe pământ pentru pe cetluirea cu legea
sfinţeniei a acestei grădiniţe. Să se cutremure duhul şi trupul
tău la această măreaţă amintire sfântă. Roagă-te lui Hristos,
Arhiereul Cel mare, şi spune-I Lui cu fior sfânt şi curat: „stră -
punge, Doamne, cu frica Ta trupul meu ca să păzesc calea Ta,
căci frica de Dumnezeu mă ajută să înnoiesc înţelepciunea
mea cea pentru Tine, şi nu mă lăsa departe de slava Ta, căci
sunt neputincios şi-Ţi cer să mă ajuţi şi să mă ai al Tău, scris
în cartea Ta să ră mân şi să nu fiu şters din ea“. Amin. 

Nu se poate şterge numele tău din cartea aceasta, o,
fratele meu arhiereu, căci Domnul te-a aşezat în ea, Domnul,
şi nu tu. Nimeni nu-şi poate şterge numele din cartea aceasta,
chiar dacă el dă să se piardă de pe această cale, iar seama pen-
tru el va da în dreptul acestei cărţi deschise de Mielul lui Dum-
nezeu şi aşezată a cum pe pământ pentru întocmirea ei. 

O, eşti strâmtorat cu inimioara. O, e ma re strâmtorarea
pe pământ pentru cei mari cu iubirea şi cu inima şi le este
strâmtorată credinţa şi mersul ei, dar Domnul este milos, pen-
tru că sunt vremi de strâmtorare pentru El şi pentru iubitorii
Săi. E zi de slavă aici acum. Puterile cereşti în cete-cete stau
aşezate şi as cultă cuvântul ceresc. O, adu-ţi aminte! Să tresalte
şi inimioara ta în ziua aceasta, că merge Domnul înainte şi Se
slăveşte peste pământ de pe această piatră. Iată, îţi împărţim
mângâiere ca să dai şi tu din ea acolo unde doare lipsa ta, acolo
unde poţi fi şi altfel, purtat de cei din cer. 

Binecuvântată este această zi de serbare şi de aducere-
aminte a ei şi binecuvântată să fie şi durerea ei, şi să rodească
pentru cer a ceastă durere, căci Domnul este în taină aici şi
lucrează aşa aici. Amin. 

— EE u, Domnul, am lăsat în carte cuvânt pen-
tru această zi de aducere-aminte şi Mă
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pregătesc acum pentru zi de învăţătură şi de serbare în cer şi
pe pământ pentru trâmbiţa Mea Verginica şi locul ei între sfinţi,
şi vom aşeza învăţătură mare pe masa ta cu Mine, măi poporul
Meu. Găteşte-ţi inimioara ca să te aşezi frumos înaintea duhu-
lui învăţăturii de peste tine, care mereu îţi trebuie peste viaţa
ta aşezat. Iată, trâmbiţa Mea stă la hotar cu ziua ei de serbare
şi cu învăţătura ei şi rosteşte ea peste tine şi spune aşa: 

— MM i-e dor de poporul meu de odinioară,
mi-e dor, Doamne, şi mi-e dor de cel

mic, născut pe cale, o, Doamne, şi cu care am venit să petrec
acum cu mângâiere pentru durerea mea cea plină de dor şi de
aducere-aminte cu dor. Mi-e dor de Tine în cei ce au lepădat
de peste ei slava şi puterea cuvântului Tău, Doamne, dar vre-
mea iubirii lor s-a dus cu tot cu ei, iar eu mă uit peste ea şi
plâng ca să-mi mângâi durerea, că multă mângâiere aduce
lacrima cea de la durere, iar eu voi sta cu Tine şi cu duhul
învăţăturii pe masa Ta de cuvânt cu poporul Tău cel mai mic
de acum. Amin. 

— OO,pace vouă, martori ce reşti! Am venit cu
voi şi am stat cu voi aici, la masă de cu-

vânt şi de aducere-aminte. O, pace ţie, trâmbiţa Mea de odini -
oară, prin care Eu, Domnul, am suflat cuvântul Meu peste un
popor neascultător! Trecem spre ziua următoare şi voiesc să
Ne aşezăm în carte şi să Ne împărţim. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu! Pregăteşte-ţi inimioara şi mintea
şi puterea lor, căci zi de învăţătură sfântă vom aşeza între Noi
şi tine şi vom sufla din cer vlagă sfântă peste tine, că mereu ea
trebuie să-ţi fie împrospătată de sus şi de jos, ca nu cumva să
se stingă ea în voi, măi fiilor. Amin, amin, amin. 

30 noiembrie/13 decembrie 2012

Sărbătoarea sfintei Virginia, trâmbiţa lui Dumnezeu

Dumnezeu îi cere omului să rămână cu El până la sfârşit. Veghe pen-
tru sfinţenie între fraţi. Singura bucurie a sfintei Virginia, că a putut
pur ta venirea Domnului cuvânt peste pământ. Trupul şi lumea sunt
în chisoarea omului. Cuvântul biserică este cel mai înmiresmat cuvânt. 

MM  ă aşez înaintea ta cu masă de cuvânt, cu duhul
învăţăturii de viaţă veşnică, măi poporul Meu.

Punem pe masă din belşug, Eu şi trâmbiţa Mea, punem învă -
ţătură cu greutate, că este nevoie peste tot de ea şi este nevoie
să se alăture poporul acestui cuvânt de toată împlinirea învă -
ţăturii de sus şi să-I dea lui Dumnezeu asigurarea că va fi
ascultată şi îm plinită toată povaţa, toată împlinirea cea din cer
peste acest popor. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu, în zi de hram sfânt peste tine,
căci serbăm în ziua aceasta pe trâmbiţa Mea, pe Verginica, pe
cea purtătoare de Dum nezeu în vremea ei de pe pământ. Eu,
Domnul, binecuvintez inima ta, urechea ta, vo inţa ta şi as-
cultarea ta, măi popor al cuvântului Meu, ca să iei tu de la Mine
şi să împlineşti aşa. Mai întâi tu trebuie să Mă ajuţi să am în-
credere în tine până la sfârşit, nu numai pentru un timp, că-Mi
este tare grea lupta cea pentru biruinţa Mea cea întreagă atunci
când nu Mă pot bizui cu multul pe cei ce se dau Mie pentru lu-
crul Meu cu ei, iar Eu sunt Dumnezeu, măi poporul Meu, şi nu
sunt de pe pământ, căci sunt din cer venit. Pe pământ este altfel
cu o sculă pe care omul şi-o însuşeşte a sa după ce o ia de la
cel ce o dobândeşte, şi i se dă pentru ea garanţie celui ce o ia
de la el, aşa cum se foloseşte ca pe pământ cuvântul încrederii
cea pentru o vreme pentru o unealtă lucrată şi pusă la vânzare
apoi spre folosinţă la lucru cu ea a omului, şi se uşurează de
răspundere apoi cel ce făureşte şi vinde lucrul mâinilor lui la

cei ce se folosesc de el. O, dar Eu, Domnul, Mă întreb, cum să
fac când omul vine la Mine şi se dă Mie, sau când cineva ajută
pe un om să-L înţeleagă pe Dumnezeu şi să-I urmeze Lui apoi?
Să-l iau din mâna unuia care l-a îndemnat pe om spre Mine,
pot Eu atunci să-i cer acestuia act că va fi credincios cel adus
la Mine? Iată, îţi trebuie o garanţie ca să ai încredere în om, şi
îţi trebuie din partea lui adusă, ca apoi să-l poţi da Domnului
pe el şi să nu te doară de la el înaintea Domnului apoi. 

Sunt cu trâmbiţa Mea Verginica cu sărbătoare între
sfinţi, măi poporul Meu, şi vom lucra mult lucru şi vom măsura
mult şi multe, şi va fi zi de învăţătură peste tine ziua aceasta
mare, când trâmbiţa Mea a luat locul între sfinţi şi s-a uşurat
de trupul suferinţei ei şi s-a încrozniat în cer cu duhul veghii
cereşti pentru lucrul ei pe mai departe cu Mine şi lăsat pe
pământ spre îna intarea lui când ea a venit în ceata sfinţilor, în
lucru între cei din cer. 

În poporul acestui cuvânt au fost mulţi, au fost şi au tre-
cut sau au rămas până la sfârşit pe calea luptei Mele pentru
zidirea unui popor ca să-L aibă Tatăl al Său pe pământ prin
trâmbiţarea Mea de peste el prin glasul trâmbiţei Mele, din care
Eu grăiam, Eu şi nu ea, căci prin prooroci Eu am grăit, Eu şi
nu ei. Mă lupt răbdând şi plângând ca un Dumnezeu şi lucrez
de aproape şaizeci de ani şi Mă lupt să-Mi desăvârşesc biruinţa
şi Scripturile zilelor de apoi, în care este scrisă venirea Mea cu
glasul ei peste cei vii şi peste cei morţi. Am avut şi am nevoie
de încredere în cei cu care M-am sprijinit şi Mă sprijin, căci
altfel Mă sprijin de om numai cât vrea omul, şi rămâne cu vină
la Dumnezeu cel ce face aşa cu Dumnezeu, iar vina atrage
ispăşirea ei. Nici Eu, Domnul, şi nici cei ce-Mi lucrează Mie
prin alegerea Mea nu putem avea încredere în cel ce rămâne
liber de Hristos şi de grija de peste el pe pământ, căci unul ca
acela poate face mult rău lui Dumnezeu şi lucrului Său şi multe
dedesubturi foloseşte apoi, şi mai ales dacă îi stă în fire aşa
ceva, ascunderea de Dumnezeu şi de oameni, din ascundere în
ascundere lucrând şi petrecând, lucrare care naşte duşmănie şi
despărţire între el şi cei ce-l văd pe el lucrând aşa şi dispreţuind
aşa pe fraţi. 

O, când nimeni nu mai poate garanta pentru tine, cine
ar putea da pentru tine răspuns lui Dumnezeu când Domnul va
aştepta aceasta pentru cetele de care vor da socoteală cei
prezentaţi cu ele la Domnul, căci Domnul nu întreabă pe fie -
care în parte, că nu este aşa în cer, ci este lege veşnică în cer,
iar creştinii sunt cei ce au călăuză duhovnicească spre Dum-
nezeu dacă ei sunt, şi scris este că fiecare va sta la rândul cetei
sale. O, durerea aceasta e mare în Mine pentru toţi cei care au
fost şi au trecut prin această lucrare de cuvânt ziditor de om
nou şi n-au împlinit în ei acest cuvânt şi n-au ajutat pe Domnul
să aibă încredere în ei până la sfârşit, şi n-au făcut aceasta nici
cei care au fost o vre me cu multă credincioşie faţă de această
masă cerească a Mea cu un popor pe pământ, iar a ceastă în-
credere pierdută pentru cei ce n-au avut statornicie fără de
sfârşit are nevoie de mare pocăinţă dacă ar fi să-şi dobândească
cineva din cei trecuţi prin acest popor iertarea cea pentru
părăsirea de Dumnezeu şi de trupul acestei lucrări de cuvânt,
care zideşte un popor. 

