
Praznicul Naşterii Domnului

Domnul grăieşte neamului român. România este corabia de salvare
a celor ce se vor îmbrăca în cămăşuţa de creştin. Temerea de
Dumnezeu e har binefăcător vieţii omului. Cu România va începe 

Domnul naşterea din nou între neamuri. 

SS lava Mea cerească se face cuvânt şi se aşează pe
pământ spre slava Mea. Ferice de cel ce înţelege

şi crede apoi în această slavă, căci unul ca acela se naşte de
sus, din Dumnezeu, din Duhul lui Dumnezeu, precum este
scris, iar cei ce se nasc din Duhul sunt cei ce rămân până la
sfârşit, sunt cei care nu cad de pe acest munte, sunt cei în care
Eu Mă slăvesc cu slava Mea, şi pe care Mă sprijin cu venirea
Mea, cu slava venirii Mele cuvânt pe pământ. 

În zi de praznic de naştere, Eu, Domnul, vin pe pământ
să-l nasc pe om din cuvântul Meu cel de sus şi să fie omul nou
apoi, căci am spus acum două mii de ani: «Cine se naşte din
trup, trup este, iar cine se naşte din duh, duh este», iar Eu
voiesc să sălăşluiască în om Duhul Meu. 

M-am dus şi i-am luat de la nuntă pe cei doi miri din
Cana Galileii şi i-am născut de sus şi i-am luat în slujba Mea,
i-am făcut pe ei mireasa Mea, căci s-au născut din cuvântul
Meu care a grăit peste ei, şi iată, aşa nasc Eu de sus pe om,
aşa cum şi azi lucrez dacă vin pe pământ cuvânt. Nu de altce-
va vin pe pământ cuvânt, ci vin să-Mi nasc un popor, să-l nasc
din cuvântul Meu şi să-l am al Meu, numai al Meu, şi să-l în -
văţ mereu să fie numai al Meu, că dacă nu l-aş învăţa mereu,
dacă nu l-aş hrăni mereu de sus cu hrana Mea, cu laptele Meu,
cum ar mai fi să fie acest popor, şi cum aş mai veni Eu pe pă -
mânt cuvânt acum dacă n-aş avea casă unde să trag şi să-Mi
las merindea pe masă spre hrana lui cea de sus? 

O, popor al naşterii de sus, e slava Mea cu tine pe pă -
mânt şi se face cuvânt şi merge ea din loc în loc, merge cu -
vântul Meu şi se lasă găsit de cei care au aflat de venirea Mea
la tine cuvânt de naştere din nou a lumii, iar tu eşti sprijinul
Meu, eşti în slujba Mea, şi nu trebuie să-ţi uiţi tu mărirea ta
cea de la Mine, că dacă ai uita de ea n-aş mai putea să Mă
sprijin pe tine cu venirea Mea, cu slava Mea cea de sus pe
pământ. 

O, neam român, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi
pace pe pământul tău, că pacea Mea ţi-o dau şi naştere de sus
cobor mereu pe vatra ta, ca să te nasc din cuvântul Meu de
peste tine, o, ţara Mea cea de azi! Tu eşti mare în cer, tu eşti
întreagă în mâna Mea, eşti cu tot trupul tău, chiar dacă vecinii
răi asupra ta ţi-au tăiat aripioarele ca să ţi le ia, dar tu ai trupul
tot înaintea Mea şi ţi-am însemnat hotarele cu sânge de
creştin, şi tot aşa şi glia ta toată, şi am cu Mine în venirea Mea
la tine pe cei ce stau la temelia ta şi-ţi sunt mijlocitori. O, am

făcut din cer lucrare mare pentru tine ca să-ţi dau putere şi
înţelepciune apoi şi să te voieşti acasă toată, şi voiesc să-ţi
trag din nou hotarele în faţa neamurilor de pe pământ, şi am
servi credincioşi pentru Mine şi pentru tine pregătiţi, şi prin
care să fac această minune, şi, iată, dau să te trezesc şi să-ţi
spun că a venit vremea ta, vremea slavei Mele cu tine, o, ţara
Mea cea dată Mie de Tatăl acum două mii de ani ca să te am
la sfârşit masă de praznic şi cuvântul Meu pe ea de hrană pen-
tru tine şi să fii tu iubirea Mea cea de la venirea Mea cea de
azi şi să nu ţii departe de tine cuvântul gurii Mele, cu care te
mângâi, cu care te strig, cu care te povăţuiesc cu milă şi cu
iubire spre slava Mea cu tine, scumpă ţara Mea. O, să ştii că
ştiu popoare multe de slava Mea cu tine la sfârşit de timp şi
ştiu de mult, ştiu că tu eşti corabia de salvare pentru cei ce se
vor îmbrăca în cămăşuţă de creştin adevărat, în cămăşuţă de
român, căci neamul lui Hristos se va numi cu numele tău, cu
numele de român, din pricina slavei Mele din tine, căci Eu în
tine M-am aşternut cu venirea Mea, cu lucrul Meu cel de la
Tatăl pentru naşterea din nou a lumii, şi aş voi să iubească
mulţi mântuirea şi să vină spre ea ca să le-o dau şi ca să-i în -
văţ lucrarea ei şi să le dau hrană pentru ea, cuvântul învăţă -
turii Mele să-l dau lor mereu, căci cine nu mănâncă nu este şi
nu rămâne cu Mine până la slava cea mare, căci scris este:
«Noi le facem pe toate».

O, Mi-e dor şi Mi-e drag să grăiesc cu tine în zi de
praz nic de naştere, ţara Mea, neam român. Mi-am făcut aşter -
nut în tine, iar cerul este scaunul Meu de domnie, şi aşa vin
Eu pe vatra ta, şi am tronul împodobit şi înconjurat de heru-
vimi şi de serafimi, iar puterile cereşti Îmi slujesc. Cu dor îţi
rostesc numele, ţara Mea cea de azi, şi te mângâi cuvân -
tându-ţi. Îţi mângâi trupul şi duhul, îţi mângâi străbunii cu
care te mângâi şi care vor să-ţi vadă biruinţa după care ei au
nă dăj duit în toată vremea crucii tale, sub care ei au stat cu
fiecare timp greu, cu fiecare luptă pentru Domnul tău, o, ţara
Mea cea de azi. O, nu-ți știi destinul, dar Eu ţi-l știu și ți-l
aduc de știre ca să fii credincioasă apoi cuvântului Meu cel
ves titor peste tine, şi te rog caută cu smerenie spre Domnul,
spre voia Lui cea pentru tine şi strânge-te acasă, că ţi-am fă -
cut cale să te alipeşti înapoi şi să fii întreagă, şi să faci aceasta
de dinăuntru şi din afară, că ţi-am pregătit totul ca să poţi şi
ca să asculţi frumos de soarta ta cea de la Mine, ţara Mea. 

O, Moldova Mea, întregeşte-ţi trupul atât cât a fost, în -
tregeşte-te în trupul din care faci parte, că ţi-am dat putere să
poţi. Împărăţia Mea este ţara ta toată şi te asemeni cu trei
măsuri de făină, din care să crească o singură prescură, o sin -
gură iubire, un singur trup, biserică sfântă înaintea Mea, o
sin gură casă de fraţi, iar între ei lucrarea Mea, venirea Mea
cu vânt pe pământ, precum este scris să vin. Vreau să te nasc
din nou, din cuvântul Meu cel de sus peste tine, şi vreau şi tu
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să vrei, şi să nu te împotriveşti voii Mele, şi vreau să asculţi,
iar ascultarea te va strânge la pieptul Meu şi te va alăpta ca să
creşti cu Domnul şi ca să fac din tot trupul tău ţara Noului
Ierusalim, cetatea cea proorocită în Scripturi prin duhul des -
coperirii, care te învaţă să te rogi şi să strigi cu dor: „Vino,
Doamne!“ Amin. 

Iată, vin şi-i întăresc şi-i ridic pe cei ce iubesc cu iubire
mare acest neam şi voi scoate din cleşte neamul Meu român,
că am lucrare sfântă cu ţara română şi Mă voi ridica cu ea şi
o voi face munte înalt, pentru cuvântul Meu din mijlocul ei,
cu care Eu, Domnul, Mă slăvesc peste pământ de aproape
şaizeci de ani şi am carte scrisă, istorie scrisă, prin care se
mărturiseşte slava Mea şi vremea cea grea prin care am trudit
şi am lucrat, şi este cartea cuvântului Meu pe pământ şi are
nu me scris pe ea, numele Meu cel nou, Cuvântul lui Dum -
nezeu. Amin. 

O, popor al cuvântului Meu, Mă sprijin cu tine, fiule.
Am cale de venire în mijlocul tău. Sunt purtat cu greu, că e
mare Dumnezeu şi e greu, dar trebuie să rămână în slujirea
Mea cei ce sunt ai lui Dumnezeu. Am grăit în mijlocul tău nea-
mului român. Rostesc peste el binecuvântare sfântă, ca să
poată să facă voia Mea cea de sus acest neam. Voiesc să-i li -
pesc înapoi pe trup aripioarele, care i-au fost smulse, şi iată,
lucrez spre această împlinire pentru ţara Mea cea de azi, iar tu
stai în slujba Mea şi fii ascultător, fiule, că mare ne va fi bucu-
ria biruinţei cea cu trudă lucrată, că vremea este grea, este cu
necredinţă, iar duhul trufiei stăpâneşte în oameni şi-i ţine în
robia netemerii de Dumnezeu, şi vai celor ce au pierdut acest
har binefăcător vieţii omului, temerea de Dum nezeu, căci via -
ţa este altceva decât ştie omul de rând ce este viaţa. 

O, dacă omul s-ar osândi pe sine pentru faptele lui cele
fără Dumnezeu, n-ar mai fi osândit apoi de faptele lui, n-ar
mai veni plata cea rea pentru faptele cele rele. Dar iată, e tare
greu păcatul, şi se face şi mai greu când omul dă să caute un
vinovat în jurul lui pentru păcatele lui, pentru rătăcirea lui de
la adevărul a toate. O, de aceea nu se scoală cel căzut, şi iată,
îi este ruşine să se aşeze căit pentru căderea sa, ci s-ar aşeza
să învinuiască pe alţii pentru a sa rătăcire de la duhul adevă -
rului a toate. 

O, iată, n-am mai grăit despre naşterea Mea după praz -
nicul acestei zile, ci am grăit despre naşterea ta cea de sus,
ţara Mea cea de azi. Cu duh de naştere din nou am venit să-ţi
grăiesc, şi prin durere trec şi-ţi grăiesc, căci Dumnezeu este
mare, şi este greu de purtat când este mărturisit Domnul şi lu -
crările Lui. În zilele acestea am lucrare mare cu tine, neam
român, şi stau pe vatra ta cuvânt şi-ţi grăiesc şi-ţi spun de
soar ta ta cea de la Mine şi te vestesc de slava Mea din tine. O,
deschide-te şi deschide-I Domnului! Eu sunt Păstorul Cel
Bun, iar oile Mele Îmi deschid. Cinez cu tine, neam român.
Cu vântul Meu din mijlocul tău e cină cerească pe masa ta şi
sunt cu sfinţii la masă cu tine, şi cu toate puterile cereşti Mă
port şi cuvintez. O, fie ţie după cuvântul Meu, după voia Mea,
ţara Mea, căci cerul este scaunul Meu de domnie, iar pă mân -
tul tău este aşternutul Meu şi al lucrării Mele din mijlocul tău!
Naştere din nou voiesc să încep cu tine între neamuri, şi vo -
iesc apoi să vadă ele aceasta, şi să vină la masa mântuirii din
păcat popoarele de pe pământ. 

Voiesc să-l scap pe om de duhul minciunii, că el nu
poate singur dacă atât de mult s-a deprins cu acest duh rău,
care are de tată pe diavolul, precum este scris. Iar în această zi
de praznic de naştere am turnat peste neamul român, am turnat
din Duhul Meu, am grăit cuvântul Meu neamului român,

cuvânt de naştere de sus peste acest neam. O, Mi-e tare dor de
biruinţa Mea, ca să I-o arăt Tatălui Savaot. O, Mi-e tare dor de
toată biruinţa învierii Mele, căci Eu am înviat acum două mii
de ani pentru fiecare om, ca fiecare să învieze apoi prin duhul
învierii, din care răsare această credinţă. Amin. 

Binecuvântare aşez în ziua aceasta peste adunarea de
fraţi care vin şi se adună cu Mine la masă spre mângâierea
Mea aici, la izvorul Meu de cuvânt. Caut mângâiere, caut lu -
cru mult cu Mine şi pentru Mine din partea celor ce Mă
iubesc şi Mă urmează pentru mărturisirea Mea peste pământ.
Caut mângâiere mângâind, şi tot ca Mine să lucreze cei mân -
gâiaţi de Mine, căci duhul mângâierii poartă în el iubirea lui
Dumnezeu, iubirea care pe toate le poate, aşa cum a putut ea
acum două mii de ani să vină pe pământ şi să Mă aducă pe
Mine Dumnezeu şi Om. 

O, e mare nevoie de Dumnezeu pe pământ, fiilor, fii ai
cuvântului Meu care naşte fii, dar să vă am pe voi măr -
turisitorii Mei, mereu, mereu să vă am, o, fiilor. Amin, amin,
amin. 
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Sărbătoarea sfântului apostol, întâiul mucenic şi
arhidiacon Ştefan

Sufletul are şi el nevoie de hrană mereu praospătă. Cerere în cer a
apostolului Ştefan pentru înnoirea lumii. Duhul smereniei îl face pe
om purtător de Dumnezeu. Iubirea este în stare să-l facă Dumnezeu 

pe om. 

GG ăsesc veghe în întâmpinarea Mea. Vin cu
sfinţii, vin cuvânt în carte şi Mă scriu în ea cu

venirea Mea cu sfinţii, precum este scris să vin la sfârşit de
timp, la sfârşit de credinţă în Dumnezeu a omului, căci am
spus acum două mii de ani despre venirea Mea cea de acum
şi am zis: «Când va veni Fiul omului va mai găsi credinţă pe
pământ?». O, dacă n-aş fi pus Eu, Domnul, dacă n-aş fi pus
credinţă în venirea Mea în pieptul celor ce s-au strâns la gura
cuvântului Meu când Mi-am întocmit cu Tatăl şi cu sfinţii
această coborâre de cuvânt, aş fi găsit Eu credinţă care să Mă
aducă pe pământ, aşa cum era scris în Scripturi că vine Dom -
nul şi-I vor auzi glasul viii şi morţii? 

O, pace ţie, poporul Meu de fii ai credinţei întru venirea
Mea cea de ieri şi cea de azi! Am avut un popor de fii cre -
dincioşi acum două mii de ani când am aşezat în ei împă răţia
Mea cea venită cu Mine ca s-o aşez pe pământ cu cei cre din -
cioşi, şi am iarăşi azi popor cu credinţă aşezată de Mine în ei,
căci Eu pot tot ceea ce voiesc, şi poate şi omul când Eu voiesc. 

O, de câte ori vin la voi cu masă de cuvânt, fiilor, Eu
vă aduc pe masă poveţe şi întărire de suflet, vă aduc mân gâ -
ierea Mea, măi fiilor. Dacă trupul are nevoie de mâncare pen-
tru viaţa lui în fiecare zi, tot aşa are şi sufletul nevoie de hrană
proaspătă, căci Eu, Domnul, sunt cuvânt din veac şi până în
veac, numai să vrea omul să Mă aibă casnic cu el, căci Eu
pentru Mine l-am zidit pe om, şi l-am dorit pe el casă a Mea,
templu pentru Dumnezeu l-am dorit pe el. 

Am la masa cea de azi a cuvântului Meu, am ceată de
mucenici şi de apostoli pentru sărbătoarea cea din cer şi de pe
pământ a apostolului Ştefan, întâiul mucenic al credinţei în
venirea Mea cea de atunci, căci am venit atunci şi le-am în -
noit pe toate şi am aşezat în om pe Dumnezeu Tatăl, Fiul şi
Duhul Sfânt, pe Unul Dumnezeu întru Treime lucrător şi zi -
ditor de om nou. 

O, cum să-i fac pe oamenii care se pretind că-L au şi
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că-L urmează pe Domnul, cum să-i fac să înţeleagă îndeajuns
de ce am venit Eu atunci pe pământ trup şi cuvânt, şi de ce am
venit acum cu râu de cuvânt ca să-Mi zidesc iarăşi un popor
ca şi atunci, o mână de ucenici aproape Mie, o casă de fii
credincioşi cu care să cinez în zilele acestea şi să-i învăţ pe ei
să spună după tot adevărul: binecuvintează intrarea sfinţilor
Tăi, Doamne? 

O, intru la tine cu sfinţii, poporul Meu de azi al cuvân-
tului venirii Mele de azi. Binecuvintez intrările şi ieşirile Mele
cu sfinţii la tine şi te învăţ mereu învăţătură proaspătă, ca să ia
de pe masa Mea cu tine toţi cei ce M-au aflat aici şi iubesc hra -
na Mea şi pentru ei. Mucenicul Ştefan are cuvânt măr tu risitor.
Vas plin de Duh Sfânt a fost acest apostol. Cre dinţă mare în
învierea Mea cea de atunci a locuit în acest măr turi sitor, iar
cre dinţa l-a făcut locaş al Duhului Sfânt, lo caş al lui Dum -
nezeu şi al împărăţiei Lui în om, şi fericit este el acum să măr -
turisească pe Domnul său la cei de pe pământ. Amin. 

— OO,binecuvintează intrarea sfinţilor Tăi,
Doamne! O, ce mare este slava Ta şi a

lor în nevăzutele Tale, Doamne! Deschizi cerul Tu Însuţi şi
cobori cu sfinţii Tăi şi Însuţi Tu grăieşti între sfinţi şi le dai
grai lângă graiul Tău. O, ce minune mare ai întocmit Tu în
zile le acestea pe vatra neamului român, unde Ţi-ai aşezat
acum cortul întâlnirii, pe poporul Tău cel credincios prin pu -
terea Ta cu care l-ai zidit pe el popor al Tău acum, Doamne!
Credinţă mai mare ca a noastră au aceştia de azi, căci noi cei
de atunci popor al Tău am avut parte atunci de semne şi de
minuni măreţe şi mult doveditoare şi ajutătoare, până ce ne-ai
umplut de Duhul Sfânt, după făgăduinţa pe care ne-ai făcut-o
când Te-ai întors iarăşi la Tatăl dacă Te-ai dat nouă deplin
prin viaţa şi prin moartea şi prin învierea Ta, prin mo delul cel
ceresc al omului nou, cu care ai venit să-l pui faţă în faţă cu
noi şi să Te urmăm deplin apoi. O, ce mare minune a făcut
Duhul Sfânt apoi cu noi, Doamne! Putere de sus ai pus în noi,
iar noi Te-am mărturisit cu putere multă, şi-i învăţam pe toţi
aşa cum Tu ne-ai învăţat pe noi, cu putere multă, Doamne.
Aveam peste noi pe întâii noştri învăţători de după Tine, care
ne împărţeau lucrul cel pentru noua Ta biserică, pentru adevă -
raţii Tăi închinători, al căror loc de închinare erau Duhul şi
Adevărul, precum Tu ai rânduit prin însăşi gura Ta când ai
vorbit cu femeia samarineancă la fântâna lui Israel. 

Ai venit atunci să înnoieşti omul, Doamne, şi să-l faci
pe el templul Tău, biserica Ta în care să locuieşti, aşa cum ai
dorit la început când l-ai zidit pentru Tine pe om. O, Tu poţi
să-l înviezi pe om din păcat şi să-l faci locaş pentru Duhul
Sfânt, dar omul care-şi zice că se face slujitor pentru Dum -
nezeu nu poate să-l facă pe om locaş al Tău, nu poate să
stârpească păcatul din om ca să-l facă pe om împărăţie a Ta,
a Duhului Sfânt, Doamne, aşa cum ai făcut Tu cu noi atunci,
îmbrăcându-ne în putere de sus şi dându-ne de lucru în urma
Ta, spre dovedirea Ta de Dumnezeu adevărat, Care a venit de
la Tatăl pe pământ pentru înnoirea omului, căci omul s-a ales
de la început păcatului şi nu Ţie, Doamne, şi s-a smuls atunci
omul de sub mâna Făcătorului său. Toţi ucenicii Tăi cei cre -
dincioşi Ţie am crezut atunci că Tu Te-ai îmbrăcat în trup şi
ai venit după om, Doamne, şi ai fost oropsit de om dacă ai
venit, dar Tu dacă ai murit ca omul, ai înviat apoi ca un Dum -
nezeu fără de moarte şi ai biruit moartea şi ne-ai dat apoi
cerul de patrie, Doamne, şi eram pe pământ mărturisitori plini
de cer, eram cu cerul în noi, cu Tine, Doamne, cu Cel ce a
făcut cerul şi pământul, şi aşa am crezut noi în Tine atunci, şi
aşa am lăsat credinţa să lucreze după noi peste fiii credinţei,

căci Tu până la sfârşitul timpului eşti, şi îmbraci cu putere de
sus pe fiii credinţei. 

O, popor de fii credincioşi ai Fiului lui Dumnezeu Tatăl,
o, ce frumoşi sunt cei credincioşi Domnului! Puterea şi
lucrarea Duhului Sfânt locuieşte întru ei, înnoire aşează ei în
oameni. O, fraţi iubiţi, cereţi Domnului înnoirea lumii. Naş -
terea din nou a lumii să vină pe pământ, căci Domnul a grăit
că va veni aceasta şi că noi vom lucra şi că voi veţi lucra. O,
rămâneţi cu putere sub Duhul Cel înnoitor cu totul, căci cele
vechi trec cu trosnet, precum este scris, că nu poate Domnul
pune vinul cel nou în vase vechi, şi nu poate pomul rău să facă
roade bune, căci omul se bizuie pe faptele sale, săracul, şi se
bizuie pe cele ce poate şi el pentru Domnul şi pentru el, dar nu
ştie să se jertfească deplin Duhului Sfânt şi doririlor Lui. 

O, e mare minune să poată Duhul Sfânt în om cu toată
faţa şi puterea Lui, şi se vede aceasta după cât părăseşte omul
pe cele ale lumii în el, căci omul dacă dă să părăsească trufia,
rămâne cu urme, fiindcă nu are călăuză omul, nu are cine să-l
vegheze mereu şi nu este deprins să stea sub veghe, sub plă -
cerea Domnului să stea. Noi, sfinţii Domnului, ne rugam pen-
tru Domnul în om, nu pentru om în Domnul, şi făceam aşa
pentru că Domnul poate, nu omul, căci omul îşi alege ce să
poată şi ce să nu poată şi-I dă Domnului cât vrea, nu cât poa -
te, şi iată, plânge iubirea cea din cer, căci omul îşi are iubi rea
sa şi I-o dă Domnului cu picăţica, şi noi plângem, şi voi plân -
geţi, că nu mai este credinţă tare şi întreagă în om pentru
Dumnezeu, şi plânge Domnul după iubirea Lui în om, căci
credinţă îşi face omul singur şi îşi face altfel decât i-ar face
Domnul credinţă. Dar voi cereţi cu suspin Domnului să co -
boa re pe Duhul Sfânt şi să-l îmbrace pe om întru El aşa cum
pe noi ne-a îmbrăcat atunci, căci altfel nu poate omul pentru
Dumnezeu şi pentru om, nu poate ca Dumnezeu. O, fiţi tari în
credinţă, fiţi statornici şi staţi strâns uniţi în Domnul, căci El
vă întăreşte cu ale Sale pe voi. 

O, Doamne, ce minunat eşti Tu întru sfinţii Tăi! O,
Doamne, întăreşte-Te în toţi fiii poporului Tău de azi cu toate
ale Tale, spre slava Ta, Doamne! Adu tot mai aproape vremea
când Te vei lăsa descoperit cu toată taina Ta cea de azi pentru
înnoirea a toate, Doamne. O, păzeşte-i de diavolul pe toţi ai
Tăi, Doamne! Duhul ascultării şi al veghii sfinte unii pentru
alţii, pe acestea să le pui mereu peste ei. Duhul smereniei este
cel ce poate să-l facă pe om purtător de Dumnezeu şi împăr -
ţitor de iubire din cer peste oameni, o, Doamne. Focul cre -
dinţei cea plină de statornicie, aceasta să se întărească în cei
credincioşi Ţie. O, dă-le sănătate, dă-le pentru Tine, Doamne,
dă-le sufletului şi trupului, şi dă-le lor darul împăr ţirii ca să
Te împartă şi să-i facă pe oameni să Te iubească şi să Te
înţeleagă prin iubire, căci iubirea este în stare să-l facă Dum -
nezeu pe om dacă ea este de sus în om, şi nu din om. 

O, cât am vrea să stăm cu Tine aici fără de sfârşit de
cuvânt, dar Tu eşti milos, Tu eşti cântarul cel plin de înţelep -
ciune pentru toate, o, Doamne. Naştere din nou să aşezi peste
tot şi peste toate, şi pe deplin să aşezi, şi aşa să-i tragi pe toţi
la Tatăl, precum cuvântul gurii Tale a făgăduit că se va împli-
ni când vei veni. Amin. 

— OO,aceasta voieşte să facă peste om cu -
vântul Meu cel de azi, mereu proaspăt

rostit de gura Mea, de puterea şi de lucrarea Duhului Sfânt
Mângâietorul, o, sfinţi iubiţi ai Mei, purtaţi întru venirea Mea
acum. O, mângâiaţi-vă de aşteptare, că vin curând toate întru
împlinirea lor. Amin. 

Iar tu, popor lucrător de credinţă, întăreşte-te în lucră -
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rile credinţei, căci cei credincioşi sunt cei prin care Eu pot să
împlinesc toate cele scrise în Scripturi pentru vremea cea de
acum, care aduce prin multă lucrare veacul ce va să fie apoi
cu toată veşnicia lui. 

O, daţi-Mi putere să fiu şi să vin să împlinesc, fiilor!
Fiţi sculele Mele, cu care să-Mi pregătesc cerul cel nou şi pă -
mântul cel nou spre vedere. Fiţi vasele Mele, prin care Duhul
Sfânt va lucra şi Mă va arăta biruitor peste necredinţă şi îm -
plinitor pentru cei ce cu credinţă Mă aşteaptă să vin, o, fiilor.
Amin, amin, amin. 

27 decembrie 2013/9 ianuarie 2014

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

Cei ce iubesc pe Dumnezeu pe pământ sunt cei care-şi răstignesc
trupul şi faptele şi trăiesc în Hristos. Facerea omului este taina şi
lucrarea omului iubitor de Dumnezeu. Din supunere şi din ascul -
tare cu supunere creşte credinţa şi înţelepciunea cea pentru Dum -
nezeu. Creştinii să nu iubească amestecarea. Rugăciune în cer a 

sfântului Vasile pentru naşterea de sus a oamenilor. 

CC uvântul gurii Mele este şi va fi mângâiere multă
celor din cer şi celor de pe pământ care iubesc pe

Dumnezeu. O, cine sunt cei care iubesc pe Dumnezeu pe
pământ? Eu vin cu sfinţii, vin de la Tatăl cuvânt pe pământ, şi
se mângâie cu Mine cei ce Mă iubesc pe pământ, iar mân gâ -
ierea Mea poartă în ea putere sfântă pentru cei ce Mă iubesc. 