Stă trâmbiţa Mea, stă Verginica la gura Mea şi-şi ră co -
reşte jalea când Mă vede cum lucrez în ziua aceasta lucrul cu-
vântului Meu. Vă citesc mereu, mereu inimioarele şi duhul, o,
şi Mă doare de la mulţi pentru aluatul din ele. Vă adun sub sla -
va învăţăturii de azi pe toţi cei care aţi fost şi care sunteţi acum
sub acest cuvânt. Luaţi şi învăţaţi din el, măi fiilor. Ia, fiule, şi
te măsoară din creştet până în tălpi şi dă-ţi răspunsul înaintea
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cuvântului Meu. O, dacă tu, creştine, nu eşti curat la cuvânt şi
la inimă pentru cuvânt şi la faptă faţă de fratele tău cu ale tale,
crezi tu că se pune că eşti altfel faţă de Mine, Domnul? O, Eu
aşa te iau faţă de Mine, şi te socotesc şi pentru Mine aşa cum
eşti cu fratele tău, şi nu este altfel la Mine şi niciodată nu a fost
altfel faţa Mea în biserica Mea şi lucrarea Mea din ea. 

Iată, se păcăleşte cel ce crede că altfel es te cu Domnul
faţă de cum este el cu omul, cu cel de lângă el frate al lui Hris-
tos, căci Eu nu-l întreb pe om despre sine, ci întreb pe cel ce
stă faţă în faţă cu el, şi nimeni nu poate intra la Mi ne să-Mi
răspundă în dreptul lui, căci lucrarea Mea pentru om este pe
mărturie de martori zidită, iar altfel de lucru nu este pentru cer
în dreptul omului. Nu este cinstit la Dumnezeu să te pui bine
cu omul lui Dumnezeu dacă tu nu stai bine cu Domnul, căci
omul lui Dumnezeu simte de la Dumnezeu, nu de la el este
simţirea lui, cu care el citeşte pe cei din faţa sa. 

Când omul se ascunde de ochii celorlalţi, cu păcat face
aceasta, căci face aşa pentru păcat, pentru ascundere, pentru
ca să nu fie văzut ce face, şi apoi el scapă greu din cursa acestui
pă cat, din laţul ascunderilor lui dacă mai scapă, căci se
ruşinează apoi să-şi rupă de pe el legătu rile sub păcat, fiindcă
are mândrie pentru statura lui cea văzută, mândrie născută de
la păcat, căci statura cea nevăzută l-ar ruşina pe el înaintea ce -
lor ce-l ştiu pe el, pe cel de deasupra fiinţei lui, şi iată ce face
păcatul cel ascuns al omului care se piteşte cu ale lui pentru ca
să facă acest păcat, căci îi trebuie să se ascundă apoi cu faţa
lui cea neştiută de cei din preajma lui. 

O, măi poporul Meu, când omul umblă şi caută singur
să umble, îl ia diavolul în primire şi face omul fapte ascunse,
că e liber de sub o chii care să-l vadă pe el, dar cei din cer îl
văd, şi nu se poate ascunde omul nicăieri de faţa ce lor din cer,
nu poate să se pitească de ochiul lui Dumnezeu şi al urmăririi
Domnului după el, căci Domnul este Atoatevăzătorul, măi
poporul Meu. 

Iată, n-au scăpat nici creştinii acestui cuvânt de sim ţă -
mintele ascunse şi de faptele lor apoi, de dorinţe, de slăbiciuni
aduse în faptă prin lucrare la întuneric, fiilor. Şi este încă şi alt
pă cat, căci aşa cum a fost sau este creştinul, îl în deam nă inima
apoi la dispreţ, la duşmănie faţă de cei de lângă el, iar aceasta
este duhul trufiei, măi fiilor, când fiii acestui cuvânt ar fi să fie
ca nişte fii ai cerului şi să se umilească pentru ei înşişi când ar
da să pună ei în cântar pe ceilalţi, numai că toţi uită aceasta,
uită cât i-a învăţat pe ei Domnul şi de câte i-a iertat, şi n-ar mai
fi să se întreacă ei pe tronul judecăţii cea pentru fraţi. 

O, cel ce nu poate să fie curat la inimă şi la grăire faţă
de voi, fiilor prin care Eu, Domnul, Îmi citesc poporul, acela
se cunoaşte după linia feţei şi a faptei lui şi după umbletul sau
neumbletul lui, se cunoaşte după cuvintele sau necuvintele lui,
după purtarea lui tăcută sau netăcută, şi toate acestea pot fi
lumină sau întuneric, pot fi întuneric sau lumină, măi fiilor,
căci când Eu prin Duhul Meu vă dau să-Mi citiţi pe poporul
Meu, atunci voi vedeţi dacă sunt lumină sau întuneric, dacă
sunt întuneric sau lumină cele lucrate de el, şi multă durere se
coboară din Mine în voi din pricina celor dinăuntru ale fiecă -
ruia dintre cei ce stau cu duhul sau cu trupul în acest popor. 

Grăiesc peste toţi şi pentru toţi cei ce se hrănesc din
acest cuvânt şi le spun aşa: Nu ieşiţi de sub veghe! Nu vă
ascundeţi de cei de lângă voi, că dacă lucraţi aşa nu veţi scăpa
de diavolul şi de păcat, căci diavolului îi place de omul care se
ascunde şi poate diavolul prin el apoi. 

O, măi Verginico, o, trâmbiţa Mea, iată ce le spun Eu
lor: Rămâneţi în Mine, ca să ră mân şi Eu în voi, iar Eu sunt

lumină şi nu se ascund fiii luminii! O, nu rămâneţi unii în alţii!
Rămâneţi în Mine, că altfel vă fură satana unii spre alţii şi uitaţi
să rămâneţi în Mine. Rămâneţi în iubirea Mea, măi fiilor ca să
rămân şi Eu în iubirea voastră şi să vă ajungă ea de iubire, că
altfel puteţi cădea să vă iubiţi între voi şi Mă veţi părăsi pe
Mine pentru iubire. 

O, trâmbiţa Mea, o, îndurerata Mea, jalea ta pentru ceea
ce ai păţit pe pământ, e cu tine în cer această jale. Cel pe care
Eu, Domnul, ţi-l dădusem să te însoţească în toate durerile tale
cele pentru Mine pentru naşterea unui popor, ţi-a fost acesta
smuls de sub ocrotirea ta nu după multă vreme, căci cine pune
preţ pe om şi îi arată lui acest preţ, acel preţuit pierde preţul
tot şi îi este furat şi mâncat şi este tras în jos apoi, în păcatul
dispreţului faţă de Dumnezeu, şi apoi în păcatul ascunderii,
căci cade acela apoi spre iubirea şi spre bucuria cea ascunsă a
sufletului lui încântat şi pierde frica de Dumnezeu şi gândul
de desco perirea faptelor lui şi pierde el ruşinea şi Îl um ple pe
Domnul de ruşine. 

O, scumpă trâmbiţă a Mea, nu-i trebuia însoţitorului tău
dragoste de la femeie, dar ieşind el de sub veghe a fost prins
de slăbiciune şi tras spre păcat. Când Eu îl anunţam că văd
păcatul lui el se încrunta pe Mine şi se răcea tot mai mult, din
zi în zi mai mult şi se ascundea tot mai mult, săracul, ca şi
Adam în rai, căci vai celui ce iese de sub veghe şi caută să fie
liber de ea. 

Iată, Eu, Domnul, nu pot să-l iau cu împrumutul pe om
în slujba Mea. El însă se dă Mie cu împrumutul dacă Mă
părăseşte apoi ca să se dea diavolului cu faptele sale, cu întune -
ricul cel plăcut diavolului, căci cel ce se dă cu împrumutul,
acela este nestatornic şi se mută de colo, co lo şi umblă după
Dumnezeu şi umblă apoi şi după mamona, şi umblă şi după
satana, căci mamona este ochiul diavolului, după cum s-a
născut această vorbă a celui păţit sub acest ochi, şi se duce
omul spre dorul acesta şi se tot duce, că-l muşcă de inimă ma-
mona şi îl duce spre el. 

O, e mult păcatul pe pământ, şi e amestecare mare pen-
tru păcat. O, numai în lume să nu fie omul. Neştiinţa cea pentru
păcat îl pedepseşte pe om prea greu pentru păcat şi îl ascunde
sub păcat. Nu vă supăraţi, fiilor, că vă spun lucrul păcatului de
pe pământ. O, nu este stăpân care să aibă slujnică şi să nu o
supună pe ea sub plăcerea simţurilor lui. Nu este stăpână care
să aibă slujitor sub ea şi să nu-l tragă pe el la plăcerea trupului
ei cel pentru păcat. Nu este nici un om mare pe pământ care să
nu tragă sub păcatul trupului lui pe cei de sub el, în fel şi chip
lucrând păcat între ei, şi iată de ce l-am povăţuit Eu atât de
mult pe poporul cuvântului Meu să iasă dintre fiii şi stăpânii
lumii, căci vreau să-l am curat, dar e de luptat mult şi de ve -
gheat mult şi mereu şi de îndreptat mult peste cele ce se strică
şi nu stau sub veghe pentru îndreptarea lor, fiindcă diavolul e
supărat foc când vede că dau să-Mi fac un popor sfânt şi că el
pierde suflete şi trupuri din pricina învăţăturii Mele me reu şi a
veghii mereu din partea Mea peste un popor povăţuit, care tre-
buie să-şi înţeleagă menirea şi să se lupte pentru viaţă fără de
păcat, şi trebuie grijă mare ca să nu cadă în ispită acest popor
şi să nu se facă unii altora ispită fiii şi fiicele acestui popor,
căci în lume cade omul spre păcat şi spre slăbiciunea pentru
păcat numai dintr-o privire aruncată spre el cu dinadinsul, cade
printr-o vorbă ademenitoare, cade printr-o mişcare necuviin -
cioa să şi se lasă spre păcat a poi, iar Eu, Domnul, am zis prin
prooroci şi iarăşi zic acum: Ieşiţi din lume, poporul Meu, ieşiţi
voi din ea ca să nu gustaţi din vinul ei, din îmbătarea ei spre
păcat, căci fără de veste Judecătorul va veni şi faptele fiecăruia
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se vor descoperi, că e noapte mereu şi e păcat mereu pe pă -
mânt, iar păcatul este noapte şi noaptea se lucrează el şi nu
simte omul despărţirea de Dumnezeu în vremea păcătuirii lui,
căci are putere păcatul să-l robească pe om şi e veche răceala
aceasta de Dumnezeu, în care-l aduce pe om păcatul, căci
Adam s-a răcit de Dumnezeu când s-a unit cu căldura cea de
la păcat, şi a văzut târziu apoi această durere, căci i s-a întors
împotrivă căldura pentru păcat când şi-a plătit amar plăcerea
spre păcat. 

Iată, nu e greu să intre omul în acest po por, ci e greu să
aibă el statornicie pentru sfinţenie şi pentru Domnul, Care este
Cel sfânt şi este Sfântul sfinţilor. O, măi fiilor de peste tot, o,
voi, cei ce vă hrăniţi cu acest cuvânt de dor al Meu după om,
Eu, Domnul, vă îndemn la o mare lucrare, la o mare ocrotire
peste voi. Nu vă cruţaţi trupurile, căci ele nu vă cruţă de gre -
şalele de la ele, ba, din contra, vă ajută, vă îndeamnă să le faceţi
împotriva sufletelor voastre, care vor dăinui pe veci ori cu
Dumnezeu, ori cu satana. O, de la o coborâre la alta a cuvân-
tului Meu cel învăţător şi îndemnător peste voi vă lăsaţi grei
cu trupul şi cu duhul şi tot mai grei şi trebuie să vă trezesc spre
credincioşie, fiilor, trebuie mereu. O, nu vă luaţi după apucă -
turile pe care le vedeţi unii de la alţii că le aveţi şi că le arătaţi.
Legătura voastră cu cei cu care Eu vă dau vouă hrană din cer,
e rece această legătură, e prea stinsă, e ....., căci voi n-aţi
căutat să înţelegeţi la timp şi mereu apoi ce fac Eu prin ei peste
pământ şi peste voi apoi, şi aş fi voit să fiţi cu strălucire
cerească unul în faţa celuilalt, dar n-aţi primit cu totul în voi
desluşirea cea întreagă a coborârii Mele spre voi. Treburile cu
mâna, vai vouă dacă n-aţi avea mereu de lucru! 

O, Mă uit la voi, la unii din voi, cât de morţi daţi să vă
lăsaţi în zile de sărbătoare când nu aveţi viaţă în voi, viaţă pen-
tru Mine între voi, fiilor, viaţă cu Mine, măi fiilor. O, ce-ar fi
cu voi în zile de lucru cu mâna dacă măcar cu mâna n-aţi avea
de lucru, căci numai în vremea lucrului fie cu duhul, fie cu
trupul, numai atunci este o mul viu, şi vai vouă dacă tot aţi da
să fiţi mai mult morţi şi să nu înţelegeţi câtă nevoie de mişcare
a inimii şi a minţii şi a trupului, însoţită de credinţă şi de voinţă,
şi câtă nevoie aveţi voi de acestea pentru ca să nu fiţi greşiţi
faţă de Dumnezeu, fiilor. O, voi nu trebuie să căutaţi să vă
întrebaţi cu vieţi de sfinţi pentru viaţa voastră, căci ei stau cu
privirea spre voi şi se uimesc de statul Meu în mijlocul vostru
şi de statul vostru cu Mine, fiilor. Ceea ce fac Eu cu voi şi peste
voi nu se pune cu nici un fel de nevoinţă pe care aţi avea-o voi
înaintea Mea, căci voi nu vă daţi seama ce misiune am Eu,
Domnul, acum pe pământ cu voi. 

O, ce mari trebuie să fiţi, fiilor! Vă trebuie mereu
credincioşie în lucrul Meu cu voi, că Mă doare când satana
smul ge de lângă Mine pe cel tocmit la lucrul Meu cel de azi.
O, ce să fac? Să-l fac să-l doară tot atât de greu şi pe el pentru
actul despărţirii lui de Mine şi de cuvântul Meu cel de azi peste
pământ? O, fiilor, un animăluţ mic sau unul mai mare de pe
lângă om dovedeşte multă credincioşie şi multă iubire şi mult
dor pentru stăpânul său pe care-l cunoaşte şi multă ascultare,
şi multă recunoştinţă şi mulţumire are apoi că are stăpân. El
merge în stânga sau în dreapta după cum este porunca stăpâ -
nului său şi îşi serveşte stăpânul şi îl iubeşte şi se bucură de el
cu credincioşie şi cu dor. El tânjeşte după stăpân, iar când
stăpânul îl mustră cu vor bă răspicată el ştie inima stăpânului
său şi nu se supără nicidecum, ci se apleacă şi-şi împacă stăpâ -
nul şi îi arată iubire şi îşi arată credincioşia pentru stăpâ nul său.
Iată pildă şi învăţătură prin ea, fiilor. 

O, trâmbiţa Mea, aştepţi. Aştepţi să-ţi spui cuvântul

dragostei pe masă. E mare zi de învăţătură, şi am pus pe masă
cu multul. E ziua ta de hram, e ziua ta de serbare şi de dor, şi
vom aşeza încă pe masă, o, trâmbiţa Mea. Amin. 

— NN u mai pot de dor după cu vântul Tău, o,
Doamne! Cei din cer sunt sleiţi de dor

ca să cuvintezi peste poporul cuvântului Tău, iar ei să-l audă
şi să se hrănească din mângâierea lui. Nu mai pot de drag când
văd cât Te jertfeşti cu cuvântul pen tru viaţa poporului Tău cel
de acum. Aş vrea să-i odihnim un picuţ pe cei ce Ne aşează în
car te cuvânt, că mi-e milă de ei sub atâta greutate, şi să Ne în-
toarcem apoi cu ceea ce mai este de cuvântat în ziua mea de
serbare între sfinţi, şi cu care am coborât aici, unde Tu Îţi ai
grădinile şi pe poporul cel aşezat de veghe în ele şi de lucru
cel pentru ele şi pentru Tine când Te a duni cu popor la izvor. 

O, popor mititel, nu la număr să fii tu ma re, ci la fapta
credinţei, fiule, şi la jertfa ta pen tru Mântuitorul tău. Fapta ta
dovedeşte cre dinţa şi credincioşia ta, nu numărul cel mare de
fii. O, cum se poate să fii mic pentru acestea când aşa de mare
lucrare şi aşteptare este în cer de la tine pentru Domnul tău?
Bucuria mea de azi este amestecată cu jale. Cuvântul meu, pu -
ţin lucrător în mijlocul tău, a dat loc Domnului meu iubit, Iisus
Hristos, Care în tot timpul îţi dă din ale Sale ca să fii tu şi ca
să te aibă Dom nul. O, ai gri jă, îţi trebuie credincioşie! Eu aşa
am a rătat că am a vut, şi nu m-am cruţat, ci am suferit pen tru
Domnul, şi su ferinţa mi-a fost iubirea. O, e greu pen tru cel fără
de suferinţă să-L iubească pe Dom nul. De ace ea trebuie dor
mereu, şi el să vă fie suferinţa, fiilor, şi râvna cea pentru Dom -
nul nostru, Care ne-a iu bit. 

Acum petreceţi cu pa ce ziua mea de serbare şi o vom
sfârşi pe ea tot cu cuvânt din cer. Pace vouă, fiilor! Amin. 

— OO,pace ţie, trâmbiţa Mea! Darul cel pentru
ziua ta de serbare să ţi-l arate ţie poporul

Meu, iar tu să te bucuri de el, să te bucuri cu el şi de la el, căci
bucuria Noastră este el, numai el, o, numai el. Amin, amin,
amin. 

*

II ntrăm iar cuvânt în carte, o, Ver gi nica Mea. Ţi-a
adus închinare po porul Meu şi imn de acatist şi

te-a mângâiat. Eu, Domnul, l-am privit, iar ce tele de sfinţi ve -
nite cu Noi pentru zi de hram scrisă peste gră dini ţa Mea de cu-
vânt, privesc la fel ca Mi ne, privesc la tine, cea ser bată azi şi
îţi cinstesc darul Meu purtat de tine pe pă mânt la sfârşit de timp
şi se îmbată de ui mire sfântă, cum de s-a putut atâta jar purtat
pe tru pul tău atâta vreme de co borâre a Mea prin tine pe pă -
mânt cuvânt, o, fiică proorocită ca să fii purtă toa rea lui Hris -
tos-Cuvântul, Care trecea prin tine cu grăirea Sa! 

Eşti aşezată cu zi de hram în grădiniţa cea plină de cu-
vânt, unde Eu, Domnul, cobor pe nori deasupra ei şi cuvintez
ca să Mi se scrie cuvântul pe pământ. M-am slăvit în tine şi
te-am păstrat întreagă cu trupul şi nu te-ai topit sub arşiţa cea
de la Mine, căci aşa am binevoit Eu, dar suferinţa ţi-a fost
multă de tot, că Mie Mi-e tare dor de om şi am venit după el,
iar tu Mi-ai fost locaş. Apostolul Pavel Mi-a văzut lumina care
Îmi învăluia în ea trupul când i-am grăit lui pe calea spre Da -
masc, iar ochii lui au slăbit cu vederea din pricina strălucirii
Mele înaintea lui pe cale, şi a rămas acest semn pe trupul celui
ales apostol în ziua aceea, şi a rămas Duhul Meu şi harul Meu
peste el ca să-Mi vestească el slava peste tot pe unde spunea
povestea arătării Mele înaintea lui. În tine însă intram şi lucram
în clipa cuvântului Meu rostit prin graiul gurii tale faţă în faţă
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cu cei ce-Mi scriau cuvântul ca să rămână el, şi n-a fost o aşa
lucrare a Mea pe pământ până la tine, şi nici nu va mai fi. 

O, trâmbiţa Mea, o, Verginica Mea, ce mare ţi-a fost
supunerea! La fel ţi-a fost şi temerea de Dumnezeu şi tremurai
la cuvântul Meu şi te supuneai fără de cârtire, iar darul Meu
aşezat peste tine a fost mare şi greu de purtat, şi aceasta a fost
jertfa ta adusă Mie, trupul tău, în care duhul cuvântului Meu
intra aşa cum intru Eu în om în vremea sfintei împărtăşanii, şi
te treceam din trup în duh, o, trâmbiţa Mea, şi curgeau ape de
pe tine, căci Eu eram arşiţă în tine şi minunat lucram dacă tu
nu te mistuiai. O, numai cu dureri te-ai hrănit şi cu trupul şi cu
duhul şi n-ai avut bucurii pe pământ, doar numai una ai avut,
că Mi-ai putut purta venirea Mea cuvânt peste pământ ca să-Mi
pot apoi pregăti credinţa unui popor care avea să se ridice după
tine şi cu care să-Mi întocmesc pe pământ loc pentru Domnul,
cer nou şi pământ nou, nu cum face lumea şi preoţii ei biserici
pentru lume, o, nu aşa, ci pentru Mine şi pentru cei ce se
leapădă de lume ieşind din ea şi aducându-se Mie jertfă de
credinţă şi de stăruinţa cea pentru împlinirea Scripturilor cele
de apoi cu ei, că are Domnul nevoie de mâini şi de picioare şi
de dragoste în slujba Sa cea de apoi a cuvântului Său, care vine
pe pământ.

Am suferit şi Eu şi tu ani la rând, aşteptând iubirea
poporului hrănit prin tine cu cuvântul Meu, Verginico, dar
poporul acela a iubit puţin, a iubit pentru el, nu pentru Noi, cei
ce stăteam înaintea lui pentru harul lui, pentru strălucirea vieţii
lui. Ne ţineam după el şi-i aduceam iubirea şi bucurii îi
dădeam, dar n-am putut culege rod din cei de odinioară popor.
Te-am luat sus, apoi, între sfinţi, şi de sus am lucrat Noi şi am
pregătit fii dăruiţi Nouă, de am putut să întocmim masa Mea
cea de nuntă şi să punem pe ea din destul din cămara cuvântu-
lui Meu şi din cuvânt proaspăt mereu şi să Ne vestim cu multul
şi să avem meseni, Verginico, şi am început să facem paşi,
după cum au fost scrise făgăduinţele Mele peste un popor în
vremea când tu erai trâmbiţa Mea pe pământ. 