Sunt Fiul Tatălui Savaot, Domnul Iisus Hristos, şi stau
de-a dreapta Lui întru slavă, iar slava Domnului este mare şi
se bucură de ea toţi cei care strălucesc de la ea şi ca ea, îngerii
şi sfinţii, şi aşa cobor Eu cuvântul slavei Mele pe pământ şi
stau pe norul slavei şi grăiesc în sărbători şi le dau slavă şi o
împart pe ea celor ce se mângâie cu ea între cei din cer şi
celor ce Mă iubesc pe pământ. 

O, cine sunt cei ce iubesc pe Dumnezeu pe pământ?
Sunt cei ce-şi răstignesc trupul şi faptele lui şi trăiesc în
Hristos şi sunt ai Lui şi-I dau Lui toată iubirea, toată viaţa lor,
şi aşa se răscumpără ei pentru viaţa cea veşnică cu Domnul,
şi intră ei apoi în slava Mea, şi fericit este şi va fi cel ce tră -
ieşte pentru Dumnezeu pe pământ. 

Pace vouă, fiilor de la izvor! Am în mijlocul vostru
venirea Mea cuvânt pe pământ, izvorul gurii Mele, râul cu -
vân tului Meu. Voi să-l luaţi şi să-l împărţiţi, fiilor, că vreau
prin el să înveţe omul să-L iubească pe Dumnezeu pe pământ,
că Eu ştiu că tot ce face omul pe pământ, aceea va face şi în
cer, în patria celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. 

Iată, avem azi zi de praznic în amintirea zilei când ma -
ma Mea Fecioara şi Iosif M-au dus la templu ca să Mă închi -
ne Tatălui şi să-Mi pună numele Iisus şi să-Mi aşeze pe trup
semnul tăierii împrejur, aşa cum legea poporului Israel cerea,
şi apoi să cresc în voile Tatălui între oameni pe pământ, căci
Dumnezeu ştie să Se supună ca să-l înveţe pe om supu nerea,
să înveţe de la Dumnezeu. 

O, fiilor, facerea omului, aceasta este taina şi lucrarea
pe care trebuie s-o înveţe de la Dumnezeu omul care-L iubeş -
te pe Domnul pe pământ. Copilul creşte pentru naştere în pân-
tecele mamei şi apoi creşte de la Dumnezeu, creşte pentru
facerea lui cea de la Dumnezeu, ca să aibă omul şi naştere de
sus prin ascultarea lui de cuvântul lui Dumnezeu şi de toate
rânduielile cele de la Domnul puse pe pământ pentru facerea
omului, căci precum omul stă în pântecele mamei sale când
îşi formează trupul lui cel mic, cel pentru creştere apoi, şi se

arată apoi la vedere pentru facerea lui spre mai departe de la
Dumnezeu, tot aşa trebuie să înţeleagă el că statul lui la facere
este pentru naşterea lui cea de sus pentru ca să se arate el apoi
fiu al lui Dumnezeu pe vecii. 

O, mare este taina facerii omului născut din om, fiilor!
Omul se alege singur pentru facerea lui ori pentru viaţa cea
veşnică, ori pentru osânda veşnică. Cum a trăit omul în trup,
aşa i se face socoteala cea pentru vecii agonisită, frumoasă
sau urâtă. Cel supus stă la facere, iar cel ce-şi alege nesupu -
nerea nu stă, dar fericit este şi va fi cel care are cine să-l
îndrume pe el spre Domnul şi să asculte el aşa, şi vă aduc
aminte, fiilor, de mama Mea Fecioara, care i-a învăţat pe cei
de la nunta din Cana şi care aveau nevoie de El şi de credinţă
în El, căci le-a spus la cei pe  care ea îi învăţa: «Faceţi orice
vă va spune El».

Nimic nu-l ajută pe om să-L creadă pe Domnul decât
ascultarea de El, căreia îi urmează faptele Domnului şi
creşterea cea de sus a omului. Cei ce iubesc pe Domnul pe pă -
mânt trebuie să aibă grijă mare să ajungă la inima Domnului
rugăciunea lor, şi aceasta atârnă de purtarea lor cea de toate
zilele, căci purtarea lor cea pentru Mine este cea pe care ei o
împart în jur. O, ce frumoasă a fost ascultarea Mea de Tatăl
de la naşterea Mea şi până la crucea Mea şi învierea Mea apoi
la trei zile şi înălţarea Mea apoi la Tatăl la patruzeci de zile!
O, tot aşa se petrece şi cu omul, şi-şi ia omul locul cel pe vecii
după cum a ascultat, după cum a crezut apoi prin ascultarea
lui cea pentru creşterea lui ori spre viaţă veşnică, ori spre
osândă veşnică. 

Învăţătura facerii omului o aşez Eu în ziua aceasta în
carte şi le spun la cei ce Mă iau cuvânt din această carte:
faceţi tot ce vă spune cuvântul Meu în această carte. Amin. 

Iar în ziua aceasta de praznic sfânt este pomenit între
sfinţi arhiereul Vasile cel mare, care a luptat pe pământ cu
luptă multă pentru facerea cea din cer a omului, şi pentru care
omul are nevoie de supunere şi de ascultare cu supunere, iar
prin aceasta creşte credinţa şi creşte înţelepciunea cea pentru
Dumnezeu a omului, cea care-i dă omului putere de luptă
împotriva vrăjmaşului lui şi al Domnului lui, împotriva lui
satana, care-l ademeneşte pe om spre plăceri de-ale lui, dar
cel ce-şi găseşte plăcerea în Domnul scapă de acest împotri -
vitor al vieţii în om. 

Iată sluga Mea, arhiereul Vasile, cel care a slujit oame-
nilor pentru calea lor cu Dumnezeu pe pământ, şi în cer apoi.
Binecuvântată să fie grăirea lui cu Mine în ziua lui de sobor
între sfinţii Mei. Amin. 

— CC u Tine, Doamne, sunt şi cu Tine petrec
viaţa mea cerească între cei din cer, că

pe pământ cât am lucrat am căutat să ajungă la inima Ta
rugăciunea mea şi toate cererile cele spre mântuire pentru cei
neputincioşi în lupta lor cu satana şi cu toate ispitele lor. I-aş
îndemna pe cei ce se aleg de partea iubirii de Dumnezeu prin
cuvântul Tău cel de azi care naşte de sus pe om, i-aş învăţa să
aibă înţelepciunea aceea de a nu iubi amestecarea. O, nu e bine
să stea omul amestecat, căci aceasta îl împarte pe om, iar Tu îl
voieşti pe om întreg Ţie, Doamne. E vreme cu înţelep ciune de
sus acum peste om, iar omul este neputincios cu multul, dar
poate să înceapă cu alungarea plăcerii, căci aceasta îl trage
uşor pe om de la grija pentru salvarea sufletului său. Ameste -
carea este neplăcută Domnului ca şi desfrânarea trupu lui, care
îl desparte pe om de Dumnezeu pentru plăceri, iar creştinii
care rămân credincioşi Ţie şi vieţii cereşti pe pământ, aceia să
nu iubească amestecarea, şi să înceapă cu bucatele şi să nu
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amestece în ei bucate multe când se aşează să mănânce, iar
dacă voiesc bucate multe, să le mănânce pe rând şi să-şi aibă
grijă de trup, căci în trup sălăşluieşte sufletul lor şi duhul lor.
O, e mai bine să fie sărac omul, şi să nu fugă de sărăcie e bine.
Cel sărac mănâncă într-o zi fasole, în alta cartofi, în alta varză,
în alta verdeţuri, în alta grâu şi miere, iar în alta seminţe sau
rădăcini, şi e sănătos un aşa om şi are el grijă de suflet ca şi de
trup, de amândouă odată are grijă şi înţelepciune pentru
această grijă, şi nu mai are nevoie de multă cercetare cum fac
toţi cei care cercetează ca să spună altora descoperirile lor cele
pentru sănătate, căci cine are grijă de Domnul în el, acela este
sănătos şi nevoitor pentru Domnul prin toată nevoinţa lui cea
bine plăcută Domnului. O, dacă aşa începe omul pentru dra -
gostea lui de Dumnezeu, aceasta îl va ajuta pe el şi va primi de
la Domnul înţelepciunea mântuirii lui, căci vai de cei ce se
îmbuibă şi se lasă spre plăceri amăgitoare! 

Dar eu Te rog pe Tine, Doamne, să sufli mult peste pă -
mânt cuvântul Tău şi să faci cumva să fie el luat de vânt şi
dus din loc în loc la oameni, că au oamenii nevoie de Dum -
nezeu pe pământ, o, Doamne, iar Tu ai nevoie de dragoste de
la om. Dragostea şi bunurile ei să le lucreze toţi cei care Te
iau de la această masă de cuvânt, căci fără dragoste nu poate
omul să lucreze nimic frumos şi sfânt înaintea Ta. Iubirea cea
pentru Tine poate să ţină omului locul împotriva tuturor plă -
cerilor vinovate, care-l despart pe om de Tine, Doamne, dar
eu Îţi aduc rugăciune durută, umple pământul în lung şi în lat
de cuvântul Tău cel plin de duh dătător de viaţă în el şi ajută-i
pe toţi oamenii de pe pământ să audă ei strigarea Ta după ei
şi să se aducă Ţie spre creşterea şi spre naşterea lor cea de sus
şi aşa să-i atragi, pe toţi la Tatăl să-i atragi, Doamne, că a ve -
nit vremea slavei Tale, o, Doamne. Amin. 

— RR ugăciunea sfinţilor Mei hrăneşte inima
Mea cu mângâiere multă, căci sunt

rănit adânc de la păcatul neascultării omului pentru iubirea pe
care Eu i-o dau. Acest păcat e peste tot, peste tot, şi îl duce pe
om la cârtire, la păcatul nemulţumirii, păcat care întunecă
statul Meu în om şi îl face urât pe om celor din cer şi celor de
pe pământ aproape lui. O mulţime de ani plini de cuvânt am
lăsat în zilele acestea faţă în faţă cu oamenii şi aş vrea recu -
noştinţă să-Mi aducă oamenii, căci aceasta poartă în ea mul -
ţumire şi iubire pentru Domnul. 

O, fiilor de la izvor, aşezaţi-vă la pregătirea praznicului
de Bobotează, că vin la apa cea vie cei ce iubesc pe Domnul
pe pământ. Puneţi-le masă şi faceţi-i să se aşeze şi slăviţi cu
ei numele Meu şi statul Meu cu voi, ca să se vadă aceasta de
departe, fiilor. Binecuvântată să vă fie truda cea pentru pre -
gătirea sărbătorii şi a strângerii laolaltă a celor ce doresc după
meleagurile Mele cu voi şi după tainele Mele cele de azi
lucrătoare pe pământ. 

O, pregătiţi acest popas, fiilor, că vin cu sfinţii, şi vin
la masă cu Mine cei care îşi aleg viaţă cu Domnul pe pământ. 

O, binecuvântaţi să fiţi voi, cei ce veniţi la praznic de
Bobotează, aici, la izvor. Oştirile îngereşti vi le dau spre
însoţire, iar însufleţirea voastră să mângâie Duhul Meu. Pace
vouă pe cale spre izvor! Pace vouă! Amin, amin, amin. 

1/14 ianuarie 2014

Praznicul Botezului Domnului

În ţara română sunt clătinate de la locul lor praznicele cerului.
Îndemn pentru iubirea apostolică. Sfântul Ioan Botezătorul
mărturiseşte din cer părtăşia lui cu Domnul, ca Adam în rai. El
strigă către creştinii români să se trezească şi să întoarcă la loc 

sărbătorile sfinţilor. 

ÎÎ n zi de praznic de Bobotează vine veste din cer pe
pământ şi se face cuvânt şi Se face râu Domnul

prin cuvântul Său. Eu Însumi, Eu, Domnul, Eu sunt Cel ce
Mă vestesc venind, şi vin purtat pe nor, aşa precum M-am suit
la Tatăl după ce am împlinit toată lucrarea pentru care El
M-a trimis s-o săvârşesc pe pământ. 

Mă fac cuvânt de botez, Mă fac botezător şi botez pe
cei ce Mă aud venind, îi botez în cuvântul Meu după două mii
de ani de la întâia Mea venire trup şi cuvânt între oameni pe
pământ. 

Am venit în ziua aceasta cu praznic de Bobotează
însoţit de Ioan, Botezătorul Meu la Iordan, şi de cete de sfinţi
şi de îngeri, râu de slavă fiind ei deasupra grădinii aici, unde
Eu Mă întâlnesc cu poporul Meu cel jertfitor întru venirea
Mea, şi Mă întâlnesc cu voi, cei care v-aţi aşezat la drum mai
înainte de zori cu gândul şi cu pasul spre izvorul Meu de cu -
vânt. Vă îmbrăţişez cuprinzându-vă pe toţi cu toţi oaspeţii
cereşti. Ne facem unii altora întâmpinarea şi ne aşezăm la
masă de cuvânt, de praznic de cuvânt, aşa cum sunt slăvite în
cer şi pe pământ sărbătorile Domnului şi ale sfinţilor Lui. 

E bucurie că pot să vin pe pământ cuvânt cu sărbătorile
cerului, dar e şi durere, căci pe pământ nu e precum în cer, nu
e voia Mea pe pământ. Sunt clătinate de la locul lor praz -
nicele celor din cer. În ţara Mea română n-au mai rămas la
locul lor zilele de praznic ale celor din cer. În neamul român
nu mai e demult ca în cer, şi e de două ori sărbătoarea naşterii
Domnului, de două ori Botezul Domnului, de două ori toate,
nu ca în cer odată pe an fiecare sărbătoare, dar Eu, Domnul,
sărbătoresc cu străbunii acestui neam, odată cu cei din cer
aşez sărbătorile pe pământ dacă am putut să-Mi fac stăuraş şi
să-Mi aşez în el ca şi în cer orânduiala a toate, că a venit vre-
mea să îndrept pe cele clătinate şi am putut aceasta cu cei
credincioşi, care M-au primit să le fiu Dumnezeu, precum în
cer le sunt sfinţilor Mei. 

Pace vouă şi zi de Bobotează cu voi, cu voi cei adunaţi
la izvorul Meu de cuvânt! Pace vouă şi odihnă aici după
călătorie! Aşezaţi-vă, iar Eu pe tronul slavei, aşa stau în
mijlocul vostru şi vă dau de la Tatăl, vă dau slava Mea şi vă
cuprind întru ea. Am pe trâmbiţa Mea Verginica la masă aici
cu poporul ei cel din cer, cu cel agonisit de ea, de buciumul
din care Eu am sunat pe pământ venirea Mea cea de azi. Şi
iarăşi, toată ceata proorocilor în sărbătoare în ziua aceasta
aici, iar în mijlocul ei Ioan Botezătorul Meu, aşa este venirea
Mea cea de azi, iar mama Mea Fecioara se mângâie de bucu-
ria celor din cer în faţă cu priveliştea cea de aici, unde ne-a
fost pregătit praznic de Bobotează. 

Eu sunt Domnul, Eu sunt Cel ce trimite cuvântul Său
pământului, precum este scris. Eu sunt Cel ce înalţ pe cei
blânzi şi smeresc pe cei păcătoşi, care nu au pocăinţă. Îi iu -
besc mult pe cei blânzi şi voiesc să am numai fii blânzi. Zi -
desc Ierusalimul adunând la pieptul Meu pe cei ce pot să
creadă şi să laude numele Domnului de pe pământ şi până în
cer şi să se facă blânzi. Vin în sărbători şi fac o singură ceată,
cei din cer cu cei de pe pământ, şi lucrăm pe cele ce nu se văd
încă, şi se arată ele apoi că au fost făcute, căci am spus: «Noi

Anul 2014 933



le facem pe toate», iarăşi le facem. 
Iubire apostolică să aveţi, dar s-o învăţaţi ca s-o aveţi,

o, fiilor. Ea este iubire pentru cele din cer şi pentru cei din cer,
ea trage spre patria cerească şi cu dor trage spre ea. Sunt slabi
cei fără de credinţă, sunt slabi de tot şi nu-L văd aceştia pe
Domnul în cei plăcuţi Lui pe pământ. Cei ce nu cred pe cei
plăcuţi Domnului şi nu iau de la ei, aceia cred în cei ce mărtu -
risesc strâmb şi duşmănos şi necurat, cred în cei mincinoşi, iar
cei mincinoşi sunt cei ce tăgăduiesc pe Domnul Răscum pă -
rătorul şi-i trag de pe calea Domnului pe cei slabi în credinţă. 

O, fiilor, o, fiilor, păziţi-vă credinţa, păziţi-o de cei
min ci noşi, păziţi-o cu semnul sfintei cruci, care sfinţeşte
toate, şi cu numele Domnului şi cu râvna străbunilor, care au
sfârşit credincioşi şi au trecut spre începutul lor cel din cer. 

O, trebuie iubire apostolică şi mult duh de umilinţă,
mult duh blând. Omul trebuie să-şi arate partea lui cea rea, nu
pe cea bună dacă este el pe calea smereniei de duh cu viaţa lui
spre cer. Cei ce merg spre cer sunt cei ce învaţă mergând şi
învăţând de la sfinţi, care s-au dat pildă de iubire apostolică,
desprinzându-se de cele de pe pământ şi luptându-se pentru
cele din cer. O, ce sunt cele din cer? Sunt cele care rămân şi
sunt. Sunt mulţi în cer care s-au născut pe pământ cu lucrare
pentru cele din cer, dar sunt cât frunza şi iarba cei ce s-au
născut şi se nasc cu lucrare pentru cele de pe pământ, care
trec şi nu mai sunt. 

O, cum să nu vin Eu pe pământ cuvânt? Cum să nu vin
să-l învăţ pe om şi să-l atrag spre iubire apostolică între el şi
Mine? Cine l-a învăţat pe Ioan Botezătorul şi de unde a luat
el pe Domnul înăuntrul său? O, cine l-a adus pe el la Iordan
ca să-L boteze cu apă pe Fiul lui Dumnezeu şi să-L numească
Miel? 

— OO,primeşte, Doamne, mărturisirea mea
în zi de praznic de Bobotează. «Iată

Mielul lui Dumnezeu, Care ridică păcatele lumii», aşa Te-am
numit eu la Iordan când Te-am văzut cu Duhul Sfânt deasupra
Ta odihnindu-Se ca să Te pot mărturisi celor ce se adunau cu
multul ca să capete de la mine botezul cu apă, că eu strigam
peste tot atunci vestea cea mare şi vesteam în lung şi în lat şi
spuneam: «Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia cerurilor!»,
şi-i învăţam pe toţi ce să facă pentru ea şi cum să creadă
vestea aceasta, iar dacă Tu ai venit la Iordan eu Te-am arătat
lor şi Te-am mărturisit lor şi le-am spus să meargă după Tine,
căci lucrarea mea s-a împlinit ca să crească Domnul, Cel
mărturisit de mine lor. 

M-am născut pe pământ cu lucrare pentru cele din cer,
şi aşa, Doamne, mi-a fost şi viaţa. Am fost singur mereu, de
micuţ copil şi până la venirea mea la Tine în cer, la Tatăl
acasă, unde Tu Îţi ai patria cea din vecii. N-am avut nici un
fel de bucurie în afară de Tine. O, cine m-a învăţat pe mine
iubirea cea apostolică? O, cine m-a adus la Iordan ca să-mi
ridic mâna mea deasupra Ta şi să Te cuprind în apă şi să Te
numesc Miel, o, Doamne? Ai fost cu mine mereu aşa cum
erai şi lângă Tatăl, mereu, aşa cum erai cu Adam în rai, me -
reu, şi m-ai învăţat toate, Doamne. Adam nu Te-a iubit, dar eu
Te-am iubit, o, Doamne, iar raiul meu cu Tine a fost locul
pus tiu de oameni, în care am crescut până la vârsta plinirii
Tale în mine. Am fost ca pruncul înaintea Ta tot timpul şi
m-ai crescut cu laptele cel duhovnicesc, cel dulce, cel pentru
prunci, Doamne. N-a putut satana peste mine, fiindcă eu
Te-am iubit. N-a putut Irod să mă primească în el cu credinţă,
fiindcă eu Te-am iubit pe Tine, Doamne, iar el îl iubea pe
satana şi-i slujea lui, el iubea femeia şi-i slujea ei. O, dacă

Adam nu iubea femeia Te-ar fi iubit pe Tine, Doamne. O,
dacă omul n-ar iubi femeia Te-ar iubi pe Tine, Doamne, dar
sunt cât frunza şi iarba cei ce se nasc pe pământ cu lucrare
pentru cele de pe pământ, care trec şi nu mai sunt, o, Doamne.
Numai iubirea apostolică, numai ea nu piere, nu trece, ci
rămâne cu tot cu cortul ei, căci Tu eşti Răscumpărătorul omu-
lui, o, Doamne. Ai venit pe pământ să-l răscumperi pe cel ce
voieşte aceasta, iar eu Te-am mărturisit la Iordan, bote zându-te
în apele lui. De ce, oare, a fost să fac eu această lucrare pentru
Tine, Fiule al Tatălui Savaot? Dar cum ai fi putut Tu atunci să
Te mărturiseşti şi să fii mărturisit şi arătat de mine mulţimilor
care veneau să se boteze pentru pocăinţă în aşteptarea împă -
ră ţiei Tale, pe care ai venit s-o aşezi pe pământ între oameni,
aşa cum şi azi lucrezi s-o aşezi peste cei ce sunt slabi cu
credinţa şi cu fapta ei? 

O, cât de bogat am fost eu de Tine, Mieluţule Doamne!
N-aveam nimic decât pe Tine şi pământul şi cerul de cale spre
Tine. Cine pe pământ s-ar mulţumi să aibă atât cât eu am avut
pe cale spre patria cea de sus? O, cum să nu fi venit Tu pe
pământ acum ca să-l înveţi pe om şi să-i arăţi calea aşa cum
eu le-am arătat-o la Iordan? Te-am arătat pe Tine lor, aşa cum
ucenicii Tăi de azi, la care vii, Te dau celor ce se adună la
botezul în râul Tău de cuvânt, o, Doamne. 

Cuvânt cu durere spun acum, Mieluţule al Tatălui şi
Domnul meu cel blând, că praznicul Bobotezei este acum, iar
neamul român l-a luat şi l-a mutat mai devreme, că a ascultat
de sfatul proorocului mincinos şi a făcut neamul român acest
păcat, păcat înfierat de strămoşii cei sfinţi să nu se facă în
neamul creştinesc. O, până când vor sta tot răvăşiţi şi tot des -
părţiţi de părinţi fiii acestui neam? Iată, nu şi-a păzit credinţa
cea străbună acest neam născut creştin şi nu făcut creştin. A
venit proorocul mincinos şi şi-a pus peste el pecetea şi n-au
mai păstrat calea cea bună fiii acestui neam, căci s-au abătut
şi au primit minciuna. O, mai e mult, Doamne? Mai e mult
aşa? O, strigă la ei, strigă Tu, aşa cum strigam eu la Iordan şi
fă-i să-Ţi audă buciumul Tău jalnic şi strigarea cu jale după
ei ca să se întoarcă spre ascultare şi să întoarcă la loc sărbă -
torile sfinţilor aşa cum le-au lăsat lor străbunii lor, căci cei ce
vin după Tine ca să strice sunt furi şi tâlhari, aşa este scris. 

O, e zi de praznic de Bobotează. Treziţi-vă, creştini ro -
mâni! În cer între sfinţi e astăzi Boboteaza Domnului. Precum
în cer, aşa şi pe pământ să fie, că aşa este scris. Amin. O,
sunteţi dezbinaţi. Nu aşa a lăsat Domnul să fiţi. Întoarceţi-vă
şi împăcaţi-vă cu străbunii care plâng la Domnul şi cer pentru
voi învierea în credinţă, că Unul este Domnul, şi tot una să fiţi
şi voi în numele Lui. Amin. 

O, Doamne, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe
pământ peste neamul român. Eu Te mărturisesc în ziua aceas-
ta cu praznicul Tău de Bobotează şi dau de ştire că în cer se
prăznuieşte acum acest praznic, nu cum face neamul român
acum pe pământ. O, cum să mai ai tu puteri asupra lui satana,
neam român, dacă tu nu asculţi pe părinţi şi pe Domnul? 

O, Doamne, facă-se voia Ta peste neamul român. Tu eşti
Cel ce poţi să voieşti şi să împlineşti şi să biruieşti, Mie lu ţule
blând, Domnul meu Cel aşa de blând, aşa de blând. Amin. 

— EE u sunt Cel ce sunt, Botezătorule al Meu
la Iordan acum două mii de ani. Eu sunt

Cel ce le grăiesc lor ca nici unui neam de sub cer, dar ce să fac
la cei neascultători? Îi strig ca să Mă audă. Ei însă au pe tre -
cerile lor idoleşti, căci slujesc plăcerilor lor. E zi de Bobo tează
şi le deschid auzul ca să Mă ia în ei şi să soarbă cuvântul vieţii
şi să fie vii, şi îi aştept la izvor şi îi aştept, şi îi aştept. Amin. 
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Aici la izvor e frumos în ziua aceasta. Cei din cer veniţi
şi cei ce sunt aici locuitori sunt una la masa cea de azi. E mult
duh de sărbătoare sus şi jos. Sunteţi priviţi de poporul cel din
cer al trâmbiţei Mele Verginica şi sunteţi mângâiaţi şi spriji -
niţi cu mare iubire sub greul lucrării Mele cu voi, fii trudiţi
lângă izvorul Meu de cuvânt. O, ce dulce sărbătoare! Voi ştiţi
aceasta în ziua aceasta. Dulce mângâiere să simţiţi, fiilor, şi
dulce ajutor de la cei din cer, care lucrează cu Mine pentru voi
şi pentru Mine, măi fiilor. Praznic de Bobotează să împărţiţi
peste pământ, împărţindu-Mă pe Mine aşa cum Mă dau şi
vouă. Iubire apostolică să învăţaţi, şi să vă daţi unii altora
această cerească iubire şi purtare a ei. O, luaţi-vă după pilda
sfinţilor, care au cucerit cerul cu viaţa lor de pe pământ şi fiţi
blânzi, blânzi, şi fiţi mieluţi, fiilor. Amin. 

Voi, cei care aţi călătorit şi aţi venit la Boboteaza Mea,
o, învăţaţi venirea Mea şi învăţaţi să veniţi şi să nu fie des -
părţire între Mine şi voi. Eu vă aştept mereu aici şi vă în tâm -
pin cu cei din cer mereu, ori de câte ori vă aşezaţi pe cale spre
izvor, căci taina acestor meleaguri este mare de tot, şi de mare
ce este, este cu multă grijă acoperită cu aripile celor din cer,
cu ocrotitorii cei de sus pentru cele ce nu se văd ale acestor
meleaguri, căci trebuie ţinute în taină, măi fiilor. O, unde se
mai găseşte atâta mângâiere din cer ca şi aici pentru cei ce se
pornesc pe cale şi vin la Domnul aici? Eu sunt Cel ce sunt şi
Cel ce Mi-am ales aici locaş şi popas, ca să fac mult bine cu
el pe pământ, mai întâi pentru cei ce cred venirii Mele de azi. 

Vă dau daruri pentru dragostea cu care veniţi şi Mă
întâmpinaţi. Primiţi-le şi înmulţiţi-le în Mine, fii şi fiice care
v-aţi lipit de izvorul Meu cu dragostea din voi. O, dacă cineva
pe pământ dă să vă despartă de acest izvor, să ştiţi că este
mincinos pentru voi şi pentru viaţa voastră unul ca acela.
Primiţi-i însă pe cei ce vă întăresc credinţa în venirea Mea cea
de acum şi dorul de viaţă sfântă şi ascultarea de tot cuvântul
Meu, şi fericiţi sunt şi vor fi cei ce ascultă aşa cum Eu îi
povăţuiesc pe ei. Amin. 