O, ce tainice împliniri şi ce măreţe pentru mintea cea
mică a omului care nu se uită, care este om şi atât, care nu
socoteşte ca Dumnezeu! S-ar cere mare în om iubirea de Dum-
nezeu. Eu pentru ea l-am zidit pe om şi pentru ea lucrez şi azi
peste pământ cuvânt şi Mă dau oamenilor spre priceperea lor
pentru cele de sus cu ei, dar trupul şi lumea nu-l pot scăpa pe
om spre Dumnezeu, aşa cum un întemniţat nu poate fugi din
închisoare ca să scape de ea. 

Hai să Ne amintim de vremea Mea cu tine pe pământ,
o, Verginico, căci are de învăţat poporul cel firav cu vârsta, şi
pe care l-am dobândit prin duhul mărturiei şi trebuie să înveţe
bine la această şcoală şi trebuie să facă el ceea ce n-a voit să
facă poporul cel de la început şi cel de la mijloc al coborârii
cuvântului Meu peste el. O, mergeam adesea în case de creştini
şi nu oriunde puteam merge, căci Domnul e plăpând ca un po-
rumbel cu Duhul Lui Cel Sfânt şi nu poate sta pe locuri ne-
prielnice Lui şi slavei cu care Se poartă între cer şi pământ. Ne
duceam la creştini şi coboram în tine şi grăiam casei aceleia şi
celor ce se adunau la cuvântul  Meu. De la mulţi Ne era greu,
căci nu era plăcută Nouă viaţa şi curăţenia casei. Ne duceam
la creştini ca să prindă ei îndemn la inimă şi să înveţe să se
pregătească pentru venirea Mea la ei şi să-şi primenească viaţa
şi casa şi trupul şi toată starea lor, o, şi nu găseam frumos mai
pe nicăieri şi suferea mult slava Mea şi se umilea mult, şi
stăteam în tine cu suferinţa Mea ca să suferim împreună toată
durerea cea de la aşteptarea Noastră după ei. Slobozeam cu
mare milă miresme îmbătătoare, care şi ele sufereau în casele

de creştini, căci erau din rai şi Ne erau nouă însoţitoare şi în-
miresma locul unde coboram, ca să se umilească şi nu să se
bucure creştinul cel puţin iubitor de Dumnezeu. El însă se
lăuda apoi că a fost Domnul cu miresmele Lui cereşti în casa
lui şi cu trâmbiţa Lui la masă de cuvânt în locuinţa lui, şi nici
vorbă de pocăinţă, de umilinţă, de ridicare din păcat şi din
mirosul cel de la păcat, căci toţi erau daţi la trai şi nu rupeau
de pe ei bucuriile lor. O, ce mult sufeream de la neiubirea lor
cea pentru Noi! Nici semnele cereşti cu care Ne arătam lor nu-i
aduceau pe ei spre pocăinţa cea pentru păcat ca să se facă sfinţi
pentru Domnul apoi. 

O, ce mult sufeream! O, ce mult a suferit trupul tău,
Verginica Mea! Iubea poporul mâncărurile lumeşti şi se bucura
de ele şi nu era creştinul sfânt cu hrana şi cu obiceiurile lui, iar
Noi sufeream şi răbdam. Veneau la tine creştini ca să le dai din
cer, veneau în căsuţa ta şi se desculţau la uşă şi intrau şi îţi
lăsau miros greu în casă dacă se desculţau la uşă de încălţă -
mintea de pe drum, şi am zis apoi să te ocrotesc şi să nu mai
poată fi primit oricum în căsuţa ta creştinul, că Mi-era milă de
tine şi de îngerii de lângă tine în toată vremea, şi nici n-aveam
ce să aleg ca să iau lângă tine suflete scumpe ţie şi Mie prin
viaţa lor cu Mine şi să te sprijini cu ele pentru jalea ta, pentru
cerul care suferea în tine, o, trâmbiţa Mea. 

Hai să-i învăţăm pe cei născuţi pe cale şi mereu să-i
învăţăm, şi să-i chemăm să asculte şi pe cei ce vor să se de prin -
dă cu viaţa cea sfân tă, căci cu sfinţenia în el poate ajunge omul
în cer, dar cu ştiinţa nu, că nu scapă de duhul îngâmfării cel ce
se arată cu ştiinţa lui dacă nu are în el suferinţă pentru iu birea
de Dumnezeu. O, Eu nu grăiesc singur acum, ci grăiesc cu tine
alături peste cei ce Ne ascultă grăind, şi iată, le grăim lor. 

O, fiilor, nu fiţi egipteni, căci Eu, Domnul, Mă folosesc
de toate mădularele voastre văzute şi nevăzute, de toate sim -
ţurile voastre şi nu-i frumos la cer şi nici pe pământ cu voi nu
e frumos să nu mirosiţi cereşte şi plăcut pentru cei din cer şi
pen tru cei de pe pământ cu voi. O, aveţi grijă cu ce vă hrăniţi,
măi fiilor! Nu mâncaţi ca egiptenii, cărora le miroase trupul şi
du hul graiului a ceapă şi a usturoi, a iute, a acru, a pipărat, ci
în grijiţi-vă să semănaţi cu miresmele cerului, unde nu mai au
pu tere trupurile şi mirosurile care fac trupurile urâte şi tot mai
urâte şi grele la miros, căci Eu, Domnul, am făgăduit că-Mi voi
sădi un popor şi am scris că voi umple pământul cu mii şi mili -
oane de crini şi de trandafiri, nu cu ceapă sau cu usturoi, nu cu
gusturi lumeşti pe calea Mea cu omul. O, ascultaţi de sem nalele
pe care Eu le strecor între voi aşa cum mai pot şi Eu să le aduc,
şi împliniţi cereşte povaţa Mea de peste voi, că iată, lumea pune
mirosuri peste mirosurile trupurilor lor şi face acest păcat, căci
miresmele sfinte sunt din cer şi vin dinăuntrul omului când ele
sunt, nu vin din cele ale ştiinţei făţarnice, nu, fiilor, nu. 

O, mâncaţi mâncăruri blânde, măi fiilor, căci voi nu mai
sunteţi lume ca să căutaţi gust şi miros în fel şi chip pentru
mâncări, ci sunteţi fii ai cerului şi trebuie să arătaţi ca miresme
pentru îngeri şi pentru sfinţi. O, de ce aduceam Eu miresme
din cer şi umpleam casa în care intram şi trâmbiţam din
trâmbiţa Mea? Făceam aceasta ca să-l ajut pe creştin să facă
deosebirea şi să înţeleagă dorul Meu cel de la el, căci îl lua de
nas mireasma cerească în care Eu, Domnul, Mă cuprind de
peste tot între cer şi pământ şi aşa călătoresc, şi aşa locuri
voiesc să găsesc de poposire la fii pe pământ, aşa cum Îmi plă -
cea Mie deosebit locul din Betania unde Mi se făcea pre gătire
de primire şi de miresme pentru intrarea Mea la ei, căci era
poporul acela deprins mult cu miresme de mare preţ pentru
Domnul şi avea peste el legea spălării a tot ce nu este plăcut
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Domnului, iar dacă nu s-ar fi iubit atât de mult pe sine acel
popor, ar fi avut har şi l-ar fi prins pe el dragostea de Dum-
nezeu ca şi pe cei din Betania, la care Eu, Domnul, Îmi făcu -
sem popas pe drumul Meu spre cei împovăraţi de dureri şi de
tristeţi, şi pe calea Mea spre Tatăl apoi. 

O, fiilor de la izvorul Meu de cuvânt, fiţi învăţători peste
cei blânzi de pe pământ, care n-au învăţătura Mea de peste voi.
Daţi-le cuvântul Meu lor şi rugaţi-vă Mie să-i fac cale şi rod
spre ei, şi fiţi crini şi trandafiri, o, fiilor. Iată, Verginica e tot
un duh de mângâiere la petrecerea ei cu Mine şi cu sfinţii lângă
voi. Ea voieşte ca Eu să grăiesc, ea aşa era învăţată să fac Eu.
O, dar şi tu, Verginico, trebuie să le dai, căci tu eşti trâmbiţa
Mea şi în cer, şi toţi cei ce ajung după harurile lor în cer îşi fac
pe mai departe peste pământ lucrarea harurilor lor. Amin. 

— LL e-ai grăit Tu lor, Doamne, ceea ce Ne
doa re mai mult, ca să se găsească aici

învăţătură pentru cei ce caută cu iubirea lor spre cer. Ca în cer
trebuie să le fie starea şi fiinţa, ca în cer să fie împrospătate
locurile Tale cu ei, căci egipteni sunt toţi fiii oamenilor şi sunt
ei peste tot şi pun a ceş tia miresme peste putregai şi sunt fiii
făţărniciei, dar cei ce Te iubesc trebuie să aibă ca Ti ne şi să fie
ca Tine şi să Te poţi Tu arăta oa menilor care îi ştiu pe ei ai Tăi,
şi aşa să-Ţi fie ei mărturisitori. Amin. 

Să învăţaţi, măi fiilor, şi să fiţi ascultători pentru toată
grăirea Domnului de peste voi, căci cuvântul biserică este cel
mai înmiresmat cuvânt, e locul în care Domnul petrece cu ai
Săi petrecere ca în cer, ca în rai, ca între miresmele cereşti, o,
fiilor. Taina acestui cu vânt are întruparea sa pe pământ şi se
aduce Domnului prin lucrarea ei taina de biserică. O, aveţi grijă
să hrăniţi iubirea între voi, să stea ea la mijloc mereu cu tot ce
înseamnă ea, cu tot ce înseamnă Dumnezeu şi lucrul Său de
peste om, căci cei ce nu ascultă sunt cei ce nu hrănesc iubirea,
sunt cei ce obosesc de ei înşişi şi stau fără de lucru ceresc apoi
şi sunt numai trup. Voi însă treceţi în toată clipa din trup în
duh, iar trupurile voastre să fie crini şi trandafiri şi să se dea
Domnului cu miresmele lor. Dacă egiptenii, fiii lumii, au în
firea lor lucrarea miresmelor pentru idolii lor, o, cei ce sunt ai
Domnului pe pământ trebuie să le stea în fire mai mult dragos -
tea lor de Domnul şi taina Betaniei cu ei. 

V-a grăit Domnul în ziua de hram a grădiniţei Lui cu voi
şi v-a spus de suferinţa mea şi a Lui cea de la plăcerile creşti -
nilor hrăniţi multă vreme cu mană din cer, din gura mea
izvorâtă şi din Duhul Lui Cel curgător. O, cât am suferit, o,
câtă ruşine înaintea Domnului de la cei ce nu se puteau despărţi
de întâietatea cea pentru trup! O, fiilor, câtă iubire şi câtă în -
ţelepciune şi ascultare aşteaptă Domnul de la cei scrişi lângă
El pe pământ şi cu El în lu crarea Lui! Bucuraţi-vă că Domnul
v-a grăit vouă mai mult El în ziua mea de sobor între sfinţi. Eu
în El, şi El în mine, aşa v-am grăit. 

O, fiţi cuminţi, fiilor! O, fiţi ascultători, ca să fiţi
cuminţi! Fiţi calzi, fiţi calmi, fiţi blânzi, fiţi umiliţi mult. Mân -
caţi mâncăruri blânde ca nişte sfinţi, căci aceasta este datoria
cea pentru sfinţi. Cel ce voieşte să iubească pe Domnul trebuie
să înveţe aceasta. Amin. 