O, primiţi-vă unii pe alţii, fiilor, căci aşa veţi învăţa
umilinţa şi harurile ei. Căutaţi-vă unii pe alţii ca pe Dum -
nezeu, ca pe Dumnezeu, fiilor, că unde voi sunteţi doi şi trei
şi mai mulţi în numele iubirii Mele, e Dumnezeu cu voi întru
unire, măi fiilor. O, fiţi pruncuţi, fiţi fără răutate. Fiţi blânzi la
cuvânt şi la fire, ca să fiţi împărăţia Mea în care Eu să-Mi aflu
plăcerea şi odihna şi pacea cu voi, pacea Mea, pe care am
pierdut-o la început între Mine şi om. 

O, pace vouă! Acest cuvânt: „pace vouă!“ e cel cu care
Eu vă mângâi pe voi ca un înviat pentru voi. Sunt de la Tatăl
cu voi și sunt pentru voi, și tot așa să fiți și voi, pentru Mine
și pentru Tatăl să fiți voi, o, fiilor. Amin, amin, amin. 
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Duminica vameşului şi a fariseului

Pământul român este munte de Tabor în mijlocul pământului. Vine
Domnul pe pământ cuvânt, să-L audă viii şi morţii şi să învieze din
morminte. Domnul îi învaţă pe fiii oamenilor să nu-l primească pe
antichrist şi să-l cunoască după roadele lui. Venirea Domnului cea 

de azi este bine aşezată pe mărturia ei şi pe martori. 

EE u sunt Cel ce sunt. De-a dreap ta Tatălui Savaot
stau în ce reştile locaşuri şi Mă numesc Cuvântul

lui Dumnezeu, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, în al
Cărui nume grăiesc peste pământ. 

Grăirea lui Dumnezeu cu omul ar fi să fie cea mai
mare, cea mai aşteptată bucurie a omului, aşa cum şi este

grăirea Mea pentru toţi cei care Mă cunosc în acest cuvânt din
zilele acestea, căci M-au aflat şi Mă întâmpină cu dor şi cu
bucurie când vin, când în sărbători Îmi fac coborârea şi las pe
pământ cuvântul lui Dumnezeu. Cu dor Mă las pe nor purtat
dea supra grădiniţei cuvântului Meu din mijlocul pământului
şi al neamului ro mân, şi cu duhul plin de dor grăiesc din mij -
lo cul acestui neam. Munte de Tabor este pământul român în
mijlocul pământului, căci Dumnezeu Se slăveşte în cuvânt de
pe acest munte, şi am făcut înăl ţime cerească acest petecuţ de
pământ, peste care glasul Meu coboară şi se aşează în cartea
sa din zilele acestea, cartea Cuvântului lui Dumnezeu. 

Am un brăţişor de fii pregătiţi de Mine ca să fie în
credinţă, în darul credinţei sfinte pentru venirea Mea cea de
la sfârşit de timp şi Mă întâmpină aceştia când cobor glasul
Meu în mijlocul lor, şi Mă dau ei apoi celor ce Mă aşteaptă
când cobor aici ca să fiu împărţit. Toţi cei ce voiesc, după ce
aud de venirea Mea de azi în cuvânt pe pământ, pot afla a -
ceastă cărare pe care vin ca să fiu împărţit apoi cu vestea
Mea, cu grăirea Mea cea de azi. 

Dar de ce vin Eu pe pământ cuvânt? Vin pentru că aşa
este scris, să vin şi să Mă audă viii şi morţii, să Mă audă cei
din morminte şi să învieze, precum este scris în Scripturi
cuvântul gurii Mele acum do uă mii de ani după ce M-am
născut din mamă Fecioară şi am crescut şi M-am măr turisit
apoi Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat în mijlocul
poporului Israel, care M-a luat şi M-a răstignit pe cru ce ca să
Mă stârpească din mijlocul lui, precum era proorocit din timp
să săvârşească acest păcat neamul cel necredincios al lui
Israel, dar din care Eu Mi-am ridicat ucenici creştini care au
purtat numele Meu pe pământ şi Mi-au fost mărturisitori şi
M-au lăsat din unii în alţii Dumnezeu venit în trup pe pământ. 

Dar de ce vin Eu acum cuvânt pe pământ? Vin să-i
amintesc omului de Mi ne, Cel ce am spus acum două mii de
ani că iarăşi voi veni şi voi fi cu oamenii prin cei ce Mă vor
întâmpina şi Mă vor mărturisi lor, celor ce vor crede, iar cei
ce cred, este scris că le voi da putere să se facă fii ai lui
Dumnezeu şi să-L urmeze pe Domnul cu pasul vieţii lor. 

O, fii ai oamenilor, nu luaţi de la voi pe Fiul lui
Dumnezeu, ci luaţi-L din cer, din venirea Lui cuvânt peste pă -
mânt, că vă ies în întâmpinare ca să nu vă rătăciţi pe voi înşi -
vă neştiind cum să-L cunoaşteţi pe Domnul şi luând din voi
fără să fiţi povăţuiţi de sus pentru aceasta. 

O, e mare primejdie aceasta peste pământ şi peste om.
Nu ştiu oamenii ca re-L caută pe Dumnezeu, nu ştiu de unde
să ia şi să aibă pe Domnul. O mulţime de obiceiuri strâmbe
s-au ivit în calea oamenilor spre ispitirea şi spre rătăcirea şi
mai mare a lor, faţă de calea Domnului cu omul. Eram în
mijlocul poporului Israel acum două mii de ani şi grăiam
celor credincioşi şi celor necredincioşi şi le spuneam celor
făţarnici care se bizuiau pe Moise: «Eu slavă de la oameni nu
primesc, dar v-am cunoscut că n-aveţi în voi dragostea de
Dumnezeu, căci dacă aţi fi crezut pe Moise M-aţi fi crezut şi
pe Mine, căci el despre Mine a scris, iar dacă în scrisele lui
nu credeţi, în cuvintele Mele cum veţi crede? Şi iată, are cine
să vă învinuiască: Moise, în care voi v-aţi pus nădejdea», şi
le-am mai spus lor: «Eu am venit în numele Tatălui Meu, şi
voi nu Mă primiţi, şi dacă va veni un altul în numele său, pe
acela îl veţi primi». 

O, l-au primit şi îl vor primi mulţime de suflete pe
antichrist, care vine în numele său, care dă să şteargă urmele
şi numele Meu de pe pământ şi din oameni, şi acela vine în
numele său şi nu vine în numele Tatălui Meu aşa cum am ve -
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nit Eu şi aşa cum vin şi azi. O, e uşor de cunoscut acest
vrăjmaş, căci Eu i-am învăţat de a tunci şi până azi pe oameni
şi, iată, şi azi spun tuturor celor ce vor vrea să nu se la se amă -
giţi, şi le spun: «îi veţi cunoaşte du pă roadele lor, căci pomul
bun nu poa te fa ce roade rele şi nici pomul rău roade bune».

I-am povăţuit pe cei ce cred venirea Mea cea de azi şi
le-am spus să nu-l primească pe cel necunoscut lor, să nu-l
primească în numele Meu, fiindcă Domnul nu lucrează cu cel
necunoscut ca să-i iasă omului în cale şi să-l călăuzească pe
pământ. În toată vremea M-am descoperit din cei cunoscuţi a
fi ai Mei celor sfinţi şi n-am lucrat cu necunoscutul în calea
lor, ci am folosit chip şi grai cunoscut când am grăit şi M-am
descoperit celor adevăraţi, celor ce M-au iubit, iar cei ce au
luat de la străin, a ce ia nu L-au a flat pe Dom nul, căci a venit
un altul în numele său şi l-au primit pe acela, precum Eu am
spus că vor pă ţi cei care n-au în ei dragostea de Dumnezeu. 

O, fii ai oamenilor, des chideţi Scripturile şi veţi ve dea
în ele învăţătura Mea, care este înţelepciunea lui Dumnezeu,
căci Eu când l-am tocmit pe Samuel cel mic ca să crească sub
călăuzire şi să-l ri dic prooroc al Meu şi să-l călăuzesc prin el
pe Israel cel neascultător, am grăit copilului Samuel prin glas
cunoscut lui şi l-am strigat din cer, şi nu prin glas străin am
venit spre el, şi aşa M-am descoperit Eu preotului căruia i-a
fost încredinţat Samuel ca să crească şi să slujească Dom -
nului cu viaţa sa apoi, iar preotul a crezut că Domnul striga
pe Samuel ca să-i grăiască lui şi celor spre care era el trimis
cu cuvântul lui Dumnezeu în numele lui Dum nezeu şi nu în
numele său, şi era cunoscut Samuel poporului Israel. 

I-am povăţuit pe cei ce au cu ei venirea Mea în cuvânt
în numele Meu şi le-am spus lor să nu primească în numele
Meu pe cel necunoscut lor, să nu ia pe Dom nul şi să nu gră -
iască de Domnul cu cei necunoscuţi lor. I-am învăţat să ia
numai de la Mine povaţă pentru lucrarea Mea cu ei şi să se
ferească de primejdia de care nu pot fi feriţi cei ce umblă fără
povaţă pe câmp deschis şi fără ocrotire din cer peste credinţa
lor, pentru învăţătura de peste ei. Eu sunt Cel ce cunosc partea
cea dinăuntru a omului şi nu poate omul să-l călăuzească pe
om, de vreme ce nu cunoaşte duhul omului, iar în ziua aceas -
ta de duminică se pomeneşte prin biserică pilda vameşului şi
a fariseului, doi oa meni, care s-au suit la templu să se roage.
Eu le ştiam gândul şi am cântărit după dreptate pentru fiecare,
căci fariseul se ruga în sine şi zicea: «Îţi mulţumesc, Doamne,
că nu sunt ca şi ceilalţi oameni, răpitor, nedrept, adulter sau
ca şi acest vameş, căci eu postesc două zile pe săptămână şi
aduc zeciuială din tot câştigul meu», iar vameşul stând deo -
parte smerit, nu-şi înălţa ochii spre cer, ci doar îşi bătea piep-
tul şi zicea: «Dum nezeule, fii milostiv cu mine, cel păcătos».
I-am cântărit pe cei doi, cărora le-am vă zut purtarea şi gândul
şi am hotărât apoi, căci faţă de fariseu, vameşul s-a coborât
mai îndreptăţit la casa sa, fiindcă aşa este scris: «oricine se
înal ţă pe sine se va sme ri, iar cel ce se smereşte pe sine se va
î năl ţa». Iată, Eu sunt Cel ce cunosc omul pe dinăuntru, gân-
dul lui, mintea lui, iar omul nu poate aceasta decât dacă ia de
la Dumnezeu când îi dă să aibă şi să ştie. 

O, de câte ori nu aud acest fel de cuvinte cei ce merg la
biserică, dar iată, nu se smeresc oamenii, n-are cine să-i înve -
ţe pe oameni aşa cum îi învăţ Eu, Cel ce ştiu şi descopăr gân-
durile lor. 

O, fii ai oamenilor, nu oricum puteţi fi voi călăuziţi
dacă voiţi să fiţi fii ai lui Dumnezeu şi să primiţi această pu -
tere de a fi ai Lui apoi. O, ies în calea voastră oameni cărora
nu le ştiţi gândurile şi purtările şi dau să vă înveţe şi să vă

tragă spre Domnul, zic ei, dar voi nu cunoaşteţi gândurile lor,
trufia lor de farisei făţarnici, şi pe care Eu nu-i trimit spre voi,
ci vin ei, vin în numele lor şi vin cu aluatul lor. O, nu-i primiţi
pe aceştia, nu-i mai primiţi! Amintiţi-vă de cei din vremea
trupului Meu, şi mai apoi de după învierea şi întoarcerea Mea
la Tatăl, căci erau de toate felurile şi se certau pentru mintea
lor, şi unii credeau în înviere, iar ceilalţi nu credeau, sau unii
credeau în înger, iar ceilalţi nu. O, numai duhul descoperirii
este du hul care lucrează venit de la Dumnezeu şi care se
adevereşte apoi, şi toate cele de la Dumnezeu stau pe baza
mărturiei, toate se zidesc prin mulţi martori şi se descoperă
lucrând apoi spre mântuirea multora. 

O, păziţi-vă de cei ce nu le ştiţi cugetul şi purtarea şi
lucrarea. Eu sunt Cel ce ştiu gândul omului, iar omul să ia de
la Mine, nu de la om, că iată, vin în calea o mului şi-i grăiesc
lui, iar Duhul lui Dumnezeu este duhul mărturiei, şi am spus
că pe cei ce vin în numele lor îi veţi cunoaşte după roadele
lor, Eu aşa am spus. 

O, trebuie tot timpul învăţătură ca în cer peste cei
credincioşi, iar ei să fie cu minţi şi să mănânce de pe masa lor,
căci vremea este cu multă minciună prin cei ce sunt fiii min-
ciunii, fiii lui antichrist, împăratul acestui veac trecător. O,
fericiţi sunt cei ce rămân în cuvântul Meu, care îi poartă pe ei
spre cer, spre împărăţia cea de sus, şi iată, am grăit în ziua
aceasta şi am lăsat învăţătură pentru pază sfântă, pentru
smerenie sfântă, ca nu cumva du hul rătăcitor de om să aibă
putere să lucreze peste om împotriva lui Dumnezeu înăuntrul
omului. 

Acum, pace ţie, poporul Meu care Mă sprijineşti pen-
tru venirea Mea cea de azi cuvânt de veghe peste cei de pe
pământ, care Mă primesc în numele Tatălui Meu când vin! Eu
nu lucrez prin acest cuvânt în chip necunoscut. Venirea Mea
cea de azi este bine aşezată pe mărturia ei şi pe martori şi are
putere, căci Eu sunt acest cuvânt, Eu sunt Cel ce sunt, şi
grăiesc în acest cuvânt în numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh, în al Cărui nume grăiesc peste pământ, iar
numele Meu este Cuvântul lui Dumnezeu. 

O, pace ţie, poporul Meu care Mă primeşti când vin
cuvânt peste pământ! Iar acum ia-Mă şi Mă dă celor ce
veghează în calea Mea ca să Mă ia de la tine când Mă fac
cuvânt aici la izvor. O, să nu ceri de la Mine plată pentru truda
cu care Mă împarţi, căci Eu sunt Cel ce voi răsplăti truda ta
cea pentru Mine în ziua Mea de slavă, slava Mea şi a ta, ziua
la care Eu şi cu tine lucrăm şi o apropiem, şi va fi ea ziua
Domnului, o, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

27 ianuarie/9 februarie 2014

Sărbătoarea sfinţilor trei ierarhi, Vasile, Grigorie şi
Ioan

Sfinţii aşteaptă să vadă pe pământ durerea după Dumnezeu. Rugă -
ciunea Domnului înaintea omului a ajuns mult mai mare decât
rugăciunea omului înaintea Domnului. Durerile oamenilor sunt
plata păcatelor lor. Rugăciunea sfinţilor trei iararhi în cer pentru 

neamul român: să cureţe Domnul ţara de duşmani. 

ÎÎ ntre cei din cer este sărbătoare, căci cerul este
patria sfinţilor şi viaţă fără de sfârşit, sărbătoare

fără de sfârşit, iar în ziua aceasta se sărbătoresc arhiereşte cei
trei arhierei strânşi una în cer, Vasile, Grigorie şi Ioan. Eu,
Domnul, în mijlocul sfinţilor Mei în cer, aşa cobor pe pământ
cuvânt, din mijlocul sfinţilor Mei, şi cu ei cobor. Precum în
cer, aşa şi pe pământ este priveliştea Mea cu sfinţii, dar cele
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ce se văd sunt acoperământul nevăzutelor lui Dumnezeu, care
sunt din vecii ca şi Dumnezeu. 

Cuvânt arhieresc coboară azi pe pământ, cuvânt cu pu -
tere. Binecuvântare arhierească rostesc Eu, Domnul, peste
po porul cuvântului Meu, care-Mi face primirea când vin şi
cuvintez. Se miră mulţi că Dumnezeu grăieşte cu oamenii pe
pământ, dar a venit această vreme, care este scrisă să vină, iar
cine ştie să citească în Scripturi, acela ştie să şi înţeleagă,
fiindcă înţelepciunea creşte în cei ce citesc de la Dumnezeu,
precum este scris pentru cei ce cu deamănuntul cercetează
cartea ca să ştie, şi ca să se aşeze în sfinţenie cei care citesc
de la Dumnezeu. 

Mă fac cuvânt peste pământ ca să-l înţelepţesc pe om
şi mult să-l înţelepţesc şi mult să crească înţelepciunea Mea
pe pământ şi în om. E greu să-l dau deoparte pe om cu înţe -
lepciunea lui, după ce el stă de şapte mii de ani mai mare ca
Dumnezeu prin neascultarea lui de Dumnezeu. Nu ascultă de
Dumnezeu omul, îi este greu să asculte. Îi este greu şi lui
Dum nezeu de la atâta neascultare a omului. Mă trimite Tatăl
pe pământ cuvânt şi stau pe nori de slavă şi-Mi las glasul
auzit, ca să fie aşezat în cartea sa cuvântul Meu şi să fie îm -
părţit ca să crească înţelepciunea lui Dumnezeu peste oameni
pe pământ. Grăiesc duios, căci cel îndurerat este duios, este
aplecat, este blând, iar altă faţă nu are cel îndu rerat, după
adevărul acestui cuvânt, după înţelesul lui Dum nezeu al celui
îndurerat. 

Durerea după Dumnezeu, aceasta aşteaptă să vadă pe
pământ sfinţii Mei. Acest fel de durere Mă aduce pe Mine
lângă om ca să fiu pe pământ cu oamenii şi să pot grăi lor
cuvântul durerii Mele după om. O, nu e bine numai Domnul
să aibă durere după om, ci e bine să aibă şi omul durere după
Dumnezeu. Eu dacă am durere sunt duios, sunt aplecat, sunt
blând, şi tot aşa şi grăiesc cu omul. A ajuns să fie rugăciunea
lui Dumnezeu îna intea omului mai mare, mult mai mare şi
mult mai multă decât rugăciunea omului înaintea Domnului,
în timp ce sfinţii Mei aşteaptă după Mine, aşteaptă învierea
morţilor şi viaţa veacului ce va să fie pentru ca să se între -
gească numărul celor scrişi în cartea vieţii fii ai veşniciei cu
Domnul şi să înceapă sărbătoarea zilei Domnului, biruinţa
cea de la sfârşit, biruirea celui din urmă vrăjmaş al Domnului,
şi apoi slava veciei peste tot şi peste toate. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu! Dacă nu te-aş fi zidit, dacă nu
te-aş fi avut, la cine ar fi fost să vin ca să pot să vin cu acest
cuvânt pe pământ acum, la sfârşit de timp? O, mulţi se bucură
cu duhul că Eu sunt şi că tu eşti al Meu şi că pot să vin la tine
pe pământ cuvânt ca să Mă ia de la tine cei ce Mă caută şi Mă
află aici venind şi cuvântând. E mare minune lucrarea Mea cu
tine pe pământ cuvânt, numai că această minune este pentru
cei ce cred. O, dacă cei ce se cred cu Dumnezeu, dacă ar citi
ei cu deamănuntul Scripturile cele despre Mine le-ar creşte
înţelepciunea cea de sus şi s-ar aşeza în legile credinţei şi ale
sfinţeniei pentru Domnul, căci este scris: «Îl vor vedea pe
Dom nul numai cei ce sunt asemenea Lui, şi fără de sfinţenie
nimeni nu va vedea pe Domnul».

Sfinţii Mei cei trei ai zilei de azi aşează acum lângă
grăirea Mea de azi cuvântul lor de iubire şi de zidire a bi -
sericii Mele şi stau înaintea Mea cu rugă dulce, că-Mi văd du -
rerea şi dorul, şi sunt asemenea Mie cei ce-L văd pe Domnul
şi sunt ei sfinţii Mei. Amin. 

— II ubirea de Ti ne, o, Doamne, ne-a fost du -
rerea, iar durerea de Tine ne-a fost

iubirea şi ne-a ţinut mereu în lu crul Tău cel sfânt al zi dirii bi -

sericii Tale cât am stat lucrători ai Tăi pe pământ, iar acum în
cer stăm rugători înaintea Ta pentru truda Ta cea multă,
Doamne, pen tru paza bisericii, pe ca re o mai ai cu adevărat
prin multa Ta lucrare peste cei credincioşi, şi a poi pentru
învierea mul tora prin credinţă, Doam ne. Tu eşti Semănătorul,
iar omului trebuie să-i odrăslească şi să-i creas că şi să-i ro -
dească cre dinţa, Doamne, iar credinţei îi trebuie hrana ei apoi,
şi în ea pe toate ale creşterii ei. 

O, eşti îndurerat şi eşti duios şi aplecat şi blând. Fru -
moasă este viaţa şi faţa şi purtarea celui ca şi Tine îndurerat,
şi ne rugăm de oameni să caute cu durerea aceea care
seamănă cu a Ta, căci durerile pe care le au ei sunt plata păca -
telor lor, nu sunt ele durere după Dumnezeu, o, nu sunt. 

Îi îndemnăm pe oamenii de pe pă mânt şi le spunem lor
aşa: Citiţi şi cercetaţi cu deamănuntul sfintele Scripturi şi
cereţi de la Dumnezeu înţelepciunea cea din ele a Duhului
Sfânt, Care nu Se dă cu măsură celor ce cred şi caută după
Dom nul. Dacă vreţi să vă aşezaţi viaţa pe cale, nu uitaţi că
numai una este ca lea vieţii: Iisus Hris tos, iar cuvântul Lui este
scris în Scripturi, şi trebuie cercetat cu deamănuntul cuvântul
Lui. O, iată-L pe Dom nul apoi venind cu vânt pe pământ cu
mult duh de trezire, cu multă învăţătură de viaţă şi de veghe
pentru viaţă, şi nu e mult cuvântul Lui cel de azi, căci viaţa ca
să fie ea, are nevoie de multă, multă veghe din cer peste ea,
şi are mereu, căci de pe pă mânt nimeni nu ve ghează peste om
ca să aibă el viaţă şi să nu cadă de pe calea ei apoi. 

Pe pământ oa menii citesc cărţi şi re viste şi ziare scrise
de oameni. O, fii ai oamenilor, citiţi cărţile sfinţilor, nu ale
oamenilor! Citiţi de la Dumnezeu şi de la sfinţi, căci diavolul
este împărat mare peste voi şi nu-l puteţi păcăli decât
desprinzându-vă de el cu viaţa şi cu pasul, ca să fugă el de voi
a poi. Diavolul se teme numai de sfinţi. Nu-i place lui cu omul
sfânt, şi îi place cu cel păcătos, cu cel despărţit de Dom nul
prin păcat, iar noi, sfinţii Domnului, am zidit pe pământ pe
Domnul în om şi ne-am luptat cu diavolii ca să-i smulgem de
sub ei pe oamenii furaţi de ei, căci omul este zidirea lui Dum -
nezeu prin su fletul lui, care este de la Dumnezeu în trupul
omului. 

O, Doamne, rostim binecuvântare arhierească peste
poporul cuvântului Tău. Întăreşte-l pe el mereu, căci el este în
slujba Ta aşezat, şi aceasta are el de lucrat pe pământ, şi are
de împărţit pe Domnul la oameni când Tu vii şi le pui pe masă
hrană din cer, şi pe care ei trebuie s-o împartă peste tot, ca să
aibă cei ce caută şi să mănânce ca să crească în ei înţelep -
ciunea Ta, o, Doamne, căci aşa este scris pentru cei ce iubesc
sfinţenia Ta în ei. Amin. 

O, ridică-Te cu armie cerească în zilele acestea de
cumpănă peste neamul român şi smulge, Doamne, minciuna
şi pe slujitorii ei, care s-au aşezat pe tronul ţării cu lucrarea
minciunii. Ţara română este ţara Ta, nu a lor, nu a celor
mincinoşi. O, scoală-Te şi ia-Ţi vitejii şi curăţă cu ei de duş -
ma nii ei această patrie, şi le dă ochi cereşti românilor ca să se
ridice şi să dea de peste ei pe cei ce pun la cale răul ei ca să
fie ea ţara lor, dar ea este ţara Ta şi vor da de Tine deasupra
ei cu veghe şi cu sfinţii şi vei birui Tu pentru ea, căci aşa este
scris pentru ea, iar Tu eşti Dumnezeul ei, o, Doamne. 

Iar acum Te rugăm cu duh duios, e vremea dreptăţii
Tale şi scoală-Te cu toa te puterile şi oştirile cereşti şi fii Tu
Dum nezeul ei, biruitor pentru ea, Dom nul, Care împărăţeşte
pe acest tron, căci ţara română este tronul Tău, pe care stai
cuvântând cuvântul Tău cel de la sfârşit de timp, şi trebuie s-o
dezrobeşti, Doam ne, şi s-o ridici pe ea în slava Ta, în duhul
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iubirii de Dumnezeu. Aceasta ne este stăruinţa înaintea Ta în
ziua noastră de serbare între sfinţi. Amin. 

— OO,amin, amin grăiesc peste neamul ro -
mân: voi da întărire şi putere din cer

cârmaciului acestui neam, ostaşului Meu, care stă la cârma
neamului român ve ghind cu mare iubire de neam. Îl voi îm -
brăca în putere de sus să înfigă ancora şi să scoată corabia din
primejdie, aruncând spre cer nădejde mare şi înfigând salvarea
pământului român în Duhul Domnului ca să nu piară, ca să nu
se răstoarne corabia în vremea acestei grele furtuni, şi apoi să
ridice spre cer mersul corăbiei şi să lase ancora în mâinile Me -
le, căci Eu, Domnul, sunt pe catarg şi ve ghez în văluit în curcu -
beu, iar sfinţii Îmi dau slavă şi aşteaptă biruinţa Mea cea mare
din mijlocul pământului şi neamului român, căci Tatăl M-a
trimis aici, de unde am lucrat la început, iar acum se uneşte
începutul cu sfârşitul şi-Şi ridică Domnul pe culmi biruinţa Sa,
iar omul cel îndărătnic să se umilească. Amin. 

Grăiesc şi spun: pământul şi neamul român sunt în
planul lui Dumnezeu cel pentru sfârşit de timp şi pentru
biruinţa Domnului peste popoare, şi toate limbile şi noroadele
toate vor privi la slava Mea cea de la sfârşit de timp şi vor
căuta după ea şi-Mi vor da slavă, căci vor cunoaşte pe Dom -
nul, precum este scris, şi se vor sui aici şi vor lua învăţătura
vieţii de pe munte înalt, vor lua din râul vieţii, căci din el se
va adăpa pământul tot şi va odrăsli cer nou şi pământ nou, şi
aceasta vesteşte acum Duhul Adevărului. Amin. 

O, pace ție, popor al cuvântului Meu! Ia-Mă și Mă îm -
parte și Mă dă peste tot! Eu sunt Alfa şi Omega, iar tu eşti
sluga Mea de care Mă sprijin. Eu sunt Cel ce sunt şi Cel ce
vin la tine, ca să vin. Amin, amin, amin. 

30 ianuarie/12 februarie 2014

Praznicul Întâmpinării Domnului

Învăţătură pentru părtăşia omului cu Domnul în toată clipa.
Iubirea este cea care se dăruieşte cu totul. Nemulţumirea atrage 

păcatul judecăţii asupra semenilor. 