O, mulţi iubiţi a avut Domnul de la acest fel de har şi
mulţi biruitori peste trupurile lor, căci omul este ceea ce
mănâncă şi nu altceva este el şi îşi iese din piele aşa cum este
el. Mân caţi dulce, mâncaţi cele ce vă fac dulci şi bineplăcuţi
şi uşori şi sfinţi şi mult mirositori ai mi resmelor cereşti şi la
masă cu cerul, căci cerul este cu voi la masă, măi fiilor, şi nu
sunteţi ca toţi oamenii de pe pământ, ci sunteţi Be tania Dom-
nului, casa Lui cea de azi. O, nu uitaţi să fiţi frumoşi lui Dum-

nezeu, căci cum Îi sunteţi Lui, aşa şi celor de lângă voi, căci
măsura este din cer. Pace vouă! Vă voiesc mângâiere să fiţi
voi. Amin. 

— OO,Verginico, îi voiesc pe ei mângâierea
Mea. Pace ţie în zi de hram sfânt a gră -

diniţei pe care o ai în veghea ta cerească! O, nu plânge! E zi
de hram acum. Să Ne ascundem lacrimile în ziua aceasta. Ai
ucenici care te-au urmat şi te-au purtat şi te-au păstrat şi-ţi
poartă iubirea şi stau ei înaintea Mea şi-Mi scriu cuvântul în
carte când el se lasă cu glasul lui peste grădiniţa lui şi mer ge
tai na facerii celei noi şi are putere cuvântul Meu. Hai să
nădăjduim. Pământul Ne aşteaptă cu ce rul deasupra lui în mare
lucrare şi va veni ziua când nu vom mai plânge Noi. Amin. 

Vă voiesc pe voi mângâiere să fiţi, o , fiilor, şi taina Be-
taniei să Mi-o purtaţi cu duhul şi cu trupul, că n-am pe alţii în
afară de voi. Umilinţa din voi poate să vă facă pe voi mereu
sprijinul Meu, mângâierea Mea, şi cu sfială sfântă să Mă pur -
taţi peste voi şi peste pământ cu cuvântul Meu de la voi, o, fi-
ilor. Amin, amin, amin. 

1/14 decembrie 2012

Sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae

Învăţătură despre lucrarea recunoştinţei. Cei ce ascultă nu sunt cei
ce poruncesc. Domnul îl va birui pe Lucifer, arhiereul satanic,

care-şi face loc în mintea şi inima omului. 

DD umnezeu Savaot, Tatăl Meu, Mă porneşte din
dreapta Sa şi-Mi spune să Mă fac cuvânt coborât

pe pământ, căci toate se sfârşesc fără Dumnezeu, şi numai El
mai rămâne, iar El le face noi pe toate la cuvântul Său. Amin. 

Cobor la tine, popor al cuvântului Meu, şi aduc la masa
Mea cu tine pe cei din cer, care prăznuiesc în ziua aceasta pe
ierarhul Nicolae, pe cel plin de umilinţă pe pământ şi în cer,
pe cel plin de dar, care s-a făcut cunoscut pe pământ şi în cer
prin duhul blândeţii şi prin puterea credinţei şi a fost bogat,
căci a iubit sărăcia pentru el şi a strâns bogăţii pentru săraci şi
le-a împărţit lor, ba a împărţit şi credinţă şi umilinţă şi duh de
pocăinţă, căci cel ce împarte din cer are rod în cei ce primesc
de la el. 

Să înveţi, măi poporul Meu, pe toate câte Eu ţi le împart
şi să aibă ele rod în tine, rod din cer şi pentru cer, căci fericit
este cel ce îşi strânge din cer şi în cer, fiindcă cele din cer în
cer se întorc, cu tot cu cei ce fac rod din ele şi îl împart pe
pământ ca să rodească cer pe pământ, cer în inimile oamenilor,
care n-ar putea trage spre cer cu dragostea lor dacă n-ar avea
pe cineva ca să le arate calea şi rodul ei. 

O, te învăţ în ziua aceasta taina unui dar frumos şi s-o
lucrezi tu pe ea spre bogăţia ta cea din cer. Ai grijă de lucrarea
recunoştinţei, fiule. Păstrează-te într-o ascultare cu mare iubire,
cu mare recunoştinţă pentru cei care te ajută şi-ţi îngrijesc
duhul şi lucrul tău cel pentru Mine, şi care se adună în cer ca
avuţie a ta, unde molia şi viermele n-o strică, nu ajung să aibă
viaţă şi să strice în cer. Trebuie să ştii cu ce se lucrează taina
recunoştinţei, căci dacă nu ştii n-o lucrezi, n-o iubeşti şi nu te
faci prin ea scump la Dumnezeu, de preţ înaintea Sa, aşa cum
sfinţii au preţ la Dumnezeu. 

O, e mare frumuseţe să văd Eu pe pământ recunoştinţă
în lucrarea omului! N-aţi fi putut singuri să fiţi ceea ce sunteţi
şi trebuie să fiţi voi, dacă n-aţi fi fost sprijiniţi şi mult ajutaţi şi
învăţaţi de cineva care vă dă din cer. Sunt mulţi pe pământ
care-şi dovedesc recunoştinţa faţă de cineva care-i ajută din
cer, cu cele din cer, că e mult cer pe pământ care se poate
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împărţi oamenilor cu bogăţia harurilor lui dacă are cine să îm -
partă celor ce stau departe de Dumnezeu Vistierul, şi sunt mulţi
care se întorc să aducă mulţumire şi care se aduc ei înşişi până
la locul de unde le-a venit lor ajutorul. 

O, poporul Meu, aştept de la tine multă recunoştinţă
faţă de cei ce te ajută să fii tu popor al Meu, căci tu pe Mine
nu Mă vezi, dar îi vezi pe cei dintre Mine şi tine aşezaţi de
Mine înaintea ta pentru viaţa ta, pentru hrana credinţei tale în
Mine, pentru hrana dragostei tale pentru Mine, pentru hrănirea
ascultării tale de Dumnezeu, pentru taina mântuirii tale din
păcat ca să fii tu sfânt şi nu păcătos. O, câte daruri primeşti
tu! O, cât de recunoscător trebuie să fii şi să înveţi să fii aşa!
Această înţelepciune este deasupra a toate, iar cine n-o are pe
ea lucrătoare este Lucifer, cade în păcatul lui Lucifer, care n-a
mai stat supus Făcătorului lui şi s-a ridicat peste El şi şi-a pier-
dut toată strălucirea, de s-a făcut negru, căci el a uitat lucrarea
recunoştinţei faţă de Cel ce l-a înfiinţat şi peste Care s-a se -
meţit odată cu neascultarea lui de Dumnezeu, căci el l-a as-
cultat pe om şi n-a mai privit la Mine ca să vadă de la Mine şi
nu de la om. 

O, aveţi grijă, fiilor! Recunoştinţa trebuie să-şi aibă
întreagă faţa şi lucrarea sa în voi. Nimic nu sunteţi fără ea,
nimic înseamnă omul care nu are în purtarea sa şi în inima sa
dovada recunoştinţei faţă de cel care îl sprijineşte pe el ca să
fie al Meu, ca să rămână al Meu. Numai cel ce nu voieşte să
rămână al Meu, numai acela nu-şi păstrează recunoştinţa şi lu-
crarea ei faţă de cel de la care-L ia pe Domnul peste viaţa lui. 

O, fiilor, e tare, tare urât păcatul nerecunoştinţei când el
îşi face loc la vedere cu lucrarea lui din om. Nimeni nu trebuie
să aibă lucrul său mai puţin decât cel de la care îl are el împărţit
spre lucru. Când vezi pe cineva care are în slujba sa un om ca
să nu fie fără slujire omul, şi când vezi că el nu face mai mult
decât cel care îl ia spre slujire, e păcatul nerecunoştinţei în el,
e păcatul trufiei, care-i place să stea în om şi să-l facă diavol
pe om. Cei ce nu slujesc cu credincioşie şi cu jertfă sfântă şi
scumpă sub cei ce le îndrumă zilele şi nopţile şi le veghează
viaţa, aceia nu simt trufia şi n-au credincioşie şi n-au recunoş -
tinţă pentru mai-marele de peste ei şi nu sunt mari dacă nu ştiu
ce este mărirea aşa cum a ştiut proorocul Daniel, care a ştiut
cât de mare trebuie să fie în slujire ca să slujească cu credin -
cioşie pentru treburile regelui, la care el era rob şi nu fiu, iar
voi sunteţi fii, fiii Mei, şi fiecare fiu îşi slujeşte părintele cu
mare credincioşie, sau se trage din slujirea sa din pricina
necredincioşiei şi se duce şi-şi cheltuieşte viaţa în desfrânări
până ce dă el de rodul rătăcirii lui de la purtarea şi slujirea sa
la casa tatălui său. 

O, vai de părinţii care nu-şi învaţă copiii să slujească în
casă mai mult decât părinţii, căci aceia n-au de unde să înveţe
lucrarea recunoştinţei faţă de cei ce le-au dat lor viaţă şi îngri-
jire lor! Vai de aceştia, vai şi de părinţi, şi de copii, că iată,
aceasta este faţa acestei lumi stricate din creştet până în tălpi
şi care-şi dărâmă unii altora toate întăriturile, căci sunt zidite
pe nisip, precum este scris de cei ce se zidesc pe nisip. 

O, fiilor, e zi de învăţătură sfântă peste voi. Aveţi în -
văţător în ziua aceasta viaţa şi faptele ierarhului Nicolae, care
primea de la Mine şi împărţea pe pitite darurile, ca nu cumva
să-l mărească pe el cineva pe pământ, căci toţi cei ce sunt
măriţi de oameni nu sunt cei meritoşi, precum meritoşi nu sunt
cei ce îi slujesc pe ei. O, feriţi-vă ca de moarte de bucuria cea
de la dragostea cea din jur pentru voi, căci omul pe pământ nu
merită nimic, decât pe Dumnezeu pentru iertarea de la El peste
om, căci omul este păcătos şi are nevoie de recunoştinţă faţă

de Dumnezeu şi de pocăinţă mereu înaintea Sa. Cel ce nu do -
vedeşte recunoştinţă mare faţă de Dumnezeu şi de semenii săi
şi mai ales faţă de cei ce îi călăuzesc paşii şi viaţa, acela iubeşte
păcatul şi stă în păcatul nerecunoştinţei şi stă nepăsător în acest
păcat. O, cum să fie frumos un aşa fel de om, o aşa desfrânare
în om? Cum să fie frumos cel fără de creşterea Mea peste el şi
în el şi în afara lui apoi cu ea? Când omul se duce la racla sau
la mormântul unui sfânt, el îşi dovedeşte recunoştinţa faţă de
binefăcătorul lui, care l-a scos pe el din întuneric şi din boli şi
din multe necazuri şi griji şi se duce şi se apleacă şi crede ceea
ce face, şi doreşte el după binefăcătorul său. O, iată pildă pen-
tru învăţat de la ea! Dar cea mai frumoasă recunoş tinţă o are
cel ce lucrează mult lucrarea binefăcătorului său de peste el şi
care a pus peste el rodul lucrării recunoştinţei, rodul ascultării
şi al jertfei înaintea celui ce i-a dat lui slujire şi mântuire prin
ea şi purtare aleasă în purtarea lui cea plină de rod sfânt, plină
de virtutea recunoştinţei. 

E zi de praznic de sfinţi şi trebuie să dai daruri sfinte
poporului Meu, o, arhiereule sărbătorit între sfinţi în ziua
aceasta, căci lucrarea ta cea de la Mine ţie aceasta este, şi nu
Mi-ai cerut plată pentru ea, căci Mi-ai fost fiu şi nu slugă, şi ai
iubit să fii recunoscător Făcătorului tău. 

Fiilor, fiilor, cei ce ascultă nu sunt cei ce poruncesc, nu
sunt cei ce doresc ca ei. Această învăţătură s-o dobândiţi voi
acum. Amin. 

— ÎÎ nvăţător al celor ce credeau în Tine şi al
celor blânzi ca şi mine şi al celor ce iubeau

să se înfrâneze de la voile lor, acelora le-am fost eu de ajutor
şi de păstor spre Tine al lor, o, Doamne Învăţător. I-am învăţat
pe ei recunoştinţa faţă de Tine, Cel ce eşti Vistierul bunătăţilor
celor spre mântuirea oamenilor şi spre înţelepţirea lor. 

Mi-ai pregătit cu mari minuni rangul de arhiereu peste
creştetul meu şi am fost mereu dator pentru această măreaţă
lucrare pusă de Tine peste mine cu minuni văzute şi înţelese
de mulţi atunci, dar, o, nu puteam, nu puteam purta slava de la
oameni, nu puteam, că mă prindea frică mare faţă în faţă cu
Tine, Doamne mare, că nu mai Tu eşti Cel slăvit, numai Tu.
Mi-am ascuns cât am putut de mult lucrarea harului meu cel
de la Tine, că n-am putut să primesc eu cele ce Tu şi numai Tu
meriţi şi ai. 

Le-am dat celor necăjiţi ajutorul care le lipsea şi i-am
scăpat de păcat greu şi am făcut cât am putut pentru om înain-
tea Ta, căci m-ai hărăzit să-Ţi îngrijesc turma Ta pe pământ, şi
fără răgaz s-o îngrijesc. 

Le spun, Doamne, la toţi arhiereii de pe pământ că nu
ştiu ei ce au de lucrat, de vreme ce nu lucrează ei aşa cum am
lucrat eu înaintea Ta cu lucrarea harului de arhiereu, şi le spun
lor că le trebuie mare, mare pocăinţă, mare de tot, căci prea
multă slavă a Ta au furat ei de la oameni pentru ei şi nu s-au
temut şi nu se tem să facă această lucrare de Lucifer şi să-Ţi ia
Ţie slava, când omul nu merită decât pocăinţă multă, căci este
păcătos. 

O, de ce, Doamne, uită omul că este păcătos? Dacă n-ar
uita aceasta ar fi treaz omul pentru răspunsul său înaintea Ta,
de care omul nu poate scăpa. O, cum să facem să dărâmăm de
tot din om pe Lucifer, pe acest arhipăstor satanic, împuternicit
stăpân al iadului de către toţi oamenii care slujesc lui, păstor
mincinos, care-şi zideşte din duhul trufiei scaun de împărăţie
în om şi de stăpânire peste om de nu mai poate omul să scape
de sub stăpânirea lui? 

O, e lipsă mare de recunoştinţă între om şi Tine, Păs -
torule bun şi blând şi plin de răbdare, Doamne, şi stau de vorbă
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o clipă acum cu fiii poporului Tău şi le spun lor aşa: 
O, fii şi fiice, o, copii ai unei aşa de mare lucrare dum -

nezeiască coborâtă cu Dumnezeu la voi şi peste voi, faceţi-vă
rost mereu de mare şi nesfârşită recunoştinţă pentru darul
acesta vouă adus şi pentru cei ce-l poartă spre voi şi vă poartă
de grijă duhovniceşte pentru cele din cer şi pentru cele de pe
pământ pentru voi, căci viaţa voastră trebuie îngrijită, şi e grea
de tot această datorie purtată pentru voi. O, fiţi plini de recu -
noştinţă şi de purtare recunoscătoare, că nu puteţi fi frumoşi
fără această minune care-l face pe om fiu al celui ce-l poartă
pe el. Nici un fiu statornic nu porunceşte, nu schimbă povaţa
de peste el, nu-şi scoate înţelepciunea sa înaintea celui ce cu
înţelepciune îi împarte lui ca să fie el şi ca să aibă Dumnezeu
peste el pe pământ şi în cer. O, aveţi grijă, fiilor, să nu striviţi
puterea celor ce vă poartă, şi fiţi recunoscători prin credincio -
şie, prin aplecare cu iubire şi prin ascultare cu sfială, căci Dom-
nul vă aşteaptă să străluciţi prin acestea şi să se vadă lumina
lor peste voi. O, mulţumiţi-vă cu ceea ce aveţi, căci sunteţi
sărăcuţi, şi fiţi bogaţi în daruri sfinte şi hrăniţi-vă şi îmbrăca -
ţi-vă în ele şi umiliţi-vă pentru ele, umiliţi-vă mult şi mereu,
ca să fiţi purtători de daruri din cer şi ca să fiţi fiii Celui
Preaînalt, Care din înălţimea Sa vă dă vouă cu multă umilinţă,
căci Se apleacă până la voi. 

O, nici să se pomenească la voi păcatul nerecunoştinţei.
Fiţi blânzi cu inima şi cu mintea şi cu lucrarea acestora, ca să
puteţi aduce recunoştinţă pentru binele aşezat peste voi, fiilor.
Fiţi plini de daruri, şi să nu lipsească din voi darurile sfinte, şi
care împart sfinţenie şi statură sfântă unii de la alţii, unii pentru
alţii, fiilor, căci greu se mai desparte omul de ceea ce învaţă şi
face, iar voi, lucrând pe cele sfinte vă veţi despărţi cu greu de
ele, şi ele de voi, că intră ele în firea şi în fiinţa omului şi îl
nasc din cer pe om, din cele sfinte şi pentru cele sfinte mereu,
şi va avea neamul român mireasa Domnului în mijlocul lui,
împodobită ea pentru Mirele ei, Hristos. 

Aş vrea să scape Domnul de acest arhiierarh satanic,
care-şi face din trufie tron în om şi are turmă cât n-o cuprind
ochii omului. O, aş vrea să se strice lucrarea lui Lucifer din
mintea şi din inima omului, şi vă dau vouă în ziua aceasta
daruri de sus: blândeţe, credincioşie, înfrânare, sfială sfântă vă
dau şi duhul recunoştinţei pentru toate acestea, o, fii şi fiice ale
acestui cuvânt de sus peste voi, şi să-L bucuraţi pe Domnul
împărţind acestea, care să se vadă a fi ele în voi, şi apoi izvorul
lor. Amin. 

O, Te rog, Doamne milos, împodobeşte-i pe ei cu toate
podoabele Tale scumpe şi sfinte şi nimeni să nu fie ca ei mai
frumoşi pe pământ, iar ei să aibă recunoştinţă şi purtarea cea
pentru ea. Pace Ţie din partea lor, pace, Doamne, şi mângâierea
de la ei să-Ţi vindece mereu durerea Ta! Amin. 

— OO,lângă arhiereul Tău Nicolae am şi eu
ziua mea de serbare între sfinţi, muce -

niţa Filofteia, Doamne al meu. Îmbracă, Te rog, poporul, în
haina slavei, în haina milei Tale, ca să aibă părinţi poporul Tău
de azi, că greu e de cei fără de părinţi pe pământ, fără de Dom-
nul şi de sfinţii Săi cu ei, căci eu Te-am avut pe Tine tată şi
mamă că n-am avut sprijin de părinţi, şi fericire mare am purtat
în sufleţel de la dragostea mea de Tine şi simţeam că nu mai
este pe pământ un alt fericit în afară de mine, că tânjeam după
Tine aşa micuţă cum eram, dar dorul de Tine trecea măsura
mea, şi de la Tine a avut el şi m-a împodobit şi m-a înveşmântat
în haina slavei cea de sus, o, Doamne. Îţi mulţumesc cu mare
smerenie că stau acum lângă Tine cu sfinţii şi grăiesc eu popo -
rului Tău de azi, pe care toţi sfinţii şi toţi îngerii îl aşteaptă şi

îl privesc şi îl fericesc, iar pentru această alegere a lor le trebuie
lor umilinţă cum n-a mai fost în veac şi multă recunoştinţă pen-
tru ceea ce sunt şi fac ei, căci Tu le eşti lor Păstor şi îi înveţi pe
ei toate, şi buni la învăţătură şi la ascultare trebuie să se dove -
dească ei. Pace Ţie de la noi şi de la ei! La fel ca şi părintele
serbat azi, Nicolae, la fel şi eu, muceniţa Ta, Îţi doresc de la ei,
iar ei să nu uite de darurile sfinte şi de datoria lor înaintea Ta,
o, Doamne Păstor. Amin. 

— OO,ce frumoşi sunt paşii celor ce vestesc
pacea! Luaţi din bucuria cuvântului

Meu coborât peste poporul Meu, o, sfinţi iubiţi şi mari cu iu-
birea, prin lepădarea de sine cu care aţi stat voi înaintea Mea
şi înaintea oamenilor pe pământ. 

Pace peste Mine şi peste tine de la sfinţii Mei, măi
poporul Meu! O, tot aşa să înveţi şi tu să-Mi dai şi să poţi spune
după aceea: Pace Ţie, Doamne, pace de la noi Ţie! 

O, poporul Meu, ca la şcoală să înveţi tu, şi să-ţi însu -
şeşti cuvântul Meu şi rod să aduci peste viaţa ta şi recunoştinţă
să înveţi să ai pentru toţi binefăcătorii tăi din cer şi de pe
pământ, şi să fii micuţ la dorinţe şi mare la dăruire, măi fiule,
iar bucuria Mea de la tine Mă va alina, Mă va mângâia şi mult
Mă va mângâia, o, poporul Meu, din cer şi de pe pământ
povăţuit de Dumnezeu, Păstorul tău. Amin, amin, amin. 

6/19 decembrie 2012

Sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon, 
făcătorul de minuni

Trezire peste ţara română, care n-a vegheat la timp. Proorocie pentru
pedeapsa celor care au cumpărat pe bani locuri în fruntea ţării. 

Sărbătorile sfinţilor au fost strămutate de la locul lor. 

CC u mângâiere, dar şi cu dojană Mă aşez în ziua
aceasta faţă în faţă cu neamul român, şi am în lu -

cru cu Mine oştirile cereşti şi îngereşti, şi duhul răbdării sfin te
aşezăm încă între Noi, cei din cer, şi neascultarea de Dum nezeu,
care s-a suit cu lucrarea ei până sus la cer de pe va tra aceasta,
căci neamul român stă în nepăsare de suflet pentru soarta lui
cea de azi şi cea de mâine şi rabdă cei din cer întârzierea lui
spre îndreptarea şi spre înţelepciunea lui cea de sus. 