SS unt întâmpinat în sărbători, după veghea pe care
am aşe zat-o să stea în întâmpinarea Mea, iar Eu

sunt tot o veghe pentru coborârea Mea cuvânt pe pământ. 
Sunt Domnul Iisus Hristos. Iarăşi vin pe pământ, căci

este sfârşit de timp. Acum două mii de ani, după patruzeci de
zile de la învierea Mea, M-a luat norul slavei Domnului şi
M-a suit la Tatăl şi M-am aşezat de-a dreapta Lui, unde-Mi
era locul din vecii, iar îngerii slavei Mele le-au spus celor de
faţă atunci: «Acest Iisus, pe Care L-aţi văzut voi suindu-Se la
cer pe nor, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut suindu-Se».
O, aşa vin acum, la sfârşit de timp, aşa precum s-a vestit
atunci vin. Pe norul slavei vin, şi din el Mă las cuvânt peste
pământ. În mijlocul grădiniţei cuvântului Meu de pe vatra
nea mului român, loc pregătit de Mine, aici coboară glasul
Meu, şi se aşează în cartea sa cuvântul gurii Mele şi sunt apoi
împărţit peste pământ. 

Cobor zi de praznic sfânt şi Mă aşez cu ea în carte.
După patruzeci de zile de la naşterea Mea, acum două mii de
ani, M-au luat mama Mea Fecioa ra şi Iosif şi M-au dus după
datină la templu ca să Mă închine Domnului după legea întâ -
iului născut. Numai Eu M-am născut din mama Mea
Fecioara, numai Eu, şi naşterea Mea a fost minunată, căci aşa
cum am fost aşezat în pântecele ei fecioresc prin cuvântul
Duhului Sfânt binevestitor prin înger, o, tot aşa M-am şi
născut, nestricând nicicum trupul Fecioarei mamă, dar aceas-

ta nimeni n-a putut să înţeleagă atunci, iar dacă Zaharia,
căruia îi închinase Dumnezeu această taină, dacă el a crezut
aşa, nu l-au mai lăsat în Israel necredincioşii acestui popor, ci
l-au trimis la Tatăl, după obiceiul răutăţii şi al necredinţei lor
asu pra profeţilor, dar Domnul a mers mai departe cu tainele
Lui lucrătoare pe pământul lui Israel cel necredincios. 

M-a luat mama Mea Fecioara şi M-a închinat Dom -
nului după datină, şi am stat în ziua aceea în braţele dreptului
Simeon, căci trebuia să vadă el pe Domnul cu ochii lui, după
ce s-a îndoit de naşterea prin Fecioară a Fiului lui Dumnezeu
pe pământ, şi când a primit făgăduinţa că nu va pleca de pe
pământ până nu va vedea cu ochii lui minunea acestei taine. 

O, cum aş mai fi putut fi Eu, Cel venit, Dumnezeul
omu lui căzut din rai, dacă s-ar fi petrecut întruparea şi naş -
terea Mea apoi ca şi a omului născut din omul care a fost fă -
cut, şi nu născut? Eu eram Unul născut din Tatăl mai înainte
de toţi vecii, şi a fost apoi să vin pe pământ şi să Mă aşez în
pân tece fecioresc şi să Mă nasc ca în cer, nu ca pe pământ, şi
să fiu fără de păcat venit pe pământ, şi tot fără de păcat să fie
şi Fecioara pentru naşterea Mea, căci ea L-a purtat pe Dum -
nezeu în pântecele ei şi L-a născut Om, ca să poată fi răstignit
apoi Dumnezeu-Omul şi să răs cumpere prin învierea Sa apoi
pe omul cel pierdut din Dumnezeu, de două ori pierdut, căci
omul şi-a risipit apoi viaţa, smulgându-se de sub Tatăl său şi
dân du-se duhului vrăjmaş pe Dumnezeu şi pe om, slujbaş
făcându-se după pofta acestuia. 

O, dar ce frumos am arătat Eu întoarcerea omului la
Tatăl, salvarea lui, când am grăit acum două mii de ani despre
pilda trecută mâine în calendar în zi de duminică, pilda fiului
risipitor, care şi-a cerut dreptul de moştenire şi s-a dus cu el
cu tot să-l cheltuiască departe de casa tatălui său, în casele
celor păcătoşi şi căzuţi de la Domnul! 

Omul a căzut din rai, căci singur s-a smuls din sânul
Tatălui său şi s-a aşezat pe pământ şi şi-a cheltuit viaţa şi tru -
pul şi harul, dar la întoarcerea lui l-a întâmpinat Tatăl, din
pricina pocăinţei făcută înaintea Tatălui, după ce a ajuns gol
de viaţă din cer în mijlocul oamenilor născuţi din oameni. 

Acum două mii de ani am ieşit întru întâmpinarea omu-
lui, am ieşit prin învierea Mea ca să aibă şi omul înviere. A
fost scris să Mă fac Om născut pe pământ şi să fiu răstignit şi
să înviez apoi, şi pentru om a fost să fie toate aceste taine
săvârşite odată cu venirea Mea în trup pe pământ. O, nu-i
ajută omului cele de pe pământ, pentru care el trudeşte, nu-i
ajută decât dacă le foloseşte atât şi aşa cât le-am folosit Eu
după ce M-am făcut om, numai că omul a fost fiul risipitor şi
nu şi-a cheltuit viaţa în slujba lui Dumnezeu, ci în petreceri
s-a învăţat el să-şi petreacă viaţa. Dar învăţătura Mea a fost
mereu pe pământ prin prooroci şi prin apostoli apoi, şi iată,
este ea şi azi prin însăşi venirea Mea cuvânt peste pământ,
prin însăşi a postolia Mea, a gurii Mele, ca să-l învăţ pe om
cum să petreacă pe pământ pe ca lea întoarcerii lui spre Tatăl,
calea pocăinţei, pentru ca să-l înfieze iarăşi Tatăl, după ce
omul a greşit. 

O, popor al cuvântului Meu, o, fiule mult povăţuit, e
greu fără Dumnezeu, e greu de om, şi iată, nu-i este frică
omului, nu-l cuprinde frica, decât după ce rămâne sărac şi gol
de toate cele şi strigă el apoi la Tatăl după salvare, iar Tatăl
văzându-i căutarea Se apleacă cu milă. 

O, nu-i foloseşte omului viaţa fără Dumnezeu în petre-
cerea lui pe pământ, dar cine să-i spună lui aceasta? Aşadar,
fiilor, căutaţi să fiţi siguri în toată clipa că Domnul este cu voi
şi că voi sunteţi cu El, iar pentru aceasta trebuie să aveţi grijă
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multă să nu fie cu voi sau între voi ceva care să-L poată slăbi
şi alunga pe Domnul din voi şi de lângă voi. Căutaţi să aveţi
iubirea Lui mereu, iubire frumoasă, fiilor, căci iubirea nu este
rece, ci este cea care se dăruieşte cu totul. Ea nu are putere şi
lucrare şi faţă, decât atunci când ea se împarte. O, căutaţi pen-
tru faţa iubirii în voi, căutaţi să nu vă faceţi rost de nemul -
ţumire, căci acest păcat atrage după el păcatul judecăţii asu -
pra semenilor voştri apoi. Faceţi-L pe Domnul părtaş cu voi
în toată clipa, măi fiilor, ca nu cumva să aveţi clipe goale de
Dumnezeu, clipe de deşertăciune, fiilor. 

O, să nu fie risipite clipele voastre. Strângeţi-le în cer,
în Domnul. Aduna ţi-vă într-un gând toţi, mereu, mereu a -
ceasta, fiilor. Am stat şi am privit la strângerea voastră şi la
hrana cea pentru ea de la unul la altul. Tot darul desăvârşit
vine prin unirea dintre voi, prin gândirea la fel, fiilor. A gândi
la fel este a gândi ca Hristos, aşezând între voi poruncile dra -
gostei lucrătoare, căci porunci trebuie să fie peste voi însu şiri -
le dragostei de sus în voi şi între voi, iar Eu am înnoit porunca
dragostei şi am spus: «Poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiţi
unul pe altul aşa cum v-am iubit Eu», iar Eu v-am iubit răs -
cumpărându-vă prin jertfa Mea cea pentru voi. 

O, fiilor, fiilor, primiţi-vă unii pe alţii pentru toate cele
ce trebuie să fie frumoase în voi şi între voi, şi numai aşa veţi
cugeta la fel, ca Hristos şi în Hristos veţi cugeta, şi veţi fi una
prin aceasta, precum Eu una cu Tatăl sunt. Amin. 

O, nu pot să nu grăiesc cu voi durerea Mea, care se
ridică la cer din mijlocul neamului român. O, ce război! Do rul
de scaune şi de putere îi macină pe cei ce se războiesc îna in -
tea poporului român. O, fiilor, o, pe ce mâini a căzut ţara Mea
română! Voiesc să iau de peste ea pe aceşti duşmani şi s-o scol
spre biruinţă. Voiesc să trezesc acest popor şi să-i dau îndem-
nul să se apere în faţa acestor duşmani. Suspin cu jale.
Suspinaţi şi voi, fiilor. E neamul român prins sub vicleşugul
ce lor ce şi-au tras sub ei scaune ca să stea pe ele în numele po -
porului, şi iată, calcă ei peste soarta acestui neam mâncând şi
bând şi petrecând şi războindu-se între ei pentru întâietate, iar
Eu suspin cu jale. O, al Meu este neamul român, şi nu al lor,
iar ei sunt duşmanii acestui neam. Eu, Domnul, spun aceasta. 

O, popor al cuvântului venirii Mele, hai să stăm de
veghe, fiilor. Să se întoarcă la Domnul poporul român! Să
audă el glasul cuvântului Meu şi să asculte de Dumnezeu
acest neam, că e neamul la care Eu M-am întors trimis de
Tatăl după două mii de ani de la întâia Mea venire pe pământ.
Eu, Domnul, ies în întâmpinarea lui şi îl strig mereu. 

O, auziţi-Mă, fii români! Intraţi sub mantia Mea până
ce urgia va trece, până ce Eu, Domnul, voi birui pentru voi
împotriva acestor vrăjmaşi de neam. Fiţi credincioşi acestui
cuvânt, fiţi credincioşi, fii români, căci Domnul veghează
pes te voi cu lucrul şi cu cuvântul Său cel sfânt. Amin, amin,
amin. 

2/15 februarie 2014

Duminica Înfricoşatei Judecăţi şi sărbătoarea sfântului
sfinţit mucenic Haralambie

Învăţătură despre har. Sfântul Haralambie, purtător de har pe
pământ. Harul Domnului este numai deasupra celor umiliţi.

Vremea postului de bucate, împletită cu lucrarea harului. 

ÎÎ n zi de duminică Îmi las glasul peste grădiniţa
cuvântului Meu şi-Mi am la veghe străjerii, ca -

re-Mi des chid ca să intru în carte, cartea Mea cea de azi,

grăirea Mea cea de la sfârşit de timp, cuvântul lui Dumnezeu. 
Sunt Fiul Tatălui Meu Savaot şi am lucrare de Fiu, căci

sunt ascultător Tatălui Meu şi sunt Cuvântul Lui, de vreme ce
aud şi văd cuvântul Lui, lucrarea Lui şi dorirea Lui. Sunt
purtător de Dumnezeu, purtător de Tatăl şi purtător de cuvân-
tul Lui. O, ce frumoasă lucrare are Dumnezeu, ce frumoasă!
Câtă iubire, câtă ascultare între Fiul şi Tatăl, cât har între Tatăl
şi Fiul! 

Grăiesc în ziua aceasta despre har, căci am lângă du -
minica înfricoşatei judecăţi, a cărei parabolă stă scrisă azi
peste biserică drept învăţătură de pregătire pes te creştinii care
pornesc în curând postul cel de şapte săptămâni pentru
întâmpinarea apoi a praznicului Învierii Mele, am sărbătorit
astăzi între sfinţii cei mari, arhierei şi mari purtători de har pe
pământ, am pe sfântul mucenic Haralambie şi petrec cu el la
masă de cuvânt în mijlocul poporului cuvântului Meu, născut
din cuvântul Meu cel de azi. 

Ne aşezăm la masă cu poporul cel credincios venirii
Mele de azi, o, arhiereule sfânt. E mare sărbătoare pentru tine
între arhiereii din cer, şi grăim în ziua aceasta despre har. Cât
ai stat cu trupul şi cu lucrarea ta pe pământ a sălăşluit deasupra
ta harul lui Dumnezeu şi te-a umbrit necontenit şi ai lucrat
necontenit înaintea Mea şi înaintea bisericii, toate prin har, nu
prin ştiinţă, nu prin învăţătură de pe pământ luată sau primită.
O, ce frumoasă, ce mare ţi-a fost lucrarea şi smerenia inimii!
Cei curaţi cu inima te-au iubit, iar cei semeţi te-au duşmănit.
O, cei curaţi cu inima sunt umbriţi de harul lui Dumnezeu, iar
cei semeţi şi duşmănoşi sunt lipsiţi de acest har, nu stă dea-
supra lor harul Meu cel frumos, cel care iubeşte şi iartă şi
dăruieşte şi lucrează ca Dumnezeu în om pe pământ. Trecusei
suta de ani şi mai bine. Era atunci vreme de prigoană peste
creştini şi te-au luat oamenii împăratului cel fără de har peste
el, cel duşmănos şi semeţ, şi te-au dus la mucenicie şi te-au
trecut prin chinuri multe şi mari, iar tu, plin de har, te rugai
Mie în vremea chinurilor tale, te rugai pentru iertarea lor, a
celor duşmănoşi, te rugai pentru binele şi ajutorul din cer peste
toţi cei buni şi răi, şi harul te umbrea de deasupra şi mulţi ve -
deau lucrarea harului şi-şi doreau să fie creştini, şi mărtu riseau
aceştia apoi credinţa lor în Unul Dumnezeu, Dumnezeul tău.
O, hai să lucrăm cuvânt cu har şi să ne aşezăm cu el în carte
pentru viaţa celor ce iau de la Dumnezeu cuvântul venirii Lui
celei de azi, căci vremea aceasta a venit. Amin. 

— OO,veni-va vremea şi a şi venit, Doamne,
şi ai venit cuvânt pe pământ, har mare

deasupra pământului, deasupra oamenilor, Doamne, iar oa -
menii sunt de do uă feluri, unii curaţi cu inima, iar ceilalţi
semeţi în duhul lor şi plini de rece şi de duşmănie pe calea Ta
cu oamenii, o, Doamne. 

O, ce frumoasă lucrare ai, ce frumoasă, Doamne! O,
câtă iubire, câtă as cultare între Tine şi Tatăl, cât har între Tatăl
şi Tine! Dorirea Ta este acum să grăim despre har, şi e mă -
reaţă dorirea Ta pentru ziua aceasta, căci azi se prăznuieşte
bi sericeşte venirea Ta pe pământ, o, Doamne, iar Tu ai ves -
tit-o pe ea că va veni, şi iată, cuvântul Tău îşi arată îm plinirea
şi vii să-Ţi pregăteşti ziua slavei, «ziua venirii Fiului Omului
întru mărirea Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El, şezând Domnul pe
jeţul măririi Sale şi adunându-se înaintea Lui toate nea-
murile, iar El îi va despărţi pe unii de alţii precum desparte
ciobanul pe oi din capre şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar
caprele, de-a stânga», precum este scris. 

O, fericiţi cei curaţi cu inima, Doamne, fericiţi aceştia,
căci peste ei poate lucra harul, poate să-i atingă lu crarea haru-
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lui Tău şi să fie ei apoi fiii Tăi credincioşi, Doamne, şi să
lucreze ei cu Tine ajutaţi şi plini de har bunătăţi multe pe
pământ, bunătăţi din cer peste mulţi în numele Tău, Doamne.
O, în nu mele Tău au lucrat şi lucrează prin harul Tău cei care
vor fi daţi de-a dreapta Ta în ziua măririi Tale, iar Tu îi vei
numi pe ei binecuvântaţii Tăi şi le vei spune lor că ai fost Te-au
miluit, Doamne, miluindu-i ei pe cei ce sunt ai Tăi, pe fraţii
Tăi prea mici, Doamne, şi le vei da lor spre moştenire îm pă -
răţia cea gătită lor de la întemeierea lumii, precum este scris. 

O, fie omul cât de greşit, dar dacă are iubire şi milă,
acela este frumos la inimă şi are parte de umbrirea harului de
sus peste el şi vine ziua credinţei lui plină de fapte şi de iubire
de Dumnezeu şi de fraţii lui Dumnezeu, iar pentru a ceasta eu
m-am rugat Ţie, Doamne, pe pământ şi Ţi-am cerut har peste
oameni, şi tot aşa Îţi cer şi în cer, căci harul Tău, lucrând de
deasupra, îi dă omului putere şi iubire pentru Tine şi pentru
semeni, Doamne. 

Grăiesc acum poporului cuvântului Tău şi-i spun lui
aşa, căci de la el iau mulţi învăţătura a ceasta venită de sus
odată cu venirea Ta cu sfinţii Tăi, şi-i spun lui aşa: 

O, iubiţi umilinţa, fiilor, căci ha rul Domnului este
numai deasupra ce lor umiliţi şi iubitori şi aplecaţi şi-i ţine în
Dumnezeu, în iubire îi ţine, iar cei ce nu iubesc cu aplecare şi
cu umilinţă nu sunt sub har, şi sunt lipsiţi de harul cel de sus.
O, învăţaţi să cunoaşteţi când sunteţi părăsiţi de har şi când
sunteţi umbriţi de harul cel de sus. Învăţaţi singuri aceasta din
felul vostru de purtare cu fiecare clipă, şi veţi înţelege singuri
când lucrează şi când nu lucrează de dea supra peste voi harul
Domnului. O, ru gaţi-vă apoi unii pentru alţii, rugaţi-vă pentru
har. Când vreţi să primiţi bine de la cei din jur, rugaţi-vă Dom -
nului să-i um ple pe ei de lucrarea harului şi de frumu seţea ce -
rului în ei, căci cei cu inima cu rată aşa lucrează, aşa se roagă,
aşa aş teaptă să-i vadă pe semenii lor, cu ce rul în ei aşteaptă
să-i vadă pe ei, iar eu aşa m-am rugat, pentru toţi oa menii
buni sau răi m-am rugat şi I-am cerut Dom nului pentru ei ha -
rul şi umbrirea lor cu har. 

Iar acum, Doamne, primeşte ruga mea pentru ei şi
dă-le lor duhul rugăciunii pline de har aşa cum mie mi-ai dat,
căci inima mea cu rată m-a ţinut sub a ceastă fericire a ce lor
curaţi cu inima şi numai pe Tine Te vedeam în tot şi în toate,
şi numai pe Tine Te doream în toate şi peste toate şi în toţi,
Doamne. Şi Te rog, în zi de du minică Te rog, ţine sub harul
Tău cel mult pământul şi nea mul român şi dă acestui neam,
dă-i har, Doamne, dă-i iubire, dă-i duhul u milinţei şi biruinţă
să-i dai, şi plin de credinţă să-l aşezi înaintea Ta, pregă tindu-l
pe el mereu prin cuvântul Tău rostit peste el. 

Har, har peste neamul român, har, har peste el, o,
Doam ne! Cu harul şi cu iubirea de oameni a Ta, a Unuia năs -
cut al Tatălui Tău Fiu, binecuvintează acest neam, acum şi pe
vecii, Doamne, şi dă-i lui harul Tău, umilinţa mea să-i dai lui
înaintea Ta şi a oamenilor, lucrarea inimii curate şi ferici rea
ei, fericirea celor ce vor vedea pe Dumnezeu, o, Doamne, o,
Domnul meu iubit. Amin. 

— OO,pace ţie, curatul Meu, sfântul Meu!
Inimioara ta a fost tot o iubire, şi cu -

rată şi mare ţi-a fost ea, şi te-ai împărţit cu ea în cer şi pe
pământ şi ai cerut din cer şi ai împărţit pe pământ numai
iubire, numai har, după cum şi numele îţi este. N-ai avut
nimic de pe pământ în tine, şi ţi-a fost de ajuns harul Meu,
care te-a umbrit de deasupra, lucrând el mult prin curăţenia şi
iubirea inimii tale, care şi în chinuri pentru credinţă ţi-au fost
la fel de dulci, la fel de tari şi de duioase şi de doritoare de har

peste oamenii toţi, peste cei răi şi peste cei buni. O, pace ţie
între sfinţii Mei în ziua ta de sobor între sfinţi. Acum şi pe
vecii, pace ţie! Amin. 

O, fii ai cuvântului Meu de peste voi, vă învăţ Eu,
Domnul, şi vă spun despre lucrarea harului. Când omul are
rece şi nedragoste în el, când are ură în inima lui, Eu Îmi
retrag harul de deasupra lui, iar el nu mai poate cu iubirea şi
cu credinţa cea pentru iubire, nu mai poate pentru Mine şi Mă
părăseşte, se răceşte şi Mă părăseşte după ce Mă dispreţuieşte
fără de teamă pentru aceasta, şi rămâne el apoi de partea
păca tului, de partea despărţirii lui de Dumnezeu. Pe neştiute,
pe negândite i se întâmplă lui aceasta, după ce umbrirea cu
harul Meu nu mai este deasupra lui. 

O, nu pot, nu pot să-l ajut pe cel ce-şi face rost de
locuinţă pentru satana în el, de ură şi de răceală de suflet şi de
iubire pentru cei din jur, măcar şi pentru unul dintre cei din
jurul lui. Nu pot cu harul Meu peste cel nemulţumit de Mine
şi de semenii lui, nu pot cu nici un chip să-l ajut cu cele din
cer pe unul ca acesta, şi rămâne el cu cele de pe pământ, care
se fac lui calde, iar harul Meu se retrage, fiilor, că nu poate el
peste cei ce n-au inima curată, inimă care iubeşte şi iartă,
dăruindu-se cu umilinţă şi cu aplecare faţă de toţi, aşa cum şi
lucrează cei plini de harul credinţei lucrătoare, care se arată
prin fapte, măi fiilor, prin dragoste de semeni, şi nu de sine,
căci vai celor ce au în ei aluatul iubirii de sine, care-l trage pe
om de sub harul Meu şi îl duce spre lucrarea împotrivirii pen-
tru dragostea de sus, şi iată, cei ce nu iubesc, cei ce dispre -
ţuiesc şi urăsc, vor merge aceştia la pedeapsă veşnică, iar cei
drepţi, pentru că au iubit, vor merge la viaţă veşnică, precum
am spus Eu, Domnul, acum două mii de ani despre lucrarea
zilei venirii Mele, venirea Fiului Omului întru mărirea Sa şi
toţi sfinţii îngeri cu El. Şedea-voi Eu atunci pe jeţul dreptăţii
şi vor sta adunate înaintea Mea neamurile toate, şi-i voi des -
părţi pe unii de alţii precum ciobanul desparte pe oi dintre ca -
pre şi voi pune oile de-a dreapta Mea, iar caprele, de-a stânga,
pe unii spre binecuvântare, iar pe ceilalţi spre blestem, pre -
cum este scris. Amin. 

Iată zi de învăţătură am petrecut cu voi, fiilor. Cei
credincioşi ca pe pământ încep cumva şi ei acum vremea cea
cu post de bucate, dar lucrarea harului are putere prin faptele
credinţei şi prin despărţirea de păcat şi de răutate a inimii. Să
rupă lanţurile răutăţii cei ce dau să se oprească de la îmbui -
barea cu mâncări. Să caute cu harul Meu cei ce vor cu Dum -
nezeu şi pentru Dumnezeu, iar aceasta trebuie să înveţe omul
să facă aşa. Îi trebuie învăţător omului, căci omul este departe
de Dumnezeu cu viaţa sa, cu fapta sa, iar Eu grăiesc din cer
peste pământ, şi cine voieşte Mă aude. Amin. 

Binecuvintez neamul român cu înţelepciune de sus
peste el ca să caute el sub lucrarea harului, sub umbrirea haru-
lui de sus. Har, har peste neamul român, că are el de biruit de
peste el pe cei semeţi cu duhul, pe fiii minciunii, pe cei ce n-au
nimic din Dumnezeu în iubirea lor. 

O, pace ţie, neam român! Harul Meu stă deasupra ta ca
să te umpli de har şi să poţi prin puterea lui în vremea a ceasta
de strâmtorare de peste tine. O, Dumnezeu este iubire, iubire
din cer, iubire sfântă. Aşa să fii şi tu, ca Domnul Dumnezeul
tău să fii. Iată-Mă deasupra ta cuvânt! Ia-Mă înăuntru şi milu -
ieşte-Mă, ca să fii cel binecuvântat, şi de-a dreapta Mea să fii.
Ori de câte ori vei primi şi vei milui pe cei mai mici fraţi ai
Mei, care Mă poartă peste pământ cuvânt, pe Mine Mă vei
primi, pe Mine Mă vei milui. 

Lucrarea harului Meu stă deasupra ta şi te învaţă să-L
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miluieşti pe Domnul, o, neam român. O, iată-Mă! Unii altora
să ne facem bine, unii pe alţii să ne primim şi să ne miluim. 

Iară şi iară pace ţie, pace ţie, neam român! Domnul
Dum nezeu îţi dă ţie pacea Sa şi miluinţa Sa ţie. Amin, amin,
amin. 

10/23 februarie 2014

Duminica izgonirii lui Adam din rai

Venirea Domnului cu trup văzut şi împlinirea Scripturii de cer nou
şi de pământ nou. Cel ce este ucenicul Domnului nu mai are viaţă
aparte. Postul este supunere lucrată pentru înviere. Repararea
neascultării lui Adam. Chemare spre trezire a omului supus de 

femeie prin păcat. Vorbirea lui Adam. 

MM i-e Duhul plin de dor pentru coborârea Mea
cuvânt în cartea Mea cea din zilele acestea.

Cuvântul Meu se face carte, se face el venirea Mea pentru
pregătirea omului, căci ziua slavei Mele se apropie şi-Mi tre-
buie martori că am lucrat şi că lucrez pentru pre gătirea ei şi a
omului, şi Mi-e dor, Mi-e tare dor să cobor şi să cuvintez, iar
pentru aceasta Mi-a trebuit aşternut, Mi-a trebuit o mână de
ucenici, un popor, la care să găsesc credinţă în venirea Mea
cea de azi, scrisă în Scripturi că va fi în vremea a ceasta, şi
venire să găsesc şi veghe ca să Mi se deschidă când vin. 

Cu dor cobor, cu dor de la o coborâre la alta. Eu sunt
Cuvântul lui Dumnezeu şi Mi-e dor să grăiesc pe pământ. Îi
este dor lui Dumnezeu să cuvinteze, căci Dumnezeu este
Cuvântul, de la început şi până la sfârşit este, şi prin El toate
s-au făcut şi se fac. 

Pace ţie, poporul Meu, casa Mea cea de azi! Este scris
despre cel ce crede în Mine că voi veni la el şi-Mi voi face
casă la el şi voi cina cu el şi Mă voi arăta lui, şi împlinesc
acestea cu tine, şi tu cu Mine, măi poporul Meu. O, ce uşor
Îmi este să împlinesc cele scrise de Mine dacă am credinţă în
voi pentru împlinirea lor! O, ce dor Îmi este să împlinesc
Scripturile care mai sunt să se împlinească, măi poporul Meu!
Voiesc să vin pe pământ cu trupul văzut şi să dau poruncă
cerului cel nou şi pământului cel nou să se arate o dată cu
Mine şi să-i bucure pe ai Mei, fiind că am spus acum două mii
de ani că Mă duc la Tatăl, că Mă duc să pregătesc loc, ca
acolo unde sunt Eu să fie şi ai Mei. O, sunt multe locaşuri în
casa Tatălui Meu, dar Eu sunt pe tron lângă Tatăl şi-Mi
slujeşte slava tronului stăpânitor şi am a proa pe suită din cer,
şi de pe pământ venită. 

O, bine este să fie al Meu cu totul omul pe pământ şi
să-Mi fie ucenic. Cel ce-Mi este Mie ucenic nu mai are altce-
va de lucru pe pământ, nu mai are viaţă aparte, ci are în Mine
şi pentru Mine cu totul, are în casa Mea, are înaintea Mea, iar
aceasta tu trebuie să înţelegi îndeajuns, măi poporul Meu de
la izvor. Te am a proape de gura Mea, de locul izvorului Meu
de cuvânt, şi vin la masa ta grăind şi punând pe masă pentru
pregătirea omului, că vreau să-L iubească omul pe Domnul,
pe Cel ce vine, măi fiilor. Vreau să fiţi voi clopoţelul Meu,
vestirea Mea peste pământ, şi să-L vestiţi mereu pe Cel ce
vine şi să-I împărţiţi venirea, să meargă Domnul pe pământ
cuvânt, să meargă mereu, căci Eu sunt apostolul Tatălui şi
sunt purtătorul Lui de cuvânt şi vin pe pământ, mereu vin
cuvânt pe pământ şi mereu lucrez, căci Tatăl Meu lucrează,
mereu lucrează Tatăl, şi prin Mine lucrează Tatăl. 

Este scris în ziua aceasta prin rânduială bisericească
duminica izgonirii lui Adam din rai, ca să se trezească omul
spre apropierea lui de Dumnezeu, şi nu să-L piardă pe Dom -

nul, căci la început L-a pierdut omul pe Dumnezeu, L-a pier -
dut prin păcatul neascultării, dar mai întâi L-a pierdut prin
păcatul trufiei, şi apoi prin neascultare, căci numai cel trufaş
nu poate să asculte de la Dumnezeu, fiindcă trufia este păcat
asupra lui Dumnezeu. 

Omul care nu-L iubeşte pe Domnul este om trufaş, care
ascultă de sine însuşi. Se cunoaşte cel trufaş, se cunoaşte prin
iubire de sine, prin ascultare de sine însuşi, şi apoi faptele lui
îl arată, aşa cum l-a arătat pe Adam fapta neascultării. Iar în
ziua aceasta părinţii cei sfinţi au pus la început rânduială
sfântă peste biserică şi au scris să înceapă omul creştin şapte
săptămâni de post ca să se pregătească pentru înviere, să se
înveţe cu aşteptarea învierii şi să lucreze pentru ea, că are
nevoie de înviere omul. 

O, trebuie să se supună omul, căci la început nu s-a
supus, şi a murit prin neascultare omul cel de la început, iar
acum trebuie omul să-şi lucreze învierea prin supunere
înaintea Domnului, trebuie să ţină post, căci la început n-a
ascultat să ţină. 

O, trebuie reparată greşeala ta, omule. Neascultarea ţi-a
adus căderea din rai, iar acum trebuie să facem întoar cerea. Ai
ascultat de femeie şi n-ai mai ascultat de Dumnezeu. Când
omul este atras de femeie, aceasta este pentru că femeia este
atrasă spre bărbat din pricina neascultării de Dumnezeu şi a
as cultării lui de femeie. O, vino spre trezire, omule! Flu tură în -
geraşii între cer şi pământ şi lucrează în ajutorul tău ca să te
laşi de păcat şi să treci din trup în duh, căci trupul nu-ţi fo -
loseşte la nimic, decât la despărţirea ta de Dumnezeu, omule. 

Iată, vremea postului vine în ajutorul omului. Postiţi de
păcat, o, fii ai oame nilor! Postiţi de trup, căci trupul îl trage
pe om de la Dumnezeu, îl trage în cele ale trupului. Fiţi senini
la inimă şi la faţă, ca nu cumva să se bucure diavolul de posti -
rea voastră cea trufaşă. Fiţi tainici între voi şi Dumnezeu, căci
Domnul le dă har numai celor smeriţi. 

Plânge omul cel zidit de mâna Mea la început, plânge
înaintea Mea, şi iată ce-Mi spune: 

— DD oamne, Doamne, pri meşte iarăşi ruga
mea cea pentru tot omul, o, Doamne.

Să fie cuminte omul, dar ajută-l să fie aşa, căci femeia a fost
căderea omului din rai, şi aşa este şi azi, şi omul poate fără
Dum nezeu, dar fără femeie nu poate, căci fe meia a luat locul
lui Dumnezeu în sufletul omului. Eu aşa am păţit, şi mi-ai
ieşit înainte şi m-ai mustrat pentru aceasta, dar eu m-am îm -
pietrit, ca drept răsplată peste mine a păcatului trufiei, Doam -
ne. O, dorul de mărire îl face mic de tot pe om, dar nu ştie
omul aceasta, decât da că-i spune cineva. Izgonirea mea din
rai a fost după ce am ascultat de femeie, du pă ce am avut
femeie pentru sufletul meu. 

Să postească de femeie omul, o, Doamne, iar femeia
trebuie să fie mai sălbatică, mai pădureaţă, mai rece prin
acestea, mai puţină, Doamne, căci femeia se arată apropiată
cu toate ale ei de cei din jurul ei, iar omului îi scade pu terea
cea pentru harul cel de sus. 

O, să se înveţe cu Dumnezeu femeia, şi se va învăţa şi
omul cu Dumnezeu. Să-I dea Domnului toată iubirea ei, nu să
şi-o dea ei sau o mului, şi aşa va face şi omul, dar ajută-l Tu
pe el pentru a ceastă împlinire, o, Doamne. 

Mi-e milă de Tine, Doamne. O, cât ai suferit şi cât su -
feri de la păcatul meu, lung de şapte mii de ani din om în om,
lung păcatul meu, Doamne! O, iartă-mă, ajutându-l pe om să
rămână de partea Ta, Doamne! O, iartă-mă, înviind Tu în om,
o, Doam ne! Amin. 
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— EE u, Domnul, ascult ruga durerii tale pen -
tru om şi-ţi ştiu durerea ta, ţi-o ştiu Eu.

Ai pierdut iubirea raiului când ai călcat peste ea. Ai căzut apoi
pe pământ plin de durere, plin de tristeţe, şi ai slujit păcatului,
neputincios asupra lui. Eu, Domnul, ascult suspinul tău, du -
rerea ta pentru om, şi vin pe pământ cuvânt ca să-l ajut pe om,
şi vin mereu. Nu mai stau în cer, că e nevoie de învierea omu-
lui pe pământ. O, vin curând, curând vin pe pământ cu slava
Mea, cu ziua Mea cea de la sfârşit de timp şi Mă voi da cu ea
celor ce M-au iubit şi Mă iubesc. Amin. 

Aşez cuvânt de binecuvântare pentru vremea postului
mare, cel de dinaintea praznicului Învierii Mele. Eu în fie -
care an trăiesc iar şi iar ceea ce am trăit şi am îndurat acum
două mii de ani, şi tot mereu împrospătez învierea omului
peste cei ce Mă urmează iubindu-Mă şi făcând voia Mea în
ei, dar prea mulţi sunt cei care nu Mă iubesc şi nu Mă caută
pentru viaţa Mea în ei. Eu pentru aceştia plâng, plâng pe cru -
ce, plâng, şi răstignirea Mea pentru ei este mereu astăzi.
Plâng şi suspin pe cruce, mereu astăzi plâng pentru cei ce nu
caută la crucea Mea. 

O, pace ţie, poporul Meu, casa Mea cea de azi, la care
vin de la Tatăl cuvânt pe pământ ca să fiu împărţit de pe masa
aceasta! O, dă-Mi putere să vin, dă-Mi mereu, fiule. O, dă-Mi
mâna să vin. Nu mai este credinţă pe pământ pentru venirea
Mea, dar tu rămâi, o, rămâi fiul cel credincios şi stai deschis
ca să vin, că Eu la tine vin, aşa cum tu la Mine ai venit, şi unii
pe alţii ne mărturisim, mărturisin du-ne venirea, şi în
Dumnezeu ne este întâlnirea. O, pace ţie! Tu eşti poporul
Meu cel de azi. Pace ţie! Amin, amin, amin. 

17 februarie/2 martie 2014

Duminica întâi a Postului Mare, a ortodoxiei

Părinţii bisericii din cer grăiesc către păstorii bisericii de pe pă -
mânt; îndemnul lor către ordine cerească în casa Domnului. Nu es -
te plăcut Domnului cum sărbătoreşte biserica duminica ortodoxiei,
cu strângerea de bani. Ortodoxie: har şi rugăciune cu har, naş tere
de fii născuţi de sus, ca să fie sfinţi apoi. Cei ce îl ajută pe Domnul
şi stau sub crucea venirii Lui de azi, aceia sunt fiii ortodoxiei. 

LL ucrarea pe care Tatăl Mi-a dat-o s-o săvârşesc în
zilele a cestea este să vin cuvânt pe pământ, să

vin cu sfinţii, să venim purtaţi de îngeri, Eu şi sfinţii Mei.
Sunt Domnul, Iisus Hristos, sunt Cel ce M-am dovedit acum
două mii de ani Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
şi tot pământul M-a aflat, iar apoi M-au dovedit din unii în al -
ţii sfinţii Mei, purtătorii de har, purtătorii de Dumnezeu. O,
cine sunt purtătorii de Dumnezeu? Sunt cei în care trăieşte şi
lucrează Dumnezeu cu viaţa Sa şi cu lucrarea Sa şi sunt ei
între cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, după cum este scris în
Scripturi despre cei ce se sfinţesc pentru Domnul şi pentru
lucrările Lui peste pământ. 

O, sunt plin de cuvânt în zi de duminică, întâia dumi -
nică a Postului Mare, pe care părinţii cei sfinţi ai bisericii
Mele au numit-o de la început pomenirea dreptei credinţe,
duminica ortodoxiei. O, ce frumos este când se face ordine în
casă! Aşa au făcut sfinţii părinţi, au pus ei ordine în biserică,
în casa Tatălui Meu şi a Mea şi a lor şi a fiilor lor, fii ai lui
Dumnezeu între cei ce sunt fiii oamenilor. O, ce frumos este
să grăim despre credinţă şi despre părinţi, ce frumos! 

O, pace vouă, pace vouă, câţi sunteţi biserică a Mea,
casă a lui Hristos pe pământ! O, pace şi vouă, vouă, celor ce
sunteţi puţin asemenea fiilor adevăraţi ai bisericii Mele! Bise -

rica înseamnă casa Domnului, poporul Domnului. Fiecare
popor are un stăpân care îngrijeşte sau nu îngrijeşte de popo -
rul peste care stă aşezat mai mare, şi fiecare popor stă sau nu
sub ascultarea stăpânului de peste el, îşi iubeşte sau nu stă -
pânul, cârmuitorul său. O, aşa este şi cu poporul care se chea -
mă po por ortodox pe pământ în mijlocul popoarelor care stau
sub cârmuire fără de cre dinţă şi de supunere şi de dragoste de
Dumnezeul Cel adevărat. Cel ce a făcut cerul şi pământul,
Acela este Dumnezeul Cel adevărat, şi a făcut El văzutele şi
nevăzutele Lui. Chiar dacă toţi fiii pământului ştiu şi cred
aceasta mai devreme sau mai târziu în viaţă şi în credinţă,
aceştia nu ascultă de Dumnezeu, dar între ei sunt cei puţini,
cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, şi aceştia sunt sub iubirea
Mea, sub ocrotirea Mea, căci se dau sub stăpânirea Mea, se
dau Mie şi merg pe calea cea dreaptă a mersului cel pentru
om, pe calea ortodoxiei merg şi o împlinesc pe ea după toată
rânduiala ei, căci Eu am spus pentru toţi: «Eu sunt Calea,
Adevărul şi Viaţa», şi toţi cei care Mă aleg pentru acestea ce
înseamnă Dumnezeu cu omul şi pentru om, ei sunt poporul
Domnului, casa Mea sunt ei, biserică a Mea sunt ei, iar Eu
sunt Stăpânul lor, Dumnezeul lor, dar sunt Păstorul lor dacă
ei sunt fiii credincioşiei. 

O, cu cine poposesc Eu în duminica aceasta la masă de
cuvânt pe pământ? Am venit cu părinţii bisericii şi grăim unii
cu alţii înaintea poporului Domnului, înaintea fiilor cuvântu-
lui Meu din zilele acestea, care sunt casa Mea şi a cuvântului
Meu când Eu vin cuvânt pe pământ. 

O, pace vouă, celor ce aţi cârmuit prin vreme biserica
Mea şi aţi dat ei rânduielile sfinte pentru un mers frumos pe
cale cu Mine al fiilor bisericii, al celor ce M-au ales pe Mine
cale şi adevăr şi viaţă a lor! E zi de duminică şi avem petre-
cere cerească aparte, avem de grăit bisericii. Binecuvântată să
fie lucrarea Mea şi a voastră în ziua aceasta de învăţătură
sfân tă peste fiii lui Dumnezeu, peste casa Domnului pe
pământ. Amin. 

— OO,ce frumos, Doamne, ce frumos este
când se face ordine în casă şi când apoi

se păstrează ea pentru toată sfinţenia şi frumuseţea casei! O,
ce frumos! Noi a ceasta am făcut în vremea luptei noastre pen-
tru Tine pe pământ, pentru împărăţia cerurilor cu noi. Am pus
ordine cerească în casa Ta, în biserica Ta, şi am lăsat-o peste
ea, ca să fie păstrată această ordine, Doamne. 

O, ce frumos este să grăim din cer despre casa lui
Dum nezeu de pe pământ, despre ordinea din ea, despre cre -
dinţă şi despre părinţi, o, ce frumos, Doamne! E grea vremea
pe pământ, şi aşa a fost ea mereu pentru cei ce au dorit după
Tine cu adevărat, şi iată, pe pământ nu mai este, nu se mai
îngrijeşte nimeni de casa Ta, o, Doamne. Casa Ta este poporul
cel ortodox, dar ce puţin se mai ţine ordinea în casa Ta,
Doam ne! O, venim noi, noi, cei cu mila de turma Ta aşa cum
am fost şi pe pământ, plini de milă pentru omul fără Dum -
nezeu pe cale. Venim noi să-i mângâiem, să-i întărim pe cale
pe cei ce Te iubesc şi Te doresc viaţă a lor. 

O, fii ai bisericii, biserica este casa Domnului şi a fiilor
cei credincioşi şi as cultători Lui. O, luaţi seama bine cum vă
numiţi şi cum vă preţuiţi numele de creştin or todox, că iată,
sunt arătaţi cu degetul fiii ortodoxiei, şi se smintesc fiii oame-
nilor din pri cina lipsei de ordine sfântă peste casa Domnului
şi pes te mersul poporului ortodox. 

Şi acum, o, părinţi păs tori peste biserică, voi aveţi
nume de păstori şi aveţi de păstorit viaţa bisericii lui Hris tos.
Noi am păstorit spre Dom nul turma ortodoxiei. Voi cum lu -
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craţi? Lucraţi tot ca noi? Aveţi voi grijă să fie turma pe cale
cu păşune pe ea, şi nu prin spini rătăcind? O, nu cumva să fiţi
lupi. A veţi grijă ce lucrare faceţi şi ce aduce ea peste poporul
Domnului. O, aveţi grijă să faceţi deosebire între lup şi păs -
tor, căci lupul are numai haină de păstor, iar asemănarea cu
Păstorul Hristos n-o are, şi nu poate unul ca a cesta să facă
lucrarea lui Hristos peste biserică. O, a veţi grijă să nu vă
păstoriţi pe voi înşivă şi atât, ca nu cumva să luaţi plata păs -
torilor năimiţi şi să fiţi pedepsiţi cu pedeapsa lor. Aşadar iu -
biţi sfinţenia, de la care vine în voi frica de Dumnezeu, şi apoi
credinţa cea sfântă şi grija de biserica Domnului, după
ordinea cea de la Dom nul şi cea de la sfinţi, nu du pă cum este
ordinea cea de pe pământ, căci biserica es te casa Domnului şi
are pes te ea ordine din cer. Scula ţi-vă dis-de-dimineaţă, scu -
laţi-vă bine şi păstoriţi bi ne dacă aţi luat haină şi cârjă de
păstor, că vi se va cere vouă lucrarea aceasta şi rodul ei, rodul
dreptei credinţe peste fiii bisericii. 

O, iată, durere de la voi se urcă la Domnul, păs tori ai
bisericii, căci voi în duminica aceasta staţi cu punga desfăcută
ca să curgă în ea bănuţii din mâ na celor ce au şi a celor ce nu
au, şi aceasta este lu crarea în biserici în ziua aceasta. O, nu!
Nu aşa se sărbătoreşte în duminica aceasta credinţa bisericii.
Nu căutaţi să vă ascundeţi după cei de la început păstori şi
apostoli, care strângeau pentru sfinţi, pentru cei săraci de la
cei bogaţi, pentru cei săraci cu duhul, dar bogaţi în har şi în
credinţă şi în lucrare, ca să poată ei pentru Domnul pe pă -
mânt, şi nu pentru pă mânt. Vă amintim de Iuda apostolul, de
cel care desfăcea punga ca să cadă în ea de la cei ce dădeau
pentru cei săraci ai bisericii şi pentru nevoile propovăduirii
crucii, pentru Domnul Cuvântul, Care S-a făcut trup şi S-a
sălăşluit între noi plin de har şi de adevăr acum două mii de
ani, căci sosise pe pământ atunci împărăţia lui Dumnezeu, ca -
re trebuia vestită cu mers de colo-colo peste tot, iar a postolul
Iuda dădea deo parte din pungă fiindcă era fur, iar Dom nul a
zis ucenicilor Lui: «Unul din voi Mă va vinde, unul din voi
este diavol».

O, păstori ai bisericii, har şi rugăciune cu har, aceasta
înseamnă ortodoxie, şi înseamnă naştere de fii născuţi de sus,
din cuvântul lui Dumnezeu, şi sfinţiţi apoi să fie ei şi buni
pentru cer şi sfinţi ca Domnul, iar altceva în afară de a ces tea
înseamnă altceva, nu înseamnă îm părăţia Domnului cu oa -
menii. O, aveţi grijă mare ce lucrare faceţi în numele Dom -
nului, în numele or todoxiei, căci ba nul strică totul în om,
strică omul la min te şi la credinţă şi îi strică frica de Dum -
nezeu. O, nu vă măriţi, nu vă lăudaţi că sunteţi păstori şi că
staţi peste biserică. Găina cotcodăceşte şi dă de veste că a
lăsat ouă în cuib, biata de ea, dar ea nu ştie dacă vor ieşi pui
din ouăle ei, dacă sunt bune de sămânţă de pui, dacă vor fi
puse sau nu sub cloşcă pentru ca să se ivească viaţa şi învierea
puilor, care aş teaptă în ou. Aşa este şi cu păstorul ca re-şi ves -
teşte lucrarea sa şi haina sa de păstor fără să aducă Domnului
rod din ea pentru cer, pentru în vierea omului. 

O, dacă toţi cei care se împărtăşesc cu trupul şi sângele
Domnului prin biserică, dacă toţi aceştia ar fi pentru Domnul
aşa cum Domnul este pentru ei, atunci ar fi mântuire mare
peste ei, dar iată, nu iubesc pe Domnul fiii bisericii, ci iubesc
păcatul şi tot ce este pe pă mânt. Şi iată minune de la Domnul:
vine Dom nul cu sfinţii Lui pe pământ la masă de cuvânt, vine
Domnul cu părinţii bisericii şi grăiesc ei cu Domnul şi cu bi -
serica Lui în zi de duminică şi de pomenire a dreptei credinţe. 

Ne-a folosit Domnul pe pământ pen tru împlinirea cu
noi a Evangheliei Lui, iar azi El vine cu noi pentru împlinirea

venirii Lui cu sfinţii, pe care a anunţat-o El Însuşi că va fi şi
că va veni. 

Vine Domnul! Luaţi aminte, o, lu aţi aminte, fii ai orto-
doxiei, dar luaţi aminte, voi, păstori ai turmei. Vine Domnul!
Ce răspuns veţi da voi Lui? 

O, vino, Doamne, vino me reu, vino cu sfinţii Tăi, căci
oamenii au stricat toa tă rânduiala casei Tale, şi trebuie să lu -
crezi Tu, şi cei din cer! Vino, Doamne, vi no, căci Du hul şi
mireasa zic: Vino! Amin. 

— DD a, vin curând, vin, dar iată, vin mereu
şi Îmi gătesc calea pentru zi ua cea

mare a venirii Mele şi spun cuvânt în zi de duminică, de
pomenire a dreptei credinţe, şi zic: mai mare pedeapsă au or -
to doc şii care nu merg la biserică şi nu ţin pre daniile toate în
toa tă vremea, predanii lă sate de părinţi plini de har, mai mare
vină au aceştia decât aceia care rătăcesc prin toţi spinii, pe la
secte, de nu ştiu a ceş tia să deosebească dreapta de stânga lor.
Aşadar, păstorii bisericii vor avea de dat răspuns greu dacă
s-au ales să se facă păstori. De la păstori trebuie să se vadă şi
să înveţe pe Dumnezeu fiii bi sericii, iar păstorii trebuie să fie
ca Dum nezeu şi să fie ei calea, adevărul şi viaţa Domnului în
faţa celor ce au de ales să meargă spre Domnul. Amin. 

O, păstori ai bisericii, iată-i pe fiii cei ortodocşi, folo siţi
de Mine, Domnul, pentru venirea Mea cuvânt pe pământ în
acest timp! Se împlineşte pe pământ acum Evanghelia venirii
Mele cu sfinţii, şi vin în casa Mea şi grăiesc vouă cu vânt de
trezire şi vă îndemn să faceţi deosebire între lup şi păstor, între
ucenic şi diavol aşa cum am făcut Eu, căci Iuda îşi dădea
deoparte din punga în care se punea pentru nevoile săracilor
bisericii, iar Eu, Domnul, l-am numit vânzător şi l-am numit
diavol, căci era ascuns. Când omul se ascunde cu ce va, îngerul
rău îl îndeamnă pe el aceasta, şi iată câtă învă ţă tură trebuie să
fie pusă peste fiii casei Domnului mereu, me reu! 

O, trebuie pocăin ţă multă şi umilinţă multă. Alt fel
zadarnic cred cei ce cred şi strigă la Dom nul pentru ei. Tre buie
credinţă neamestecată cu păcatul şi cu faptele lui fel de fel. Să
umble în lumină cei ce cred spre Dumnezeu. Să fie curaţi la
inimă şi la faptă cei ce vor să iubească pe Domnul. Amin. 

O, pace vouă, celor ce Mă ajutaţi şi staţi sub crucea
venirii Mele de azi cuvânt pe pământ! Voi sunteţi fiii ortodo -
xiei, căci cei ce lucrează, aceia se dovedesc a fi fii şi ucenici
ai Mei. O, rămâneţi în iubirea Mea, fiilor, rămâneţi poporul
Meu, via Mea, sădirea Mea cea scumpă, fiilor. Eu sunt cu voi
tot timpul. Aşa să fiţi şi voi cu Mine, aşa să fiţi şi voi, fiilor.
Voi sunteţi casa Mea, casa în care Eu sălăşluiesc şi masa la
care cinez cu sfinţii Mei şi cu voi, o, fiilor. Amin, amin, amin. 

24 februarie/9 martie 2014

Duminica a treia a Postului Mare, a Sfintei Cruci

Nu este bine să fie omul singur. Viaţa cea binecuvântată este viaţa
de obşte. Grăirea Domnului către fiii neamului român, să se
oprească de la călcarea legilor sfinte, să se pregătească să 

întâmpine venirea cu slavă a Domnului. 

ÎÎ n zi de duminică, Eu, Domnul Iisus Hristos, Mă
las cu sfinţii Mei, Mă las în jos pe nor deasupra

gră diniţei cuvântului Meu din mijlocul neamului român şi ne
aşezăm cuvânt în carte, Eu, şi sfinţii Mei. Cei patruzeci de
sfinţi mucenici pătimitori în Sevasta, pomeniţi în cer şi pe
pământ deodată, au stat să Mă aştepte să cobor Eu cuvânt,
căci ziua ce a trecut a fost ziua lor de pomenire, iar Eu cu
dragoste mare îi am azi la masa Mea de cuvânt, căci cobor cu
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sărbătoare de cuvânt pentru cruce, pentru iubire, căci cru cea
înseamnă iubire, iubire de Dumnezeu înseamnă ea pentru om,
iar povara postului cel pentru prăznuirea învierii Mele a ajuns
la mijlocul lui, şi mai trebuie iubire şi curaj în iubire ca să
ajun gem la împli nirea cea de şapte săptămâni a acestei vremi
de post, vreme dulce pentru cei din cer de la iubirea de
Dumnezeu a celor de pe pământ biserică a lui Iisus Hristos,
bi se rica Mea, trupul lui Hristos cu toate mă dularele lui, casa
Domnului şi cei ce lo cuiesc în ea, trăirea întru Mine a celor
ce Mă iubesc. 

O, pace ţie, poporul Meu, care Mă primeşti aici, la
izvor! De aici izvorăsc Eu cuvânt peste pământ şi de aici Mă
împart. 

O, pace şi vouă, celor ce Mă aveţi de aici de hrană
cerească, de învăţătură peste voi! 

O, pace şi ţie, neam român, neamul Meu cel de la
sfârşit de timp! O, de ce spun Eu că eşti tu neamul Meu cel
de acum? Pentru că în mijlocul tău am pe poporul cuvântului
Meu, căruia Eu i-am dat naştere de sus, din cer, prin cuvântul
Meu cel izvorât din gura Mea peste el vreme de aproape
şaizeci de ani pe vatra ta, neam român. 

O, pace şi vouă, vouă, popoare de peste tot pământul!
Eu, Domnul Iisus Hristos, Păstorul Cel cu crucea, rostesc
peste voi: Pace vouă! Duhul lui satana vă împinge la răzvră -
tire între voi, dar Eu, Domnul, vă zic: Pace vouă! Pace între
voi! Credincioşi sau necredincioşi lui Dumnezeu şi venirii
Lui de acum cuvânt peste pământ, pace zic, pace vouă! Po -
runcă nouă vă aduc: iubiţi-vă unii pe alţii precum v-am iubit
Eu! O, iubiţi-vă unii pe alţii, căci altfel vă urâţi. Precum v-am
iubit Eu iubiţi-vă, precum v-a iubit Tatăl, de M-a dat pe Mine
crucii şi răstignirii apoi, ca să nu piară cei ce cred în Mine, ci
să aibă viaţă veşnică. Omul nu are pieire, dar are bine sau rău
veşnic, are ori viaţă veşnică, ori durere veşnică, iar viaţa cea
de dinaintea veşniciei i-a fost omului dată ca să trăiască ori
pentru Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul şi pământul şi lumea,
ori pentru satana, cel care a răsturnat statul lui Dumnezeu în
om. Eu l-am făcut pe om ca să locuiesc în el cu voia Mea, cu
iubirea Mea, cu împărăţia Mea în om, dar satana, după ce a
fost înfiinţat de om împotriva Mea în om, a lucrat voia omului
apoi şi a răsturnat voia Mea în om şi şi-a făcut omul rost de
voia sa, de suferinţă, de viaţă fără de Dum nezeu pe pământ,
chiar dacă el plânge după Dumnezeu, du pă bine, căci Dum -
nezeu înseamnă binele omului, nu altceva înseamnă binele
lui, precum binele nu însea m nă altceva pentru om decât
Dumnezeu, Unul Dumnezeu. 