Sunt Domnul şi Mântuitorul tău Iisus Hristos, o, neam
român, şi Mă aşez cuvânt peste tine şi stau cu tine în sfat în
ziua aceasta. Tu azi te bucuri în parte pentru praznicul Naşterii
Mele, şi zic în parte, că e multă tristeţe şi multă nemângâiere
peste cei mari cu inima şi cu înţelepciunea în fiii acestui neam,
care văd cu adâncime primejdia care dă să se aşeze în legea ei
cea nimicitoare de Dumnezeu şi de oameni peste fiii neamului
român, care nu vor să-şi deschidă inima şi mintea şi ochii pen-
tru soarta lor cea de azi şi cea de mâine. Eu însă sunt în veghe
sfântă peste tine, neam român, iar lupta Mea pentru viaţa ta
cea de sus lucrează tainic, lucrează cu înţelepciune dumneze -
iască şi cu răbdare roditoare, nepricepute acestea de cei lacomi
de slavă şi de bani şi de scaune şi care cred că ei sunt dum-
nezeii tăi şi că nu mai sunt alţii peste tine şi că viaţa cea de azi
şi cea de mâine a neamului român este sub mâna lor, sub cheia
lor, sub puterea lor cu totul. O, Cel ce a făcut cerul şi pământul
are în mâna Sa arma cea umilitoare pentru cei ce se trufesc aşa,
căci Eu sunt Dumnezeul umilinţei şi nu fac pogorământ pentru
cei bolnavi de duhul slavei deşarte şi de puterea lor peste oa-
meni, în vreme ce este Dumnezeu peste toate câte sunt şi vor
fi, şi peste care veghează Dumnezeu. 

O, cum pot Eu să-ţi spun acum pace ţie, neam român?
Sunt cu Tatăl Meu Savaot prin cuvânt de sus în mijlocul tău în
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ziua aceasta şi sunt cu sfinţii Mei coborât şi cu sărbătoare de
cuvânt. O, nu pot să-ţi spun pace ţie, căci pace nu este în tine,
ci este doar închipuirea ei. Nu este pace fără Domnul, nu este
nici chiar când cei ce-şi zic puternici se simt mari peste un
neam de oameni. Dar cum să-ţi spun Eu, Domnul, o altfel de
urare? Iată, îţi spun veghe ţie, o, ţara Mea cea de azi, şi aşa şi
Tatăl Meu Savaot îţi spune. 

O, Tatăl Meu Savaot, duhul mângâierii nu-l putem pune
peste neamul român, căci el n-a vegheat cu ascultare de cuvân-
tul cel de sus, trimis la vreme de cumpănă peste el, căci duhul
trufiei, ziditor prin fiii minciunii, al căror tată este diavolul din
pricina minciunii mânuită de ei pentru placul lor de a stăpâni
peste acest pământ ales de Dumnezeu pentru slava cea de sus,
acest duh, această lucrare vrăjmaşă neamului român nu poate
lăsa duhul mângâierii cea de la Dumnezeu să se lase peste acest
neam, ci trebuie dojană acum pentru neveghea acestui neam,
pe care l-am povăţuit cu multă mângâiere de cuvânt şi l-am în-
demnat să nu stea în nepăsare în vreme de cumpănă, căci este
o lucrare vrăjmaşă care voieşte să-l strâmtoreze şi să-l supună
sub ea şi să-l ducă cu minciuna cea bine plătită ca să cumpere
prin ea biruinţa celor ce s-au unit stăpânitori acum şi care au
supus sub primejdie soarta cea de azi şi cea de mâine a nea-
mului român. 

Hai, Tată Savaot, poate vor înţelege dojana, că mult
povăţuit a fost acest neam şi n-a dat ascultare cuvântului Meu,
care s-a purtat spre el cu povaţă şi cu veghe ca să asculte acest
neam. O, hai să Ne aşezăm în sfat cu neamul român, Tatăl
Meu Savaot. 

— OO,Fiule Emanuel, copilul Meu Cel Unul
născut din Tatăl, îndureraţi răbdăm

aceas tă durere grea. Trebuie să veghem peste cei necredincioşi,
ca nu cumva să se întâmple cu ei ca şi cu cei din Ninive, cărora
le-am trimis prooroc să-i vestească de veghe, de pocăinţă şi de
îndreptare ca să nu-şi atragă numaidecât pedeapsa faptelor lor
şi să piară ei cu totul. Şi chiar dacă au crezut atunci ninivitenii,
n-a trecut vreme multă şi s-au lăsat spre necredinţă pentru cu-
vântul proorocului trimis spre ei şi au căzut din nou în aceeaşi
neveghe cei din cetatea Ninivei şi a pierit apoi cu zgomot
cetatea aceea. 

O, neam român, Fiul Meu Iisus Hristos stă pe vatra ta
cuvânt cu veghe cerească în el şi-ţi dă din Duhul Sfânt, Care
Se face cuvânt de cincizeci de ani şi mai bine şi veghează şi
lucrează cu toate puterile cereşti în mijlocul acestui neam, iar
tu, tată, n-ai voit să asculţi povaţa ca să veghezi şi să nu se
smulgă de pe tine ocrotirea şi cei ce te vegheau mult şi se
curăţau pentru tine ca să te vegheze în chip curat, ca să te cureţe
de minciuna celor ce s-au aşezat acum peste tine, folosind ei
duhul înşelării ca să se aşeze ei pe scaunele de cârmuire şi să
facă din tine poporul lor, voia lor, popor obidit sub placul lor
cel fără Dumnezeu. O, îţi trebuie dojană, tată, căci ai fost ne-
credincios şi n-ai vegheat cu Domnul, Care aşa de dulce şi de
sfânt ţi-a făcut mereu trezirea, şi te-a povăţuit Fiul Meu cu iu-
bire ca să-L primeşti şi ca să asculţi de El pentru viaţa ta. O, tu
vrei, oare, să cazi în suferinţă cum n-a mai fost în tine? Iată,
Noi, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh veghem la căpătâiul tău şi
ducem luptă grea şi cerească pentru mântuirea ta de sub cei ce
s-au aşezat acum pe scaune ca să te stăpânească ei, şi nu sunt
de Domnul ei hărăziţi peste tine, decât dacă tu meriţi pedeapsă
prin ei acum, ca să-ţi înţelegi neascultarea, fiule român, căci
aceştia au furat cu minciună voinţa celor ce în români i-au scris
pe ei pe scaune şi care au fost cumpăraţi cu bani şi cu făgă -
duinţe mincinoase, şi iată, povara a început să crească peste

tine şi să-ţi vezi neascultarea ta de Dumnezeu, Care te-a po -
văţuit la vreme să nu dai voie să te stăpânească cei nedrepţi cu
Domnul şi cu tine, ci să te scoli şi să veghezi şi să te uiţi bine
ca să-i vezi pe cei ce se curăţă pentru tine ca să-ţi vegheze viaţa
de furi şi de tâlhari. O, n-ai ascultat, şi cazi în suferinţă acum,
şi vei face ochii mari vrând-nevrând şi vei înţelege că n-ai as-
cultat de Dumnezeu, Care S-a făcut peste tine cuvânt şi slavă
de cuvânt, gata să Se lupte lângă tine cu tot cerul pentru bi -
ruinţa ta. O, credinţă sau dragoste cu sila nu se poate face, dar
cel necredincios trebuie dojenit spre înţelepţire şi trebuie spri-
jinit cu povaţă. 

O, neam român, ţi-a dat Fiul Meu Hristos cuvânt peste
tine. Înţelegi tu iubirea Mea? Îţi fac rugăminte sfântă Eu, Tatăl
Savaot. Veghează, tată, veghează cu trezie, că este în primejdie
soarta ta cea de azi şi cea de mâine. Oştirile de sfinţi şi de îngeri
sunt în luptă şi în răbdare sfântă şi în veghe dumnezeiască pe
vatra ta pentru soarta ta. Eu, Tatăl, Mă ridic de pe tronul slavei
şi stau cu Fiul Meu Iisus Hristos în lucrare tainică peste tine ca
să-ţi gătim salvarea, o, ţara Domnului. Tu ai atâta bogăţie de
cuvânt coborât pe masa ta! Scoală-te şi citeşte şi te în căl zeşte
de dragostea lui, că iată, n-ai ascultat în ziua când toate oştirile
cereşti şi îngereşti au stat gata să te ajute, să te vegheze, să te
insufle şi să te ridici şi să spui nu celor ce te-au supus acum sub
ei prin numărul celor ce au fost plătiţi să spună da şi să cazi tu
apoi sub stăpânirea fiilor trufiei şi ai minciunii lor de peste tine,
iar tu ai stat acasă şi n-ai ieşit la luptă şi nu te-ai apărat, iar
oastea cea vrăjmaşă şi bine plătită împotriva ta s-a sculat şi a
făcut biruinţă pentru cei ce s-au aşezat peste tine acum. 

O, e jale între cei din cer de la neascultarea ta şi se
bucură duhul cel potrivnic Mie şi ţie de le neveghea ta, de la
somnul tău, şi e grea acum lupta celor din cer pentru ocrotirea
ta, popor român. Aşa păţea şi poporul Israel. Îi făgăduiam
mulţime de iubire şi de slavă şi-l rugam să urmeze după cu-
vântul proorocilor, dar el se dădea la nepăsare şi la idoli şi
părăsea ascultarea de Dumnezeu, şi a fost el părăsit de Domnul
şi numai o rămăşiţă a mai rămas din el adevărată. 

O, voi, cei îndureraţi acum în mijlocul neamului român,
şi care aţi stat de veghe în toată vremea cea rea până la ziua
întrebării şi aţi povăţuit poporul şi i-aţi dat să ştie ce să facă şi
cum să lucreze, o, chiar dacă el n-a ascultat de voi, cei curaţi
cu inima pentru el, nu vă pierdeţi nădejdea, căci voi sunteţi cu
mult mai mulţi decât cei puţini între voi care v-au dat vânzării
şi au primit bani din mâna celor plini de bani şi care pentru
bani trăiesc şi jefuiesc avutul celor suferinzi. O, fiţi plini de
răbdare sfântă şi de credinţă sfântă că Dumnezeu aduce drep-
tatea şi lucrează pentru ea. Lucraţi şi voi lângă Noi, cei din cer,
şi vegheaţi cu lucrare văzută şi ştiută a fi şi grăită peste neamul
român şi nu slăbiţi pentru duhul dreptăţii, căci trebuie să
propovăduim în cer şi pe pământ duhul iubirii de ţară, ţara ve -
nirii Fiului Meu cuvânt peste pământ acum, la sfârşit de timp.
Staţi pe posturile de veghe şi daţi de gol lucrarea nelegiuirii,
dar cu umilinţă să lucraţi şi cu milă să vegheaţi, căci cei umiliţi
vor fi biruitori. Mă aplec cu cuvântul şi vă rog cu umilinţă de
Tată ceresc, împodobiţi-vă cu duhul rugăciunii spre Dumnezeu
şi cu zile de post şi de jertfă înaintea Sa, căci acest soi de
vrăjmaşi nu cade decât în faţa acestor arme cu putere prin ele
însele, după cum Fiul Meu Hristos a biruit tot aşa duhul lumii
când L-am lăsat să fie ispitit de acest diavol. O, lupta nu este
pierdută, ci mai degrabă sunt pierduţi cei ce s-au înălţat acum
unii pe alţii pe scaune de stăpânire peste acest neam, dar este
scris despre cei ce se vor înălţa că vor fi ruşinaţi şi smeriţi pen-
tru duhul trufiei lor, căci cei fără Dumnezeu sunt nimic, sunt
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pentru tăiat, căci rodul lor este otrăvitor, iar otrava usucă viaţa
în care ea pătrunde. 

O, Fiule Emanuel, am grăit lor, celor mari cu inima în
neamul român şi le-am dat nădejde şi duhul cunoaşterii şi al
răbdării încă. Suntem cu sfinţii la masă de cuvânt pe vatra nea-
mului român. Te mângâi, tată, Te mângâi, Fiule scump, că su -
ferinţa Ne este mare, şi sfântă Ne este răbdarea. Să-i aşteptăm
pe cei treji pentru duhul dreptăţii în acest neam şi să le dăm lor
harul şi darul ca să facă ei lucrare de apostoli aşa cum se mai
poate şi să ajute ei duhul neamului român şi vederea ochilor
lui, care n-au vegheat în ziua când a fost nevoie de veghe ca
să nu vină furul, dar furul a venit şi a căzut durerea peste cei
curaţi cu inima, şi este încă de răbdat şi de vegheat şi de lucrat,
şi va veni curând-curând, încurcătură de limbi peste cei ce s-au
sprijinit unii de alţii pentru câştigare de scaune dar care nu se
iubesc nici măcar ca pe pământ, şi se rabdă unii pe alţii pentru
păruta lor slavă, pentru bolnava lor dorinţă de stăpânire, dar
toate acestea sunt veştede prin înşişi cei ce le lucrează, şi este
scris pe masa cea dinaintea tronului lui Dumnezeu cuvânt rostit
de gura celui ce se arată mare acum între cei ce au furat
stăpânirea şi care a spus cu gura sa cuvântul Scripturii care
spune că «cel ce ridică sabia, de sabie va pieri», şi aşa va fi,
precum Scriptura grăieşte, şi se va împlini acest cuvânt peste
cei ce au ridicat sabia lor şi au tăiat cu ea tot rodul cel cu trudă
îngrijit şi au semănat mărăcini mulţi în locul rodului şi dau
aceştia să înăbuşe sămânţa cea curată, dar vine Domnul şi va
aşeza dreptatea Sa, şi va locui ea pe acest loc sfinţit prin cu-
vânt, vatra neamului român. Amin. 

— OO,Tatăl Meu Savaot, puterea Noastră este
durerea. Ea are putere mare cât iubirea.

Cu ea vom semăna dreptatea şi sămânţa ei cea multă peste cei
ce au nedreptăţit neamul român acum. 

Sculaţi-vă voi toţi, cei mari cu inima şi cu înţelepciunea
dreptăţii sfinte şi nu staţi din veghe, căci Eu, Domnul, am privit
la voi în toată vremea şi mereu vă privesc şi văd înţelepciunea
în care vă păstraţi, căci voi sunteţi dintre cei ce nu sugeţi sânge,
ci daţi vlagă neamului român prin veghea în care staţi şi grăiţi
prin ea. Iar această vampă, acest duh de femeie îmbrăcată în
roşu şi stând călare pe fiară, sugând ea sângele neamului român
în numele lui mamona, are scris în Scripturi blestemul de peste
ea, iar banii ei asupra capului ei să cadă cu tot cu preţul des -
frânării ei, precum este scris despre fiara cea de la sfârşit de
timp şi despre femeia care stă călare pe fiară şi despre fără -
delegea ei. Sunt Domnul Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu
Savaot, şi acest fel de sabie este scrisă pentru vampa cea pitită
acum sub stacojiul ei, înşelând ea neamurile pământului peste
tot, şi acest duh fălos ca al lui Goliat îşi va pierde capul sub
sabia sa, căci şi-a zidit pe nisip. Amin. 

Vă dau din Duhul Meu vouă, celor curaţi la inimă şi pe
mâini în neamul român, şi strângeţi-vă în acest duh şi staţi de
partea luminii a toate şi sprijiniţi sufletele şi înţelepciunea aces-
tui neam, care plânge negrăit şi se uită în lături după salvatori.
Ieşiţi tot mai în lumină voi, cei ce îmbrăţişaţi lumina şi ade -
vărul, ieşiţi şi faceţi lumină peste întuneric şi daţi de gol faptele
ascunse ale întunericului care a prins stat mare peste neamul
român, neam care nu trebuie să-şi piardă întâietatea cea de la
Dumnezeu şi să cadă iar sub mână străină şi duşmană pentru
soarta lui, căci este cu gura căscată o cursă veche şi care trebuie
dată în lături, dar veghe mare trebuie din cer şi de pe pământ,
căci vremea este cu noapte peste ea. 

O, eşti cu bucuria amestecată cu durere, neam român.
Nici cei ce s-au scris biruitori asupra ta, nici ei n-au pace, nici

ei. Se tem şi ei, căci conştiinţa îi scurmă din pricina nedreptăţii
cu care şi-au făcut loc pe scaune mari, şi voi trimite Eu, Dom-
nul, duh tulburător peste conştiinţa lor, peste liniştea lor vop -
sită, şi teama va creşte în ei, iar minunile cereşti îşi vor arăta
înţelepciunea şi vor ajuta pe cei nedumeriţi. Şi va veni Domnul
cu pacea apoi, căci cât fiii trufiei stau încă pentru ca să dea
socoteală faţă de cele zdrobite de ei, pacea va avea de aşteptat
şi de lucrat în taină pentru arătarea ei apoi. Acum însă sabia va
lucra despărţirea minciunii de adevăr, a întunericului de lumină
şi va fi apoi Domnul Biruitorul, Mielul Cel salvator, Care spală
păcatele, Eu, Domnul, Care spăl în sângele Meu vărsat pentru
om pe cei ce-Mi deschid ca să le fiu lor Mântuitor. Amin. 

O, pace ţie, ţara Mea cea de azi, neam român, dacă vei
vrea, dacă vei şti să lucrezi pentru pacea ta, pentru salvarea ta.
Amin. 

Acum fac cale sărbătorii sfinte pentru ierarhul Spiridon,
cel plin de har, de mult, mult har, căci în ziua aceasta sfinţii şi
ceata arhiereilor din cer şi de pe pământ au slujire şi imn de
laudă pentru acest mare slujitor sărbătorit, care a păstrat lângă
el în slujire oştirile îngereşti şi le-a dat lor putere pe pământ cu
harurile lor. 

O, pace ţie între sfinţii cerului, slujitorule slăvit de Dom-
nul pe pământ, căci ţi-am dat har, har peste har să iei şi să arăţi
lucrările lui! Cei adevăraţi în slujire şi în credincioşie au sărbă -
toare pentru tine în ziua aceasta, iar cei abătuţi de la părinţi şi
de la datinile sfinte se laudă că sărbătoresc naşterea Domnului,
naşterea Mea cea de acum două mii de ani, dar vai de sărbă -
toarea lor, căci este slujire la idolii lor, şi nu mai este la locul
ei această sărbătoare, pe care Eu şi sfinţii Mei am păstrat-o la
locul ei, şi vine apoi praznicul Naşterii Mele pe pământ şi Mă
voi face cuvânt de naştere în ziua aceea, zi mutată de la locul
ei de slujitorii lui antichrist, cel mereu descoperit şi arătat cu
degetul că este vrăjmaş adevărat şi nu slujitor adevărat aşa cum
lumea îl crede şi îl slăveşte când îl vede îmbrăcat în haină de
sfânt. 

Iar tu, apostolul Meu sărbătorit azi, scrie-te în cartea
Mea din zilele acestea cu sărbătoarea ta, căci Eu, Domnul, Îmi
scriu mereu cuvântul Meu în ea şi stă deschisă ea pe pământ
pentru mântuirea neamurilor, precum este scris. Amin. 

— MM ă scriu, Doamne, cu Tine în carte şi le
amintesc celor ce Ne iau spre ştire de

sus că bogăţia celor ce doresc să aibă bogăţie, când ea cade în
mâinile celor hrăpăreţi ea se face diavol pe pământ stăpânind
în om şi nu-şi mai închide gura lăcomiei ei ca să nu sugă de la
cei săraci pentru ea. Vai de cei bogaţi, care nădăjduiesc în
strân sura lor, căci ei o părăsesc şi nu o moştenesc. 

Am fost arhiereu pe pământ şi am avut bogăţii şi lucram
la fiinţa lor şi la rodul lor apoi şi împărţeam cu umilinţă până
şi la furi, căci aveam inimă cerească, şi numai cei cereşti ştiu
de ce trebuie să aibă omul bogăţie, dar cei slujitori lui mamona
nu ştiu. 

O, cât de mult Te-am mărturisit eu oamenilor, Doamne,
al meu Stăpân! O, cât dor aveam în mine ca să-Ţi arăt oame-
nilor harul şi puterea lui, împărţite mie pentru slava Ta! O, ce
blestem a căzut peste pământ, Doamne! Nu mai sunt veghetori
asupra duhului minciunii şi al deşertăciunii şi care să nu fie
biruiţi de fiii şi de puterile întunericului şi care să facă minuni
măreţe şi să biruiască prin ele pe cei trufaşi şi necredincioşi şi
neînduplecaţi. O, câtă stăruinţă trebuie să fie pentru ca să fie
omul mărturisitorul Tău pe pământ! Greu vor răspunde în faţa
Ta cei ce stau sub nume de veghetori şi de slujitori ai Tăi pe
scaune sfinţite pentru cei curaţi şi nu pentru fiii fărădelegii a tot
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pământul, Doamne! O, varsă Duhul Tău Cel promis să Se re-
verse peste cei mulţi prin cei puţini, care Te vor sluji pentru
adevăr, fii şi fiice, robi şi roabe, bătrâni şi tineri şi umple,
Doam ne, pământul de coborârea Ta cu har mare pe el, că e
târziu, târziu şi totul a obosit, şi secera cea nemiloasă a timpului
cel nepreţuit de om dă să taie toată aşteptarea Ta, Stăpâne mare.
Rugăciunile sfinţilor Tăi stau înaintea Ta cu cupele lor pli ne,
precum este scris pentru zilele cele de apoi, iar Tu în du ră-Te,
Doamne, de facerea Ta toată şi înnoieşte-o pe ea, căci Tu aşa ai
făgăduit, şi vino, Doamne, cu oştirile cereşti şi cu mul ta Ta slavă

pe pământ, căci sfinţii toţi spre Tine privesc şi aşteaptă pe
pământ să vii cu cerul tot, să vii, Doamne, să vii. Amin. 

— EE u, Domnul, ascult şi lucrez şi aduc vre-
mea harului cel mare şi mult, şi va ră -

mâne acest izvor şi va fi hrană şi slavă peste toate cele ce vor
fi, şi plata Mea este cu Mine ca să dau această plată celor ce
M-au iubit şi M-au mărturisit şi celor urmaşi lor aşa, până la
vremea slavei veşnice, care va veni şi va fi ea pe pământ.
Amin, amin, amin. 

12/25 decembrie 2012
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