O, e pildă pentru om Domnul Cel Unul din trei: Tatăl,
Fiul şi Duhul Sfânt, ca tot aşa să petreacă şi omul în tru lucra -
rea sa înaintea lui Dumnezeu, căci nu este bine să fie omul sin-
gur, nu este, precum nici Dumnezeu nu este din Unul singur.
Când omul este singur, poate face voia sa peste el, poate
satana, aşa cum a putut la început când a stat omul despărţit de
om pentru voia şi puterea lui satana apoi peste om, căci atunci
s-a înfiinţat răul în om, răul cel împotriva sa însuşi şi împotri-
va lui Dumnezeu în el, căci l-a despărţit de Dumnezeu pe om
acest rău, iar voia de sine a omului s-a făcut satană pe pământ. 

O, nu este bine să fie omul singur, ci este bine să fie ca
Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, toţi întru Unul, iar Eu,
Dom nul, am spus răspicat: Acolo unde sunt u niţi doi şi trei în
numele Meu, acolo sunt Eu, acolo, şi nu sunt unde omul este
singur, chiar dacă omul caută să zică altfel în fel şi chip ca
să-şi facă rost de neascultare şi de nesupunere faţă de cuvân-
tul rostit peste om, să-şi facă omul rost de voia sa peste el, iar

Eu am rostit cuvânt de binecuvântare pentru cei ce stau uniţi
întru Mine, şi iată, aduc la masă cuvântul celor ce au stat uniţi
sub binecuvântarea Mea, de am putut Eu fi cu ei în vremea
mărturiei lor cea pentru Mine în cetatea Sevasta. 

O, vă dau rând la masa Mea de cuvânt, mucenici iu -
bitori şi răbdători cu Mine. Aţi iubit şi aţi răbdat atunci pen tru
numele Meu, pentru mărturia Mea, şi iată, aţi iubit şi aţi răbdat
şi aţi aşteptat, fiilor, cu ziua voastră de pomenire între sfinţi,
ziua care a trecut înaintea acesteia, că dor le este la sfinţi de
masa Mea de cuvânt pe pământ aici. Binecu vântată să vă fie
intrarea în cartea cuvântului Meu şi dorul vostru şi iubirea şi
aşteptarea! Toţi sfinţii Mei au aşteptat şi aş teaptă venirea Mea
pe pământ. O, pace vouă la masă de cuvânt cu Mine şi cu cei
ce iau de pe masă pentru hrana lor cea din cer. Amin. 

— OO,cine este Dumnezeu mare ca Dum -
nezeul nostru, ca Tine, o, Doamne, Ca -

re faci mi nuni? O, slavă Ţie, din cer şi până pe pă mânt, de pe
pământ şi până în cer sla vă Ţie, Doamne, Tată, Fiule şi Du hule
Sfin te, Unule Dumnezeu lăudat şi mărit! Toa tă făptura Te
slăveşte, Dătătorule de via ţă Doamne. Ne aplecăm cu ru gă -
ciune spre Tine şi-Ţi spunem: O, adu vremea a ceea să nu se
mai despartă de Tine omul, Doamne, ci să Te slăvească pe veci
de veci, căci Tu eşti Atoateziditorul. Noi nu ne-am des părţit de
Tine în vremea încercării iubirii noastre de Dum nezeu, şi am
rămas uniţi şi nedespărţiţi de Tine, iar cel unul între noi
temător de ziua încercării a căzut în slăbiciune de sine şi a fost
înlocuit, că ai pus la loc această lip să dintre noi şi am rămas
noi cu numărul întreg, slăvind iu birea noastră de Tine înaintea
Ta şi îna intea celor ce ar fi dat să ne despartă pe noi de
Dumnezeu în vremea aceea, iar Tu ne-ai întărit mult şi ne-ai
păstrat ai ei, ai mărturisirii cea pentru Tine. O, adu, Doam ne,
pe pământ vremea Ta cu oamenii, şi adu aceasta acolo unde se
vrea mare împotrivirea omului, căci omul nu poate singur să
scape de sub puterea vrăjii întunecate a acestui veac înşelător
şi trecător ca şi orice în şelare care-l prinde pe om sub ea. 

O, Te rugăm pentru neamul român, ţine-l, Doamne, sub
mantia Ta, şi dă-i putere şi duh de sus poporului cuvântului
Tău din mijlocul acestui neam, ca să stea înaintea Ta cu veghe
pentru Tine şi pentru neamul român, că este nevoie de Tine,
Doamne, şi e slab în iubire de Dum nezeu neamul român şi îi
trebuie ocrotire şi iubire prin ea, căci Tu ai aşezat spre împli -
nire venirea Ta pe vatra lui în mijlocul popoarelor de pe
pământ, care nu mai dau să-şi sfârşească goana lor după vânt.
O, în toarce mersul popoarelor, întoarce-l spre Tine, Doamne,
şi fă aceasta pentru jertfa iubirii de Tine a atâtor sfinţi, care
Te-au mărturisit pe pământ cu nădejdea că vei veni cu
împărăţia Ta, care va dăinui pe vecii. 

O, ce greu, ce greu e pe pământ, Doamne! Pe pă mânt
trebuia să fie împărăţia cerurilor la vedere peste tot, iar dacă
ea nu este, este încordare, este răzmeriţă, este nedragoste şi
nesupunere prin iu bire, este voia o mului, este ca o mul cel fără
Dum nezeu, pentru că omul nu ştie să fie adevărat în cu vânt.
El zice cu gura, săracul, zi ce: „Fie, Doamne, voia Ta pe
pământ ca şi în cer“, dar nu Te lasă şi nu Te ajută să împli -
neşti Tu aşa, căci omul îşi are lucrarea lui pe pământ, bietul
de el. O, e mare iu bire viaţa sub cruce, Doamne. Trebuie să
dea deoparte omul trăirea cea după voia sa şi trebuie să-şi ia
crucea şi să meargă după Tine, nu după sine, nu du pă voia sa,
ci după voia Ta. 

O, Domnul sălăşluieşte în cămara inimii şi face din voi
ritori ai Săi prin lucrarea Duhului Sfânt, dar supuneţi-vă Lui
cu iubire, o, oameni de pe pământ. Viaţa sub cruce este dulce
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şi rămâne pe vecii cu plata ei şi capătă înviere omul, capătă
ca şi Domnul, Care a înviat prin cruce. Aşadar, daţi Domnului
toată sla va, toată viaţa, toată închinarea în toată vremea, şi va
veni Domnul şi va împlini cu omul aşa, iar împărăţia Lui nu
va a vea sfârşit, nu va avea, căci aşa este scris. 

O, aşa, Doamne, aşa să împlineşti, curând, curând să
împlineşti aşa, căci sfinţii în cer şi pe pământ aşteaptă pe
Domnul şi-I strigă Lui: Vino! Amin. 

— OO,strigaţi-Mă să vin, strigaţi-Mă de sus şi
de jos, o, sfinţi, iubiţii Mei copii! Stri -

garea voastră Îmi dă putere, Îmi dă venire, Îmi face cale, iar
calea Eu sunt, Eu Însumi. Când am venit pe pământ acum
două mii de ani i-am arătat omului calea, i-am arătat crucea,
i-am arătat lucrarea Mea în mijlocul oamenilor credincioşi şi
necredincioşi şi învierea Mea apoi prin cruce. I-am arătat Eu
Însumi omului că trebuie să postească post de patruzeci de
zile ca şi Dumnezeu, ca să poată birui duhul lumii şi toată
ispita acestui duh, ca şi Dumnezeu să poată. 

O, Mă uit pe pământ, Mă uit în mijlocul neamului ro -
mân, la care Eu cobor cuvântul gurii Mele, Mă uit şi văd nele -
giuire mare asupra legilor sfinte lăsate prin sfinţii părinţi pe
pământ pentru asemănarea omului cu Mine, cu Dum nezeul
lui. Mormane de carne văd în vreme scri să pentru post peste
om, iar carnea s-a stricat şi a fost aruncată la gunoi şi n-au mai
mâncat-o oamenii, fiindcă s-a stricat. O, nici n-ar trebui să
atingă mâna de car ne, dară să mai mănânce oamenii carne în
vreme de post! O, acolo unde se calcă peste legile sfinte, aco -
lo nu este iubire şi nu este frică de Dumnezeu pentru iu bire, ci
este împotrivire asupra lui Dumnezeu, iar Eu am spus să-şi ia
omul crucea şi să urmeze Mie, aşa i-am spus omului să facă. 

O, nu treceţi înaintea Domnului cu judecăţile şi cu
voile voastre, voi, fii ai neamului român, căci voi sunteţi tre -
cuţi creştini la Dumnezeu, ţară creştin-ortodoxă. Grăiesc cu
voi aproape, măi fiilor, căci Eu, Domnul, am în mijlocul vos -
tru venirea Mea cuvânt pe pământ. O, nu pot să vă umplu de
puterea cea plină de har a statului Meu între voi cuvânt, nu
pot dacă voi prin călcarea legilor sfinte împiedicaţi creşterea
voastră duhovnicească şi înţelegerea de către voi a înţelep -
ciunii de sus când ea vine pe pământ cuvânt la voi. Iubirea de
voi înşivă este cel mai mare vrăjmaş al Meu şi al vostru şi Mă
lăsaţi pe Mine în lături şi treceţi înaintea Mea cu judecăţile
voastre, cu obiceiurile şi gândurile voastre, cu puterea pe care
ziceţi că o aveţi şi că o ştiţi împărţi, dar aceasta vine peste voi
prin păcatul cel de la început al omului nesupus lui Dum -
nezeu, prin mândria vieţii, o, fii români. Le-aş da sfat condu -
cătorilor de peste voi să vă călăuzească sufletul spre Domnul
pentru ocrotirea voastră de la El spre voi în vremi de dureri şi
de ispite, dar nici ei nu-L împlinesc pe Domnul în ei, iar voi
nu aveţi de unde lua povaţă şi faptă pentru împlinirea Mea în
voi. O, vă dau Eu, vin Eu şi vă dau sfat, vin Eu din cer şi vă
dau. Nu Domnul să fie numărat al doilea după voi, ci voi
fiecare să vă număraţi al doilea după Domnul, iar pe Domnul
Întâiul pentru vo ia cea de peste voi, şi va fi ocrotire mare
peste neamul român, căci va fi Domnul mare pentru el, iar el
va fi cel ocrotit. 

Un ceas, şi vine Domnul cu toată slava Sa şi vine cu
putere. Să se aşeze tot omul în genunchi şi să-şi ceară iertare
la Domnul pentru toate păcatele lui şi să ceară apoi ocrotire şi
iubire pentru voia Domnului pe pământ, căci voia omului
depărtează pe Domnul şi toată ocrotirea cea de sus. 

Purtător de cruce să fie omul, căci viaţa fără cruce este
ruşinoasă, este carne şi fire, carne şi sânge, şi acestea nu au

viaţă veşnică, nu au moştenire cu cerul. 
Binecuvântată să fie purtarea crucii şi puterea care vine

peste om de la a ceasta, şi binecuvântaţi să fie cei ce au iubire
pentru Domnul, iar cei ce nu iubesc pe Domnul, să fie ana -
tema, precum este scris, până ce ei se vor înţelepţi să meargă
cu pocăinţă spre Domnul, spre Cel ce izbăveşte pe cel care-L
cheamă pe El, şi oricine va chema numele Domnului va fi
izbăvit, precum este scris, va fi mântuit, va fi cel ocrotit, va fi
Domnului credincios. Amin, amin, amin. 

10/23 martie 2014

Duminica a cincea a Postului Mare, a cuvioasei Maria
Egipteanca

Oamenii nu au iubire de Dumnezeu pentru că au iubire de păcat.
După neascultarea de Dumnezeu urmează păcatul: despărţirea de
Dumnezeu a omului. Omul cel înviat din păcat trebuie să lucreze
mult şi mereu înviere în el şi despărţire de duhul lumii. Maria
Egipteanca îi îndeamnă din cer pe fiii păcatului să caute spre 

naşterea cea din nou şi să lucreze poruncile vieţii. 

ÎÎ n zi de duminică Eu, Domnul, Mă las cuvânt peste
pământ şi Mă aşez în carte cu povaţă de viaţă, căci

vieţii îi trebuie hrană, îi trebuie putere, îi trebuie pe
Dumnezeu mereu, mereu, iar omul este departe, departe de
Dumnezeu şi de taina vieţii, fiindcă omul nu ştie, nu vrea să
ştie ce este viaţa şi de unde vine ea. 

Mă aşez cu tine la masă de cuvânt, poporul Meu de la
izvor, iar tu eşti împărţitor de hrană, împărţitor de viaţă şi de
hrană pentru viaţă, căci Domnul este viaţa omului, iar cuvân-
tul Său este hrana vieţii. Sunt Domnul Iisus Hristos, dătătorul
de viaţă. Cu duh dătător de viaţă am venit pe pământ şi M-am
împărţit în toate părţile ca să ia oamenii pe Dumnezeu în ei,
o, şi am găsit puţină iubire de Dumnezeu în oameni, ca şi
acum când iarăşi vin şi iarăşi Mă împart şi iarăşi puţină iubire
găsesc pentru întâmpinarea Mea. 

Cu duhul învierii vin şi n-au oamenii iubire şi nu Mă
întâmpină când vin. O, de ce n-au oamenii iubire de Dum -
nezeu, fiilor? Îi amăgeşte păcatul, mereu, mereu îi amăgeşte
păcatul, că li se face dulce şi le ţine loc de iubire în ei, o, şi
Mi-e tare milă de toţi oamenii, măi fiilor. E otrăvită cu păca -
tul fiinţa lor, şi plânge cerul după ei şi plânge suspinul Meu
pe lângă ei în zilele acestea de venirea a Mea cuvânt peste
pământ, căci păcatul este otrava ca re îl mănâncă pe om şi din
care omul mănâncă, fiindcă n-are cine să le arate oamenilor
calea vieţii. 

O, trebuie mult iubit Dumnezeu de către cel care în -
drumă omul pe calea vieţii. Grăim în ziua aceasta despre
Duhul Cel dătător de viaţă, Duhul Care îl luminează pe om
făcându-l lumină şi împărţitor de lumină ca şi Dumnezeu, căci
viaţa lui se face lumină oamenilor şi luminează întune ricul şi
văd oamenii să meargă şi unde să meargă şi cu cine să meargă
pe cale, dar mai întâi omul trebuie să nu mai vadă lumea şi
mersul ei cel cu păcat, căci în lume omul este supus păcatului,
fiindcă e tare slab omul şi are în el otrava păcatului, o are din-
tru început, de când omul s-a despărţit de Dumnezeu pentru
păcat prin neascultare, iar după neascultare urmează păcatul. 

O, poporul Meu de peste tot al cuvântului Meu cel de
azi, fereşte-te, fiule, de neascultare de Dumnezeu şi de cuvân-
tul lui Dumnezeu, căci după neascultare urmează păcatul, iar
păcatul este despărţirea de Dumnezeu a omului, este moarte
păcatul şi îi trebuie înviere apoi omului, trebuie să vină Dom -
nul la el şi să-l strige să învieze, să iasă din păcat şi să iasă din
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el păcatul, mai întâi din minte şi din ini mă, şi apoi din trupul
lui tot. Această povaţă s-o ia de la tine tot omul care vede
lumina Mea în mijlocul tău, lumină în tine şi în jurul tău, iar
în ziua aceasta vin la tine, poporul Meu, vin cu oaspeţi cereşti
la masa ta cu Mine. 

Se pomeneşte bisericeşte în ceata cuvioaselor Maria
Egipteanca, cea care a înviat din păcat când Eu, Domnul, am
luminat min tea şi inima ei cu Duhul Cel dătător de viaţă cu
Care am venit să lucrez şi să luminez pe pământ, şi i-am dat
ei înviere şi lucrare apoi împotriva păcatului, că du pă înviere
omul trebuie să lucreze mult şi mereu înviere în el şi despăr -
ţire de duhul lu mii, care îl ispiteşte din urmă, şi multă, multă
iubire de Dumnezeu şi uni re cu Dumnezeu îi tre buie celui în -
viat, căci altfel nu poate omul să rămână viu după ce înviază
din păcat. 

Iubirea îl curăţă pe om de păcat, şi aceasta va grăi la
masa cea de azi Maria Egipteanca, plină de dor de cuvânt în
ea, plină de dor, căci S-a fă cut Domnul iubire şi dor în ea, şi
numai aşa a pu tut ea lupta cu moartea care stăpânise mădula -
rele ei până ce s-a trezit în ea dragostea, care a tre zit-o pe ea. 

O, pace ţie, fiică lup tătoare, pace ţie la masa Mea cu
poporul cuvântului Meu cel de azi! Amin. 

— ŞŞ i eu Îţi zic Ţie: pace Ţie, Iisus Hristos,
Ţie şi nu melui Tău cel frumos, Domnul

meu, Dom nul învierii! O, câtă înviere mi-ai dat! O, câtă milă
ai arătat sufletului meu cel atât de păcătos şi trupului meu cel
atât de a bătut de la poruncile vieţii, Doamne! O, cât de bun
eşti cu cei pierduţi de tot când Tu le ieşi în cale ca să le dai
înviere, Doam ne! Trăgeau din mi ne du  hurile păcatului ca din -
tr-un stârv, şi Te-ai mi lostivit de mine, Doam ne, şi m-ai scos
din lume şi m-ai călăuzit departe de ea şi i-ai scăpat de pă -
catul din mine pe cei mulţi, cărora le ologeam puterea cea
bună prin o trava cea dinăuntrul meu, şi care se făcea moarte
în mulţi. Am slăbit atâtea suflete prin pofta din mine, care tră -
ia cu multul în mădularele mele începând de la dorirea inimii,
iar apoi mi-a rămas inima plină de jale în toată vremea mea
din pustie pentru su fletele slăbite de mine în vremea desfătă -
rilor mele trupeşti. „O, ce-am făcut asupra lor!“, aşa-mi spu -
neam, şi Te ru gam pentru mântuirea mea şi a lor, Doamne. 

Voiesc să-l rog pe om să se lase de păcat, să strig la toţi
să vină după Domnul, să-L cau te să le dea învierea şi ridi-
carea din păcat, căci omul se ascunde mult în el cu păcatul
când vrea să nu i-l ştie ceilalţi, şi e în mare primejdie cel ce
se ascunde. Eu nu m-am ascuns cu păcatul şi nu mi-a fost
greu să mă arăt cu el şi nu mi-a fost greu să-mi recunosc
păcatele înaintea Dom nului şi înaintea tuturor, căci inima
curată este cea care nu se ascunde în ea cu ni mic bun sau rău,
şi pe aceea o ajută Dom nul cu dragostea cea de sus, căci de ar
ascunde omul pe cele ce le iubeşte cu i nima sa, o, nu se poate
ascunde nici în el, nici în altul, căci duhul descoperirii lu -
crează mult din cer pe pământ, mult cât nu se suie la mintea
omului cât lu crează acest duh, care scoate la lumină pe cele
ascunse de om, ori spre izbăvirea, ori spre osândirea lui. 

O, bietul om, o, bietul om! Zice o mul că înnebuneşte
dacă nu ia din păcat, şi îi este dor de păcat şi de înşelarea de
la păcat, dar el, omul, este nebun dacă iu beşte păcatul şi nu
mai are cum înnebuni mai mult dacă are atâta dor de pă cat,
atâta neastâmpăr, atâta pribegie pe calea lui după păcat, şi e
nebun de pribeag o mul, iar păcatul este mai ne bun, mai tare
peste om cu cât omul este mai gol de ajutor, de Dumnezeu,
Care-l ajută pe om îm potriva păcatului, dar o mul fu ge de
Dum nezeu şi fuge după păcat, săracul. 

O, fii ai păcatului, căutaţi spre naşterea cea din nou,
căci sunteţi pedepsiţi de păcat aşa cum am fost eu până la ziua
învierii mele din păcat. E pedeapsă în voi păcatul. Vine Dom -
nul pe pământ cu vânt şi vă strigă la El. Răspundeţi strigării
Lui şi iubirii Lui, că El e Domnul în vierii şi vă poate învia
spre o viaţă dulce şi spre roade dulci ca şi El. Neascultării de
Dumnezeu îi urmează păcatul, şi iată de ce cade omul în
păcat. Nimeni să nu se mire de ce ajunge să facă păcat. Face
pentru că nu ascultă ceea ce Domnul îi cere să asculte şi să
facă. Nu este păcat mai mare ca neascultarea, iar după ea
urmează păcatele ei. E vremea de post şi de rugăciune pentru
izbăvire de păcate, iar oamenii n-au putere, n-au frică, n-au
voinţă pentru această ascultare. 

O, fii ai păcatului, ascultaţi, ascultaţi de orânduielile
cele de la Dumnezeu şi de la sfinţii Lui. Puneţi în voi dra -
gostea de Domnul, că de la ea şi cu ea vin toate bunătăţile ei
şi vă va veni învierea şi va veni la voi harul, pe care Domnul
mi l-a dat şi mie când m-a despărţit de păcat prin lumina Lui
cea de sus, care m-a învăţat viaţa. O, lăsaţi-vă spre salvare,
căci ea vă caută. Iubiţi postul de bu cate şi de păcate, că de la
păcatele voastre vin toate suferinţele de pe pă mânt, toate su -
fe rinţele voastre. Păcatul atrage mânia lui Dumnezeu şi pusti-
etate atrage. Rămâne pustiu de oameni pă mântul când nu mai
poate duce pe el o mul şi păcatele lui. 

O, fii ai păcatului, sculaţi-vă şi în vioraţi pământul de
sub voi făcând po runcile Domnului pe pământ! O, ce fru-
moase sunt de împlinit poruncile Dom nului! Dacă vreţi să
vedeţi rodul acestor frumuseţi trebuie să împliniţi cu dor şi cu
iubire aceste porunci. Ele sunt poruncile vieţii, şi toate cele
zece câte sunt, sunt cuprinse întru una: să iubeşti pe Dum ne -
zeu şi pe aproapele tău. Iubirea este din cer, nu de pe pământ.
Ea este cer, nu este pământ. O, ce fericiţi ar fi pe pământ oa -
menii dacă ar căuta cu mult dor şi drag să împlinească amă -
nunţit poruncile vieţii! O, ce fericit ar fi Domnul să aibă as -
cultare de la om! 

O, câtă înviere ar avea omul şi cât de înviat ai fi Tu în
el, Doamne, dacă el ar iubi şi ar căuta să asculte şi să facă
poruncile vieţii! Iată, Tu şi poporul Tău de azi, Doamne! O,
dacă n-ai fi Tu cu ei, n-ar fi nici ei cu Tine! Dar Tu ai iubit mult
şi ai zidit acest popor ca să faci bi ne oamenilor din mij lo cul
lui, că iată cât de mult şi bogat izvor s-a făcut cuvântul Tău
peste pământ din acest loc binecuvântat, în care Tu şi cei din
cer aveţi să laş şi lucrare cerească între oameni! O, înva ţă-i
mereu, învaţă-i ascultarea de Dum nezeu, învaţă-i, Doam ne,
mereu, şi dă-le har şi lucrare cu har. Fă să se în mul ţească peste
pământ această lumină şi sună, Doamne, în vierea şi vino, că
ia tă, vii şi strigi, şi dă-le har celor ce dau să Te audă, că şi mie
mi-ai dat, şi m-ai a jutat, Doamne, să lupt şi să Te am şi să Te
păstrez al meu, Dumnezeul meu, iar Tu pe mi ne să mă păstrezi
a Ta, că acesta mi-a fost dorul după ce duhul învierii l-am avut
de la Tine peste fiinţa mea atât de pierdută până atunci. 

O, slavă Ţie şi harului Tău peste pământ, Doamne!
Cetele cereşti sunt sla va Ta şi Te slăveşte slava Ta, Te slăvesc
cetele cereşti, Îşi slăvesc Stăpânul, căci între cei din cer este
ascultare şi es te iubire şi este Dumnezeu. Amin. 

— II ată învăţătură de în vi ere sun Eu, Domnul,
prin sfinţii Mei, prin cei ce s-au izbăvit de

păcat şi s-au sfinţit pentru Mine pe pă mânt! O, câtă ajutorare
ai tu prin cei din cer alături cu Mine la masa Mea de cu vânt cu
tine, poporul Meu! Te las spre o dihnă de sub cu vântul Meu cel
de azi şi Mă pregătesc să cobor cu mama Mea Fe cioara şi să
grăim cu tine, fiule, şi să gră im peste pământ şi peste popoare,
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căci de aici îm part cuvântul Meu peste pământ. 
O, de ce puteţi voi să rămâneţi cu Mine, fiilor? De ce

lumea nu poate cu Dumnezeu? Acestea vom căuta să le deslu -
şim cu înţelepciune de sus în ziua de praznic sfânt, care ur -
mea ză. Umblaţi, aşadar, mereu la ceea ce azi v-am învăţat pe
voi şi pe cei ce iau pe Domnul de la voi, umblaţi la taina
ascultării şi sprijiniţi-vă cu ea şi cu lucrările ei, căci cei ce nu
ascultă greşesc apoi, măi fiilor. 

O, poporul Meu, fii destoinic la învăţătură şi apoi la
împlinirea ei peste tine, căci tu trebuie să fii ocrotitul Meu şi
trebuie lucrat pentru aceasta. Nu strângem masa între Mine şi
tine. Mă întorc cu zi de praznic împărătesc, fiule poporul
Meu. Unii pe alţii să ne aşteptăm şi să ne primim, fiilor.
Amin, amin, amin. 

24 martie/6 aprilie 2014

Praznicul Dumnezeieştii Buneivestiri

Cel ce Îl aşteaptă pe Domnul va avea parte de ziua bucuriei,
venirea Domnului la el. Oamenii se încântă de slava pământească.
Grăirea Maicii Domnului către noroadele pământului care se
războiesc între ele. Cum poate creştinul să rămână cu Domnul. 

EE zi de praznic împărătesc în cer în această zi, du -
pă orânduiala lăsată prin sfinţi pentru cei din cer

şi pentru cei de pe pământ, care iubesc pe cele din cer, iubind
ei să petreacă odată cu cei din cer slava sărbătorilor cereşti,
spre aducerea-aminte a lucrărilor lui Dumnezeu între oameni,
căci toate spre mântuirea oamenilor se lucrează în cer, şi apoi
pe pământ se aşează ele şi lucrează credinţă şi mântuire în
oameni şi lucrează bucurie în cer şi pe pământ. 

Eu, Domnul, Îmi fac în ziua aceasta de praznic sfânt
dovada dumnezeirii Me le. Sunt Dumnezeu adevărat din
Dum nezeu adevărat. Sunt Dumnezeu şi Om. Am Tată şi ma -
mă şi sunt din cer venit, şi sunt şi de pe pământ, căci am venit
pe pământ ca să Mă vestesc oamenilor că Eu sunt Cel ce sunt,
că este Dumnezeu, că Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt lucrează mult
şi me reu în cer şi pe pământ şi nu stă Dumnezeu din lucrarea
Sa. Cel ce a făcut cerul şi pământul, o, cum să stea, cum ar
putea să stea din lucrarea Sa vreo clipă, după ce a făcut
această facere şi după ce l-a zidit pe om? 

Am venit din cer pe pământ acum două mii de ani, şi
am venit apoi de pe pământ în cer, iar acum, o, acum vin iar
din cer pe pământ. Vin şi Mă duc, Mă duc şi vin şi sunt me -
reu pe cale. Am îngeri însoţire şi slujire şi a coperământ, căci
tainic lu crez, şi nu dau deo par te perdeaua de deasupra Mea
până ce de la margini la margini voi fi vestit şi cu noscut şi
aşteptat şi mult dorit şi iubit, căci Eu sunt iubirea cea fără de
început şi fără de sfârşit, fiindcă aşa este Dumnezeu, nu are
început şi nici sfârşit, ci are doar iubire, iar ea nu va pieri. 

O, cum să fac? Dau să Mă sfătuiesc cu cei de pe pă -
mânt cum să fac să le pregătesc bucurii. Încă de la facerea
cerului şi a pământului, mai înainte de a-l zidi pe om, încă de
pe atunci am lucrat să-i pregătesc omului bucurii cereşti, bu -
cu rii cu Dumnezeu şi de la Dumnezeu, dar omul a dat mereu
să-şi pregătească el bucurii chiar şi în raiul în care l-am aşezat
spre bucuria Mea şi a lui, numai că el, o mul, nu-şi poate
pregăti decât dureri, bietul de el. Bucuriile omului sunt numai
cele de la Domnul lucrate şi dăruite lui a poi aşa cum s-a
pregătit acum două mii de ani zi de bucurie venită pe pământ,
şi apoi prin îngeri a fost ea vestită şi aşezată să fie spre po -
menire, căci venise ziua zămislirii Mele în mamă Fecioară,
iar când a venit această clipă s-a făcut lumină de îngeri în

jurul Fecioarei şi glas îngeresc a vestit-o pe ea că va fi mama
lui Dumnezeu, a Fiului lui Dumnezeu, că va veni Domnul pe
pământ şi Se va îmbrăca în trup, Se va aşeza sămânţă de Om
în pântecele ei şi Se va supune facerii prin naştere feciorel -
nică, şi numai din cer se va lucra şi va lua Dumnezeu trup pe
pământ şi Se va naşte Prunc şi va creşte încet, în cet ca şi omul
şi va ajunge la vârsta de bărbat desăvârşit şi va plăti apoi
vrăjmaşului omului preţul pentru răscumpărarea omului, care
a murit prin păcat, care moa re prin păcatul cel de la început
al neascultării de Dumnezeu a omului în rai, şi va muri Dum -
nezeu, va muri ca omul şi va învia apoi ca Dumnezeu, căci
trebuia plătită viaţa omului, şi numai Dumnezeu a putut să
plătească, fiindcă hoţul este tainic, este ascuns, şi pe ascuns a
lucrat de a făcut omului moarte, şi trebuia tot tainic să se
pătrundă în locuinţa morţilor şi să se ia din ea avutul lui
Dumnezeu, avutul cel furat. O, numai Eu, Domnul, numai Eu
am putut să pătrund în casa hoţului, nu mai Cel tainic a putut
aceasta, iar hoţul s-a înspăimântat mult când a aflat cine sunt
Eu, Cel ce am pătruns în locuinţa lui şi Mi-am luat înapoi
ceea ce el Mi-a furat. 

O, acum două mii de ani s-a luminat încăperea unde
locuia mama Mea Fecioa ra şi i-a spus ei slujitorul Domnului,
i-a spus din lumină: «Bucură-te, tu, Marie Fecioară! Tu eşti
plină de har, plină de Dumnezeu şi de cele pentru El. El este
cu tine şi binecuvântată eşti tu între femei şi vei zămisli în
sânul tău şi vei naşte un Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus.
Acesta va fi mare, şi Fiul Celui Preaînalt va fi şi Se va chema,
şi va sta El pe tronul Părintelui Său David şi va împărăţi peste
casa Dom nului în veci, căci împărăţia Lui va fi fără de sfârşit,
că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă. O, nu te mira, tu
nu ştii de bărbat, după cum spui, dar Duhul Sfânt Se va coborî
acum peste tine şi vei fi umbrită de puterea Celui Preaînalt, şi
de aceea Pruncul tău Se va naşte din tine şi Fiul lui Dumnezeu
Se va chema El pe pământ şi în cer pe veci de veci. Amin!». 

Amin a zis atunci Fecioara mama Mea. O, ce mare
bucurie, ce clipă măreaţă a fost coborâtă pe pământ în ziua
aceea în care Eu, Domnul, am coborât prin lucrarea Duhului
Sfânt şi prin cuvânt îngeresc în pântecele mamei Mele
Fecioa ra, cea plină de harul cel de sus, prin care ea aştepta pe
Domnul! O, ce mare este omul şi tot înăuntrul lui, ce mare
este cel ce aşteaptă pe Domnul! Vine peste el ziua bucuriei,
vine pe neaşteptate, vine Domnul la el şi Se sălăş luieşte în el
şi-Şi face casă la el şi masă de cină cerească aşează apoi cu
cel ce Îl aşteaptă pe El. O, iată ce face aşteptarea cu credinţă
a Domnului pe pământ! 

M-am pregătit dis-de-dimineaţă în ziua aceasta ca să
cobor cu praznic sfânt, cu masă de praznic pe pământ. Am cu
Mi ne pe împărăteasa, pe mama Mea Fecioa ra. M-a purtat ea
în pântece acum două mii de ani şi M-a născut apoi şi M-a dat
Tatălui, şi M-a dat oamenilor credincioşi şi necredincioşi,
M-a dat ca să-Mi lucrez lucrarea pentru care am venit de la
Tatăl pe pământ. Iată, în zilele acestea vin iar, vin aici, în
acest loc, şi Mă fac cuvânt şi Mă aşez în carte şi ies înaintea
oamenilor Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
îmbrăcat în cuvânt şi în nor de heruvimi purtat. De iubire vin,
de bucurie vin, că voiesc să fac dovada dumnezeirii Mele şi
să pun iubire pentru Dumnezeu în om, şi nimic nu este cu
neputinţă la Dumnezeu. Am venit şi vin pe pământ, şi vin din
cer. Sunt Dumnezeu şi Om, căci am Tată şi mamă, şi vin şi
din cer, şi vin şi de pe pământ la cer, vin şi Mă duc, Mă duc
şi vin şi nu stau din lucru şi sunt me reu pe cale şi Eu sunt
calea omului spre Dumnezeu. 
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O, omule, Eu sunt Calea. Eu sunt Cel ce te călăuzeşte,
şi nu este nimic şi nimeni în afară de Mine care să te poată
călăuzi şi să te aşeze pe calea care duce la fericire, la bucurie,
că tu eşti lipsit de bucurie. Ţi-e dor de bucurie, dar bucură-te
aşa cum s-a bucurat mama Mea Fecioara acum două mii de
ani, când am venit Eu la ea însoţit de înger ca să Mă aşez
înăuntrul ei şi să-Mi fac lucrarea cea pentru mântuirea ta, o -
mule scump. O, iată ce te în văţ Eu acum: Îţi amintesc de mul -
ţi mea de oameni care se adună la slujbele bisericeşti la
sărbători şi hramuri mari, şi această mulţime se uită mai ales
la su i ta de pre oţi sluji- tori, împopoţonaţi toţi în veşminte de
sfinţenie, pe care ei nu le ţin în cinste, şi se ui tă biata mul ţime
de oa- meni şi li se strânge inima uitându-se ca la nişte sfinţi
la vederea aceea, aşa cum se strânge inima altei mulţimi de
oameni care se strânge pe arene sau la carnavaluri, şi tot aşa
se bucură şi aceştia la vederea celor văzute, şi pentru care ei
se strâng. O, dar la sfânta Liturghie este suită cerească de slu-
jitori slăviţi în cer, şi coboară ei pe pământ la slujbe sfinte
între slujitori sfinţi, iar la această privelişte unică nu li se
strân ge inima celor adunaţi, după ce preotul în altar rosteşte
şi cere Domnului binecuvântare spunând: Binecuvintează
intrarea sfinţilor Tăi, Doamne! Iată, nu vede omul slava cea
de sus, ci numai pe cea de jos, care îi ia ochii şi inima şi nu-şi
mai duce ochii la Domnul, ci îi duce la slava cea trecătoare a
omului care stă în numele Domnului peste mulţimi, sau în
numele vrăjmaşului Domnului şi al omului pe pământ. 

O, omule, o, omule scump, vino şi pe Golgota, vino,
omule căutător, şi nu căuta numai să-L foloseşti, ci să-L şi
iubeşti pe Cel ce umblă după tine suspinând ca să-L auzi şi ca
să-L primeşti, şi lasă-te folosit de El pentru iubire de Dum -
nezeu şi de semeni, ca să fii ca El, ca să semeni cu El, cu Cel
de pe Golgota, căci unde îţi este inima ta, acolo îţi este şi
comoara, căci cei din lume au în lume şi comoara şi inima şi
se desfrânează iubind păcatul, iubind lumea şi duhul ei. 

O, omule, caută cu dor, caută să ai dor de binele cerului
pe pământ şi să nu mai ai alt dor pe pământ. Ascult-o pe ma -
ma Mea Fecioara aşa cum au ascultat de ea mesenii de la
nuntă când M-a luat cu ea la nuntă ca să Mă arăt acolo Dum -
nezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Dumnezeu şi Om, ca
să-Mi strâng din loc în loc pe ucenicii Mei cei doisprezece,
căci venise această vreme, iar Eu o ascultam pe mama Mea şi
îi eram Fiu supus. 

O, mamă Fecioară, găteşte-te acum şi grăieşte tu în
mijlocul poporului cuvântului Meu, mamă. E zi de praznic
îm părătesc, mama Mea, e ziua Mea şi a ta şi a îngerului bu -
neivestiri, mamă. O, e zi ma re această zi, mamă. 

— OO,marele meu Stăpân şi Dumnezeule
mare, Te-ai făcut Fiul meu iubit acum

două mii de ani, Doamne, iar eu m-am făcut ma ma Ta pe
pământ. Nu poate omul să-Ţi pregătească zilele Tale de slavă,
dar vin cei din cer şi le pregătesc, Fiule scump al meu. O, ce
mare sărbătoare a aşezat pe pământ acum două mii de ani
îngeraşul venit la mine cu vestea cea din cer a buneivestiri a
naşterii Tale din pântecele meu cel fecioresc, ziua în care Tu
Te-ai zămislit ca să Te naşti apoi, Doamne mi nunat întru sfinţi. 

Caută şi tot caută oamenii mari ai pământului, pe toate
căile caută ei să du că lumea la bine, dar numai Evan ghe lia
Domnului, numai ea poate să vă u nească şi să vă aducă vremi
de bucurie, o, popoarelor de pe pământ. Nici o orânduire
pământească nu va putea fără de Dumnezeu în ea să aşeze
peste popoare pacea şi bucuria, ci numai dragostea de Dum -
nezeu va putea aceasta, numai ea schimbă omul la inimă şi la

faptă, iar alt fel omul rămâne hoţul care-L ascunde pe Domnul
din faţa popoarelor ca să fu re el împărăţia, el, hoţul, cel care
înşeală noroadele toate că le va aduce binele, când nimeni în
afară de Domnul nu poa te aceasta. 

O, departe, departe de Domnul sun teţi, popoarelor, şi
departe de duhul pă cii sfinte. Ascultaţi ceea ce vă spun:
căutaţi după dragoste, de la care vă va veni în suflet căldura
pentru cei din cer şi credinţa apoi. O, nu fiţi necredincioşi ca
Is rael, cel căruia nu i se strângea inima când vedea norul
coborând înăuntrul lui cu Domnul, sau stâlpul de foc cu Dom -
nul în el, care lumina calea poporului Is rael, şi acest popor a
greşit prin neiubire şi prin necredinţă apoi şi a găsit cu cale
să-l bată cu pietre pe Moise, prin care Domnul binevoia peste
Israel. O, nu-L daţi pe Domnul din calea voastră! El vine
cuvânt, cuvânt mult peste pământ ca să vă iasă în cale cu vre-
mea bucuriei, cu vremea Domnului, iar voi nu vă purtaţi
dulce şi frumos înaintea coborârii Lui la voi. O, dacă nu vreţi
dureri şi încercări şi încordări, faceţi tot ce vă spune El să fa -
ceţi. Să vă doară adânc pentru toate pă catele pe care le-aţi
făcut voi şi semenii voştri de lângă voi şi de peste tot pămân -
tul, şi să se vadă că vă doare adânc, ca să vină apoi vremea
bucuriei şi a păcii peste voi. O, aceasta este lucrarea creştinu -
lui, nu alta este ea. Aceasta ar fi să fie lucrarea unui popor
ortodox: să facă tot ceea ce Domnul îi spune să facă, şi să fie
ascultare, căci neascultarea de Dom nul aduce după ea păca -
tul, şi face omul păcat în locul ascultării pe care se cere s-o
facă. O, ce a folosit omul dacă a fă cut neascultare în rai? 

Înfricoşaţi-vă, voi, popoare, şi pă răsiţi voia de sine, voia
care desparte pe om de Dumnezeu, de binele care nu vine
decât de la Domnul! O, ascultaţi de El, popoarelor de pe pă -
mânt! Nu este pace fără Domnul. Îşi împarte Domnul cu vântul
peste voi ca să vă aducă pacea. O, pace vouă, pace de la Dom -
nul vouă! Voi nu ştiţi decât să vă războiţi între voi şi să luaţi
pe cele ale aproapelui, care nu se cuvin vouă. O, pace vo uă,
pace şi nu război! Iar pentru ca să aveţi pace şi bine, faceţi tot
ce vă spune Domnul să faceţi. Deschideţi cartea Lui, cartea
Cuvântului lui Dumnezeu din zilele acestea, şi deschideţi
Scrip turile ca să găsiţi în ele vestirea acestei cărţi, că ea va
veni şi se va deschide pe pământ şi va fi ea glasul Dom nului
peste vii şi peste morţi, căci este vestită de Scrip turi cartea a -
ceasta, şi ea este Domnul, Care vine pe pământ cuvânt în zile -
le acestea pentru toate po poarele ca să curgă ele spre acest
munte de cuvânt şi să caute cu voia Domnului toate popoarele. 

E zi de praznic sfânt între cei din cer şi coboară Dom -
nul pe pământ la voi şi Se face cuvânt peste voi, o, popoarelor
de pe pământ. Vă binevesteşte Domnul bucurie mare, cuvân-
tul Său, care să vă aşeze în duhul păcii Lui. O, pace vouă, şi
zi de praznic de bunăvestire atunci şi a cum! Fiţi credincioşi.
Mari şi mici câţi sunteţi pe pământ, fiţi credincioşi şi nu ne -
cre dincioşi! Pipăiţi bine cu mintea şi cu credinţa cuvântul
glasului Domnului, căci El este Fiul meu, Fiul Tatălui şi Fiul
meu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, dovedit pe
pământ acum două mii de ani şi vestit apoi spre toate po -
poarele. Amin. 

Şi acum, Fiule Doamne, pecetluieşte grăirea mea peste
pământ şi peste popoare. Eu stau de veghe la hotarele ţă rii şi
ale neamului român, unde Tu Ţi-ai aşezat foişor de venire
acum, la sfârşit de timp, şi-Ţi săvârşeşti strigarea glasului Tău
peste tot pământul, o, Doamne. O, trebuie veghe şi de sus, şi
de jos, şi să îndemnăm pe români să nu uite de Dum nezeu şi
de îndatoririle pe care Domnul le cere la creştini. Post şi rugă -
ciune, iu bire şi răbdare, necălcare peste legile sfin te, credinţă
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şi lucrare de credinţă, şi mai ales primire pentru Domnul,
Care vine, venire pentru Tine, Fiule al lui Dumne zeu şi al
meu, Fiule Care vii ascultând ca un Fiu, căci lucrarea Ta a
fost şi este as cultarea, o, Doamne al meu, o, Fiule iu bit al
meu, Care-Ţi ai foişor acum în mijlocul neamului român, la
care vii cuvânt şi Te împarţi peste pământ cu dulce glas mân-
tuitor şi salvator acum. Amin. 

— OO,ce bucurie, mamă! E praznic de bucu -
rie această zi de praznic. „Bucură-te,

cea plină de har!“, aşa a rostit ţie îngerul bu neivestiri în ziua
aceasta acum două mii de ani şi M-a vestit ţie că voi veni şi
Mă voi arăta pe pământ Dumnezeu din Dum nezeu, Fiu al lui
Dumnezeu, în pântecele tău aşezat spre naşterea Lui între
oameni, o, mamă Fecioară. Binecuvintez cu mare iubire ve -
ghea ta peste neamul român. Cu rând, curând voi grăi iarăşi
cuvânt pes te neamul român spre înţelepţirea lui şi spre împli -
nirea cuvântului Meu de pes te el, mamă. O, pace ţie peste
neamul român şi veghe peste el de la Noi, mamă! Amin. 

O, popor al cuvântului Meu cel de azi, de ce poţi tu să
rămâi cu Mine şi să crezi aşa? Dacă ai fi numai tu şi numai
aproapele tău laolaltă în numele Meu, o, fiule, şi dacă n-aş fi
şi Eu al treilea mereu ca să însufleţesc iubirea şi credinţa şi
frăţia dintre fraţi, o, tu n-ai putea să rămâi al Meu şi numai al
Meu şi te-ai duce de lân gă Mine, dar ieslea Mea de cuvânt te
ţine tare cu credinţa şi cu nădejdea şi cu jertfa, iar pentru
jertfă ţi se dă plată, ţi se dă credinţă prin dar. Tu şi fratele tău,
dar şi Eu sunt, iar Eu sunt Cel ce vă ţin ai Mei pe voi şi lângă
Mine vă ţin. O, ce rău şi-au fă cut cei care au plecat! Au plecat
că n-au avut minte, de aceea au plecat de lângă voi şi de lângă
Mine şi de lângă locul izvorului Meu de cuvânt, şi n-are cine
să-i mai ajute şi să-i mai ocrotească pe ei pe unde sunt, ci
numai dragostea voastră de Mine şi de oameni, numai ea a
mai rămas cu pomenirea numelui lor înaintea Mea pe masa de
la voi, fiilor mijlocitori prin rugăciune înaintea Mea. Dar sta -
rea lor nu este bună, fiilor, căci cei ce Mă părăsesc, Mă pără -
sesc, şi nu se pot dezvinovăţi pentru aceasta. 

O, adu-ţi aminte, poporul Meu, de mama Mea Fecioa -
ra, care a spus mesenilor de la nunta din Cana să facă ei tot ce
le voi spune Eu să facă. Aşa şi voi, măi fiilor, faceţi tot ce Eu
vă spun să faceţi şi să împliniţi, şi aşa Mă veţi ţine cu voi, şi
aşa veţi rămâne voi lângă Mine, şi Eu lângă voi, şi lumea nu
ne va despărţi. 

V-am întrebat pe voi: de ce lumea nu poate cu Mine?
Cine iubeşte duhul lu mii şi faptele ei, o, cum să poată cu Mi -
ne? Dar cine iubeşte Duhul Meu şi lu crarea Lui peste pământ,
cum să poată fă ră Mine cel ce a ales să iubească aşa? O, veţi
putea să rămâneţi cu Mine, şi Eu cu voi numai dacă veţi face
mereu tot ce vă voi spune să faceţi, măi fiilor, iar altfel nu
poate rămâne cu Mine cel ce dă să fie al Meu. De aceea Eu
v-am învăţat şi vă spun iar şi iar: umblaţi la tai na ascul tă rii,
căci cei ce nu ascultă, după neascultare urmează păcatul, măi
fiilor, ur- mează despărţirea de Dumnezeu prin pă cat, fiilor.
O, de-ar învăţa aceasta bine toţi cei care dau să creadă în
cuvântul Meu cel de azi şi să fie şi ei ai Mei prin împlinirea
toată a acestui cuvânt peste ei! 

O, nu păcătuiţi, voi, cei care v-aţi ales şi vreţi să fiţi ai
Mei, iar Eu al vostru să fiu. Iată ce vă spun: Dacă între voi
sunt dintre cei care pentru dreptatea şi starea dorită loruşi
apasă şi învinuiesc şi numesc sub vină pe cei prin care-Mi
port povara lucrării venirii Mele cuvânt pe pământ ca să-Mi
pregătesc aşa ziua slavei, o, dacă sunt între voi dintre cei ca -
re lovesc în părţi suflete care-şi pot şu brezi apoi credinţa şi

dragostea de lucrarea Mea şi de purtătorii ei, dacă sunteţi
deprinşi să vă dezvinovăţiţi a runcând cu nemulţumire în părţi
cuvinte asupra celor ce vă călăuzesc şi vă cresc pentru Mine
amănunţit, o, vindecaţi-vă, şi mergeţi apoi să-i vindecaţi şi pe
cei doborâţi de voi cu nemulţumirile voastre răsturnate peste
ei, căci omul alunecă cu uşorul spre ură, şi nu trebuie hrănit
cu ură nici un om, că are nevoie de dragoste omul, nu de ură.
Şi fiţi a tenţi că ura dacă se iveşte în om şi creşte în om, ea
ucide în două părţi apoi, ba chiar în trei părţi dacă ea este
hrănită, dacă i nimi slabe nu pot s-o respingă ca să ple ce ea, ca
să nu-şi facă ea cuib şi vieţuire apoi în cuib, spre căderea
celor slabi. 

Şi vă voi mai povăţui pe voi în multe, fiilor, căci am
lucrare de ocrotire peste voi. Iar acum să slăvim pe mama
Mea Fecioara, pe împărăteasa, căci Eu sunt Fiu de Împărat,
iar ea este mama Mea, mireasa Mea, şi este împărăteasă. Am
fost un duh cu ea în toată vremea ei cea de dinaintea bunei -
ves tiri prin înger peste ea, şi am fost apoi un trup cu ea până
ce am crescut în pântecele ei spre naşterea Mea Prunc împli -
nit la trup, şi iarăşi am fost şi sunt un duh cu ea în aceeaşi
locuinţă cerească pe vecii, iar Tatăl binecuvintează mereu,
me reu lân gă Mine calea Mea spre oameni, pe împărăteasa, pe
mama Mea Fecioara. 

O, slavă numelui Meu şi al tău, mamă, nume
împărătesc, mama Mea, iar Tatăl Savaot Se bucură de bucuria
zilelor slavei Mele cu cei din cer pe pământ. 

O, Tatăl Meu, bucură-Te de Mine şi cu Mine, şi minuni
să fie pe pământ prin cuvântul Tău rostit de gura Mea în
această vreme slăvită! Binecuvintează neamul român pentru
paza şi pacea lui, Tată, şi scoate de peste el pe cei străini cu
totul de Dumnezeu şi de voia lui Dum nezeu, căci neamul
român este neam creştin după nume, dar să fie şi cu viaţa, căci
viaţa Mea am dat-o ca să am pe pământ neam creştin, Tată. 

Acum las pacea Mea peste tine, popor al cuvântului
Meu. Te cuprind în braţe, căci sunt Păstorul tău şi Dumnezeul
tău, şi ai grijă să ştii cine stă în bra ţe, ai grijă să fii mic şi curat
ca să te pot purta în braţe, ca să te pot avea, ca să nu te pierzi
şi ca să nu te pierd, fiule, şi ca să rămâi tu pe vecii al Meu,
poporul Meu să rămâi, poporul Meu român, şi să te am în cer
pe vecii, şi cerul cel nou şi pământul cel nou să pot să-ţi
dăruiesc. Amin, amin, amin. 

25 martie/7 aprilie 2014

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

Domnul grăieşte neamului român, care ar fi trebuit să postească
timp de cincizeci de zile ca să-şi adeverească numele de popor
pravoslavnic. Îndemn pentru împlinirea voii lui Dumnezeu şi a 

poruncii iubirii de Dumnezeu. 

II ntru cuvânt în cartea Mea cea de azi, şi cartea Mi
se deschide când bat ca să intru. 

O, laudă, Ierusalime român, laudă pe Domnul, Cel ce
trimite cuvântul Său pământului şi aleargă repede cuvântul
Său! Am ales pământul şi neamul român pentru întoarcerea
Mea, pentru a doua Mea venire de la Tatăl pe pământ ca să
grăiesc cuvântul Meu oamenilor şi să alerge el peste tot spre
deşteptarea locuitorilor pământului că vine Mirele, şi iată, se
aşterne masa nunţii, căci Tatăl Mi-a spus că se apropie ziua
nunţii Mele şi a miresei Mele, din lume chemată să-Mi fie
mireasă, şi să se gătească ea pentru Mirele ei, Care vine. 

Sunt Domnul Iisus Hristos, sunt Mirele nunţii şi am
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mireasă aleasă din români un popor pregătit de Mine, de cu-
vântul Meu cel de azi, şi vin şi-Mi pun cuvântul gurii Mele pe
masa lui, pe masa Mea de nuntă cu poporul Meu mireasă, şi
cheamă la nuntă cuvântul Meu, cheamă la pregătire şi la
gătire pentru masa nunţii, pentru haina nunţii pe cei care vor
să stea la masă cu Domnul, cu Mirele Care vine, căci este
scris că vine. 

Fac în ziua aceasta de duminică, fac aducere-aminte a
primei Mele veniri şi a lucrărilor ei în mijlocul poporului
Israel, la care Tatăl M-a trimis atunci să vin şi să Mă nasc în
mijlocul lui şi să cresc şi să Mă dovedesc Fiu al lui Dum -
nezeu, venit de la Tatăl Dumnezeu, şi a trebuit să se împli -
neas că cu Mine în mijlocul acestui popor lepădarea lui de
Mine, de Moştenitorul viei Tatălui Meu, căci M-a lepădat
acest popor, M-a scos afară din vie, după cum era scris, şi
M-a răstignit pe cruce, dar Eu am înviat cu ma re biruinţă
asupra vrăjmaşilor Mei şi împărăţesc în veci, căci sunt Cel
veşnic. Grăiesc în duminica aceasta de cea de a cum două mii
de ani a acestei sărbători, pomenită atât de măreţ de biserica
pravoslavnică şi numită Duminica Floriilor a ceastă duminică,
Duminica Intrării Domnului în Ierusalim. 

Aveam în Betania trei prieteni scumpi Mie, care Mă
iubeau pentru că Eu îi iubeam pentru iubirea lor de Mine şi
pentru credinţa lor în cuvântul Meu de peste ei. Ei erau Maria
şi Marta şi Lazăr. Şi dacă Lazăr cel atât de iubit Mie se îmbol -
năvise, au trimis la Mine surorile lui veste de boala celui iu -
bit, iar Eu le-am spus la ucenici că această boală nu-i spre
moar te, ci pentru ca prin ea Fiul lui Dumnezeu să Se preamă -
rească, şi am spus la ucenici: «Să mergem în Iudeea, căci La -
zăr a adormit, şi Mă duc să-l deştept, căci a murit, şi Mă
bucur că n-am fost acolo, ca voi să credeţi mai mult». O, M-am
dus şi l-am strigat pe Lazăr din mormânt după patru zile, şi el
M-a ascultat şi a înviat, şi mulţi iudei au văzut aceasta şi au
crezut în Mine, şi din tre ei au spus fariseilor, şi aceştia s-au
adunat apoi şi au făcut sfat împotriva Mea, căci se temeau ca
nu cumva să creadă toţi în Mine, şi a spus Caiafa în zi ua
aceea că mai bine este ca Eu să mor, şi că de va şti cineva un -
de sunt, să le dea de veste şi să Mă dea pe faţă ca să Mă prindă
şi să Mă ducă la ei. 

O, ce mari sunt a ceste amintiri, ce sfinte, ce vrednice
de trăit, căci am ve nit cu şase zile mai înainte de Paşti la
Betania şi Mi-au făcut ospăţ cei dragi, şi Lazăr şedea la masă
cu Mine, iar Maria Mi-a spălat picioarele cu mir de nard
adevărat şi Mi le-a şters cu părul capului ei şi s-au umplut tot
şi toate de mirosul mirului, iar Iuda s-a întristat de risipa a -
ceasta, căci era fur fiindcă lua din punga cea bisericească, lua
pentru el din punga cea pentru săraci, dar Eu am spus: «Pen -
tru ziua înmormântării Mele a păstrat Ma ria mirul, nu pentru
săraci». O, era gloată multă adunată acolo ca să Mă vadă pe
Mine şi să-l vadă pe Lazăr cel înviat, iar a doua zi mulţimea
de norod strânsă la praz nic, auzind vestea că Eu sunt în Ieru -
salim şi că l-am înviat pe La zăr, Mi-a stat în întâmpinare cu
stâl pări de finic şi-Mi strigau cu to ţii: «Osana! Bine es te cu -
vân tat Cel ce vine întru nu mele Dom nului, Împăratul lui
Israel!», iar Eu am aflat un asin tânăr şi am şezut pe el şi am
intrat la praznic în Ierusalim şi S-a preamărit Domnul în ziua
aceea, şi au înţeles ucenicii ceea ce la început când le-am spus
n-au înţeles, dar au văzut ei prea mărirea Mea în urma îmbol -
năvirii şi apoi a morţii şi apoi a învierii lui Lazăr, care pentru
preamărirea Mea a suferit el acestea, şi M-a preamărit mult,
mult norod care a auzit de minunea învierii lui Lazăr. Şi a ve -
nit apoi Golgota Mea, moar tea Mea, aşa cum a prezis Caiafa,

şi apoi învierea Mea. 
O, am zis în ziua aceea a Floriilor: «Dacă-Mi slujeşte

cineva, să vină după Mine, şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slu-
jitorul Meu şi Tatăl îl va cinsti pe el, dar acum sunt tulburat
cu sufletul şi spun: Părinte, preamăreşte numele Tău!», iar
Tatăl Mi-a răspuns din nor: «L-am preamărit, şi iarăşi îl voi
preamări», şi a auzit tot norodul şi s-au întrebat mulţi, zicând:
«Ce a fost aceasta: tunet? A vorbit cu El un înger?», iar Eu
le-am spus tuturor: «Nu pentru Mine, ci pentru voi a venit
glasul acesta, căci acum este judecata a cestei lumi, şi stă -
pânitorul ei va fi gonit afară, iar Eu când voi fi înălţat de pe
pământ îi voi trage pe toţi la Mine». 

O, cu bucurie şi cu durere am grăit Eu în ziua aceasta
de duminică despre cele petrecute acum două mii de ani, când
norodul adunat la praznicul din Ierusalim, şi care auzise de
minunea învierii lui Lazăr, a luat stâlpări de finic în mâini şi
M-a preamărit cântând: «Osana! Bine es te cuvântat Cel ce
vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel!». În ziua
aceea mulţimea Mă preamărea, dar Eu eram întristat, şi am
grăit cu Tatăl întristarea Mea, şi Tatăl Mi-a răspuns din nor
despre moartea şi învierea Mea, zicând: «L-am preamărit şi
iarăşi voi preamări numele Domnului!», iar Eu eram cu su -
fletul întristat. Îmi amintesc de Mine, Cel întristat, în clipa
când norod mult Mă preamărea cântân du-Mi Osana. Îmi
amin tesc toate, Îmi a mintesc împreună cu pravoslavnicii Mei,
cu cei adevăraţi ai Mei aşa cum erau de adevăraţi ai Mei cei
trei prieteni scumpi ai Mei din Betania, care adesea Îmi aşter -
neau masa când poposeam cu ei şi cu mulţi iudei, care se
adunau pe lângă ei să Mă vadă, să Mă audă şi să înţeleagă
toate cele despre Mine, şi pentru care venisem de la Tatăl pe
pământ în mijlocul lui Israel. Acum vin în mijlocul neamului
român, vin cuvânt grăit de însăşi gura Mea şi Mă aşez cu el
în cartea Mea cea de azi şi grăiesc acestui neam în duminica
aceasta de Florii şi-i spun lui aşa: 

O, neamul Meu cel de azi, la care vin de la Tatăl, o,
neam român, iată, iarăşi vin, şi vin la tine, că aşa a voit Tatăl
cu tine şi cu Mine acum, pentru sfârşit de timp. Tu trebuia să
fii neam pravoslavnic cu tot întregul tău şi cu toată fiinţa ta,
cea pentru Dumnezeu hărăzită să fie pe a ceastă vatră acum, la
sfârşit de timp, şi trebuia să se vadă bine această trăire a ta,
căci credinţa fără fapte, fără trăirea ei în faptă, este scrisă
necredinţă. Mă doare că n-ai voit să semeni cu Mine şi cu
sfinţii şi să posteşti de carne şi de lapte şi de ouă şi de peşte
timp de cincizeci de zile pentru ca să te pregăteşti pentru cele
sfinte ale Mele apoi şi pentru întâmpinarea praznicului Învie -
rii Mele şi să fii neam pravoslavnic prin acestea. O, Mă doare
că nu vrei să asculţi de legea bisericească, de la sfinţi aşezată
peste tine, şi de cuvântul Meu cel de azi peste tine, care te
cheamă să Mă împlineşti cu viaţa ta, care te îndeamnă să fii
drept cu Dumnezeu şi cu aproapele tău, cu fratele tău. Mă
doare, Mă doare că stau în mijlocul tău grăind peste tine, şi tu
trăieşti lumeşte de tot şi nu creştineşte pe vatra ta, în care, iată
cine vine! Vine din cer, vine Domnul pe vatra ta, o, popor ro -
mân, şi grăieşte cu tine, şi grăieşte din tine peste toate popoa -
rele şi le îndeamnă spre cuvântul lui Dumnezeu, spre graiul
gurii Mele, care vine să aşeze pacea între popoare. Nu pre-
cum le dă lumea să le dau Eu, ci pacea Mea dau să le dau. 

O, Mă doare, neam român, Mă doa re că nu pot să-Mi
împart cu tine durerea Mea cea de ieri şi cea de azi aşa cum
Mi-am împărţit-o cu cei din Betania prieteni ai Mei, la care
aveam popas şi odihnă pentru paşii Mei purtaţi mereu pe cale
pentru lucrările Mele peste pământ a tunci. Iată, intru la tine
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cuvântând peste tine şi dau să Mă mângâi cu tine de durerea
Mea, şi să te doară şi pe tine cu Mine durerea Mea, şi nu să
te distrezi lumeşte aşa cum duhul lumii te ţine să-i slujeşti
numai lui cu voinţa şi cu dorinţa mereu, mereu. O, tu eşti
neam ales dacă Tatăl Mi-a pregătit în tine venirea Mea cea de
azi şi colina pe care poposesc cu sfinţii când vin pe vatra ta
cuvânt şi praznic de cuvânt, şi când se strâng pe lângă glasul
Meu la sărbători sfinţii din cer, care vin cu Mine la tine, şi se
strâng toţi cei din români care M-au aflat aici şi iubesc ei să
vină şi să stea cu Domnul la masă ca să am cu cine sta la masa
Mea de cuvânt pe vatra ta, şi aceştia sunt pravoslavnicii Mei,
iar când ei vin la izvorul Meu de cuvânt şi la poporul Meu de
lângă izvor, Eu îi povăţuiesc pe ei, Eu le dau lor putere pentru
Mine şi-i învăţ amănunţit să facă voia Mea ca nişte pravo -
slavnici adevăraţi, că iată, biserica ortodoxă, pravoslavnică
după nume, şi-a uitat menirea şi nu mai are asemănare cu
sfinţii şi cu părinţii, cu pravoslavnicii Mei, şi i-a rămas ei nu -
me le şi atât, şi strig la ea şi plâng cu cei din cer, şi cu Tatăl
plâng de răceala ei de Dumnezeu şi plâng în cuvânt, aşteptând
să rodească în mijlocul ei cuvântul Meu şi fapta lui, că a venit
vremea să Se preamărească Domnul din mijlocul acestui
neam, acum, la sfârşit de timp, şi iată, Se preamăreşte în cu -
vânt peste popoare, şi n-am decât o mânuţă de popor ascul -
tător Mie în tot poporul român, şi vreau să înmulţesc binecu-
vântarea Mea peste tot neamul român şi strig la el, strig mult
la el, ca să Mă audă acest neam şi să asculte de Domnul
Dumnezeul lui, ca să rămână înaintea Mea acest neam. 

O, neamul Meu cel de azi, neam român, de mult gră -
iesc în mijlocul tău cuvântul Meu, de mult grăiesc cu tine şi
pentru tine şi voiesc să creşti de la Mine şi să fii muntele Meu
cel înalt şi sfânt şi să dau popoarelor lumina Mea cea de azi
din mijlocul tău, că este scris în Scripturi că vor căuta popoa -
rele spre muntele Meu cel înalt şi vor lua lumina şi cuvântul
lui Dumnezeu, şi vor căuta cu legea şi cu ca lea Mea pentru ei
mulţi, mulţi. 

Ţi-aş da poruncă sfântă şi tare să iubeşti pe Dumnezeu
cu toate ale tale în fapta ta, dar porunca Mea dacă nu se îm -
plineşte la cuvânt, ea poate să se împlinească prin ustu rime,
căci lacrima Mea este multă după tine, şi unde ea cade ustură,
şi ştii că ustură. Dar Eu te iubesc, ca şi Tatăl te iubesc, şi
vreau să nu te usture pe tine, ci să te binecuvintez vreau, şi
tre buie să vrei şi tu pe cele bune peste tine, neam român, nea-
mul Meu cel de azi, la care Domnul vine cu zilele venirii Lui
acum. O, vino spre mărire, neam român, că asta-ţi este
menirea ta cea de la Dumnezeu! O, vino spre iubire de Dum -
nezeu, că Eu vin la tine ca să Mă preamăresc în curând în
mijlocul tău, şi am o mânuţă de ucenici, care-Mi fac întâm -
pinarea şi intrarea Mea la tine. 

Ca în Ierusalim intru la tine, neam român, şi am pur -
tători de Dumnezeu, am ca asin pe poporul Meu cel mic de la
izvorul Meu de cuvânt. O, nu căuta numai spre treburile tale,
căci Eu sunt pe vatra ta şi te aştept să ieşi întru întâmpinarea
Mea ori de câte ori poposesc cu cuvântul Meu cel pentru tine
pe vatra ta, o, ţara Mea cea de azi. 

Iubiţi-vă ţara, o, fii români, căci ţara în care voi staţi
are nume mare în cer, şi se cheamă după Scripturi Ţara strălu -
cirii, şi nu dau cei înţelepţi din tine, o, ţara Mea de azi, nu dau
să se uite bine şi să vadă bine în cuvântul Meu cel de azi şi să
înţeleagă cu Mine venirea Mea cea de acum cuvânt pe vatra
neamului român. 

O, deşteptaţi-vă mintea şi credinţa, voi, cei înţelepţi ai
neamului român, ca să vă numiţi după adevăr înţelepţi, iar alt-

fel voi sunteţi trupeşti şi atât, iar Eu, Domnul, plâng pe vatra
neamului român, plâng în cuvânt şi aştept să ia înţelepciune
din cer cei înţelepţi ai acestui neam şi să înţeleagă cu ea pe
Domnul, pe Mine, pe Cel ce vine şi-Şi pregăteşte ziua slavei,
ziua nunţii. Amin. 

Am grăit în ziua aceasta de praznic împărătesc, am
grăit neamului român şi îl aştept pe el să împlinească voia lui
Dumnezeu peste el, şi neam pravoslavnic să fie el pe pământ,
căci am spus cu mulţi ani în urmă că tot cel ce se va îmbrăca
în cămăşuţa de creştin se va numi român, şi ia tă ce nume m -
are este în cer acum numele de român, pentru lucrarea cuvân-
tului Meu, care grăieşte din nor peste acest neam de aproape
şai zeci de ani, ca să pregătească Domnul slava Sa cea mare
pe acest munte de cuvânt. 

Înălţime cerească să fie pământul român, căci slava cu -
vântului Meu străluceşte de deasupra lui şi aşează slavă peste
acest pământ ales acum, la sfârşit de timp, iar Eu, Dom nul, cu
dulce glas mângâios Îmi las cuvântul venirii Mele peste nea -
mul român, ca să înţeleagă el slava Mea, slava lui cea de la
Dumnezeu, soarta lui între neamuri. 

O, pace ţie, neam român! Peste şase zile voi fi pe vatra
ta cuvânt sfânt pentru praznicul Învierii Mele, pentru dumini-
ca cea slăvită a Fiului lui Dumnezeu, Care a fost răstignit de
poporul iudeu şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Vom cânta
curând, curând „Hristos a înviat!“, dar Eu, Domnul, aştept
acel Paşti sfânt, în care zi poporul român să fie adevărat cu
viaţa lui cea de creştin, să fie neamul Meu cel pravoslavnic
după faptă, iar Eu, Domnul Dumnezeul lui, să Mă bucur cu
toţi cei din cer de învierea lui, de credinţa lui cea de sus
împărţită lui, căci când credinţa este luată de pe pământ, nu
este ca şi cea din cer coborâtă peste om. Anna şi Caiafa şi Irod
şi Pilat n-au putut lua de pe pământ cre dinţă în Mi ne, dar cei
din Betania şi ucenicii Mei cei doisprezece, puţinei du pă
număr, şi toţi urmaşii lor şi ai credinţei lor apoi, au luat din
cer credinţă şi dar de credinţă, şi au rămas în credinţă dacă au
luat din cer. Iar Eu, Domnul, spun în ziua aceasta aşa cum am
spus acum două mii de ani mulţimii care se purta după Mine
pentru minunea învierii lui Lazăr, şi spun aşa: Dacă-Mi slu -
jeşte cineva, să vină du pă Mine, şi unde sunt Eu, acolo va fi
şi slujitorul Meu, şi Tatăl Meu îl va cinsti pe el. Amin. 

O, pace şi ţie, ţie, poporul Meu de la izvor, asinul Meu
cel mic, de care Eu Mă sprijin ca să vin şi să intru în carte
cuvânt şi să Mă împart peste pământ popoarelor! O, pace ţie,
şi multă ascultare să lucrezi tu şi să nu oboseşti ascultând,
căci ascultarea ta este odihna care Mă odihneşte pe Mine şi pe
cei din jurul tău, dar şi pe tine, căci şi Eu ascult, şi trebuie să
ascultăm, fiilor, căci suntem fii, iar fii sunt numai cei ce
ascultă, o, fiilor. Amin, a min, amin. 

31 martie/13 aprilie 2014

Duminica Învierii Domnului, a Sfintelor Paşti

Poveţe pentru ţara română şi pentru conducătorul ei, Traian
Băsescu. Neamul creştin este cel care ascultă de Dumnezeu.

Creştinii să mănânce îngereşte, nu omeneşte. 

EE u sunt Cel ce sunt, şi sunt plin de duhul păcii.
Iisus Hristos Mi-a fost numele acum două mii de

ani, când Tatăl Meu Savaot M-a trimis pe pământ să Mă nasc
din om şi să fiu Dumnezeu şi Om pe pământ, căci M-a trimis
Tatăl atunci după om. 

Sunt plin de pace şi de duh de înviere. Acum două mii
de ani poporul la care Tatăl M-a trimis nu M-a primit să-i fiu
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Dumnezeu şi să-i dau lui împărăţia Mea, ci M-a luat şi M-a
dat deoparte, M-a dat să fiu răstignit pe cruce cu cei răufă -
cători, cu cei nelegiuiţi, ca nu cumva să asculte de Mine nea-
mul acela, şi Mi-au pus nume rău mai-marii lui Israel şi M-au
numit hulitor de Dumnezeu, dar era scris în Scripturi să facă
ei aceasta, şi era scris ca Eu să fiu răstignit şi să înviez şi să
Mă arăt înviat, iar mormântul care rămăsese gol de trupul lui
Dumnezeu-Fiul a mărturisit, dimpreună cu giulgiul de in în
care am fost înfăşurat când am fost coborât de pe cruce, şi
dimpreună cu marama care fusese pe capul Meu, şi pe care
am învălătucit-o şi am lăsat-o acolo spre mărturie şi am înviat
în mormânt şi din mormânt, am înviat a treia zi dis-de-di mi -
neaţă, şi M-am arătat înviat şi plin de duhul păcii, ca să-l dau
celor îndureraţi şi mult nedumeriţi atunci pentru cele petre-
cute cu Mine pe Golgota, unde Mi-am sfârşit drumul crucii,
şi le-am spus spre seară ucenicilor Mei că dis-de-dimineaţă
am înviat şi: «Pace vouă!» le-am spus Eu lor în seara acelei
zile, întâia zi a săptămânii, căci M-am dus la ei şi aveau uşile
încuiate la locul unde stăteau adunaţi şi feriţi de ochii iudeilor
şi le-am arătat lor mâinile şi coasta, şi văzând ei că Eu sunt
s-au bucurat, şi iarăşi le-am spus: «Pace vouă, şi precum M-a
trimis pe Mine Tatăl vă trimit şi Eu pe voi», şi am suflat peste
ei şi le-am spus: «Luaţi Duh Sfânt, şi cărora veţi ierta păca -
tele le vor fi iertate, cărora le veţi ţine le vor fi ţinute». Aces -
tea sunt cuvintele cele dintâi de după învierea Mea peste
ucenicii Mei şi M-am arătat lor înviat. 

O, s-a dus apoi vestea peste tot din gură în gură şi toţi
spuneau: „Hristos a înviat!“. Peste tot în Ierusalim se auzea:
„Hristos a înviat!“. Când au auzit aceasta mai-marii poporu-
lui, cei care Mă pedepsiseră cu crucea pe care M-au răstignit,
s-au înspăimântat toţi şi şi-au pierdut minţile căci şi-au pier-
dut liniştea, şi-au pierdut pacea. La ei însă nu M-am putut
duce ca să le spun cuvânt de pace, dar la cei înspăimântaţi de
ei pentru cele ce făcuseră ei cu Mine M-am dus şi le-am spus
lor: «Pace vouă!». 

O, n-a mai fost pace pentru răstignitorii Mei, n-a mai
fost să vină pacea, n-a mai fost, şi e fără de pace acest popor,
de atunci şi până acum e fără de pace, căci s-a luat de la ei
pacea, precum este scris. 

Eu sunt Cel ce sunt, şi sunt Dumnezeul păcii, Eu sunt
Dumnezeul neamului creştinesc, neamul lui Hristos, şi nu are
hotare această împărăţie şi este ea peste tot pe unde sunt creş -
tini iubitori de Hristos, de Cel înviat din morţi. Am fost răs -
tignit între doi morţi şi Mi-am dat Duhul între ei doi, şi aceia
erau tâlhari, ca să se împlinească Scriptura că am fost pus şi
socotit cu cei răufăcători şi că am înviat apoi dintre morţi. 

Acum, de la margini la margini adun într-un duh nea-
mul creştinesc şi suflu şi spun plin de duhul păcii: Hristos a
înviat! E ziua Mea de Paşti, e ziua Mea de înviere dintre cei
morţi. Hristos a înviat! E ziua Mea, ziua lui Hristos Cel înviat. 

O, Eu Însumi spun în zi de înviere şi la toţi cei ador -
miţi, care aşteaptă pe Domnul: „Hristos a înviat!“ le spun lor.
Ei Mă privesc bucurându-se cu Mine de această zi de Paşti.
Ei Mă văd şi Mă laudă laolaltă cu cetele cereşti în sărbătoare
de Paşti al lui Hristos. Ei sunt cete-cete între pământ şi cer şi
se bucură în cer şi pe pământ de Domnul, pe Care Îl aşteaptă
cu ziua slavei Lui, când Îi va da Tatălui toată împărăţia, toată
lucrarea Sa împlinită, şi va aşeza Tatăl apoi pentru toţi iubi -
torii de Hristos fericirea cea veşnică, ziua cea neînserată şi
nedespărţită pe veci de cei ce au iubit pe Domnul cu aşteptare
şi cu dor. 

O, vreţi nu vreţi să fiţi pentru Domnul, Eu, Hristos Cel

înviat, vă spun vouă, popoarelor de pe tot pământul: Hristos
a înviat! Eu Însumi vă spun această veste, salut ceresc vă
spun şi vă doresc înviere, multă înviere vouă, multă iubire de
Dumnezeu, că e sărac de iubire omul, fiindcă Dumnezeu este
iubirea, căci Eu pentru om am murit şi am înviat, fiindcă l-am
iubit, şi l-a iubit Tatăl Meu, şi M-a trimis după om Tatăl. 

O, pace vouă, popoarelor răzvrătite între popoare!
Hris tos a înviat! Pace vouă, pace şi nu răzvrătire şi nu lăco -
mie! Pace şi bucurie cu umilinţă, căci neumilinţa îl face urât
pe om, şi nu va mai fi iubit şi urmat cel fără de duh de umi -
linţă în inima lui, şi numai cei ce se tem de Domnul vor fi şi
vor rămâne, iar cei ce se tem de El nu pot face răul, ci fac
numai iubire şi fac numai pace. 

Şi acum pace ţie, pace ţie, neam român! Eu sunt Cel ce
sunt. Stau pe vatra ta cuvânt de mângâiere şi spun popoarelor
în zi de Paşti sfânt: Hristos a înviat!, iar ţie îţi spun să iubeşti
pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul
tău şi din toată virtutea ta, căci tu ai de Dumnezeu al tău pe
Dumnezeul Cel adevărat, pe Cel Care a venit din cer pe pă -
mânt şi S-a făcut Om şi S-a răstignit pentru om şi a înviat a
treia zi, dar caută să stai în voile Lui pe pământ, căci El te
iubeşte pentru alegerea ta. Te-a ales Tatăl pentru slava Mea
acum, la sfârşit de timp, iar ocrotirea ta de la Dumnezeu este
mare, căci ştiu popoarele de slava Mea din tine, de lucrarea
cuvântului Meu în mijlocul tău. O, ai grijă să-L iubeşti pe
Dumnezeu cu fapta, că numai cu credinţa nu poţi să-L iubeşti.
Nici Eu n-am putut să Mă arăt Dumnezeu adevărat decât
după ce am dovedit aceasta. Eu, Domnul, îţi dau putere să
poţi cu putere sfântă, şi nu cu putere omenească să poţi să-L
slujeşti pe Domnul pe pământ. Amin. 

Duminica Învierii Domnului, această sărbătoare o aşez
Eu acum în cartea cuvântului Meu cel de azi şi-i spun neamu-
lui Meu român: Hristos a înviat! O, nu uita cuvântul lui Dum -
nezeu de peste tine, neam român. Te-am învăţat mult prin
acest cuvânt. Nu uita să asculţi de cuvântul Meu, că nu e pen-
tru creştini neascultarea. Neamul creştinesc este cel ce ascultă
de Dumnezeu şi de la Dumnezeu. O, scoală-te pentru rugă -
ciu ne sfântă şi cere pace peste popoare, cere Domnului, iar
Eu vin la strigătul tău şi aşez pacea şi bunăvoirea şi bucuria,
ca şi acum două mii de ani, când M-am arătat înviat în
mijlocul ucenicilor Mei înspăimântaţi şi îndureraţi şi le-am
spus lor: «Pace vouă!». 

O, nu uita să faci voia lui Dumnezeu, neam român!
Uită-te în Scripturile părinţilor şi învaţă să faci voia Mea, căci
numai cei ce învaţă, numai cei înţelepţi vor pricepe pe Dom -
nul şi vor rămâne moştenitorii Lui şi ai împărăţiei Lui. În zi de
praznic de Înviere Îmi aşez peste tine giulgiul Meu cel sfânt,
iubirea Mea, şi te încălzesc la razele ei, la lumina ei, neam
român. Tu eşti neamul Meu cel de la sfârşit de timp şi eşti casa
Mea de venire, şi iată, vin pe vatra ta cuvânt şi te ocrotesc cu
el când îl grăiesc peste tine şi te povăţuiesc cu el pentru Mine
şi pentru tine şi vreau să te slăvesc cu slava Mea, căci slava ta
este Dumnezeu-Cuvântul, Domnul glăsuind şi slăvindu-Se în
tine cu slavă de cuvânt şi pregătindu-Şi ziua slavei. 

O, nu uita, nu uita să-i iubeşti şi să-i urmezi pe cei care
în mijlocul tău îţi vor şi îţi lucrează binele, şi nu uita să nu-i
asculţi şi să nu-i primeşti pe cei ce de la mijloc te sapă cu
limbă de miel blând ca să nu pricepi tu cât rău dau ei să-ţi
lucreze şi să te supună lor şi să-ţi sugă vlaga, o, ţara Mea de
azi. O, ia aminte, ia aminte la Dumnezeu, şi ia aminte, iar şi
iar ia aminte la cârmaciul de peste tine, care te călăuzeşte spre
înţelepciune în vreme de strâmtorare, că eşti în strâmtorare,
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ţara Mea, eşti aşa din pricina celor ce s-au aşezat pe scaune ca
să fie ei conducători, dar ei nu văd cât rău îţi fac, căci ei nu
ştiu să te iubească, nu ştiu să-şi iubească ţara şi neamul. Tu
însă ia aminte la cel din frunte, la cel de la cârmă, care iată cât
te veghează, şi se vede din cer cât te veghează arătându-ţi
calea şi ferindu-te de cădere şi de rătăcire şi de asuprire ome -
nească şi de minciuna celor ce te mint, o, neam român, iar Eu,
Domnul, vin şi te învăţ de cine să asculţi, de la cine să iei sfat
şi pe cine să urmezi, şi-ţi spun să asculţi de cuvântul celui ce
stă la cârmă şi la veghe pentru tine şi pentru viaţa ta de azi şi
de mâine, şi roagă-te, o, neam român, roagă-te Domnului
pen tru soarta ta, căci se apropie schimbarea celui de la cârmă
şi de la veghe, şi vai ţie dacă nu vei asculta să ştii ce să faci!
Eu dau cumva să-l păstrez la loc de cârmuire pe mai departe,
că are nevoie corabia română de veghetori cu inimă mare la
cârma ei, căci altfel ar fi greu de tot, fără el ar fi greu şi ai
cădea sub robie, ţara Mea, că nu se găseşte minte sănătoasă şi
plină de veghe şi de înţelepciune ca şi la acest fiu atât de cre -
dincios neamului român între fiii acestui neam. Noi, cei din
cer, privim cu grijă sporită pentru cel ce va fi pe mai departe
la cârma neamului român, ca să ţină acela la dreapta lui pe
acest fiu român, atât de credincios acestui neam. 

O, pace ţie, celui ce stai acum la cârma neamului ro -
mân! Hristos a înviat! Roagă-te cu toată casa ta şi cu toată
ţara ta, cu toţi fiii cei plini de credincioşie, că vreau să te păs -
trez ajutor pentru neamul român. De mila şi de iubirea Mea
pentru neamul român, de aceea voiesc să te păstrez pe loc de
cârmuire, că nu are cine veghea cu sănătate de veghe dintre
cei ce s-au îngrămădit să stea pe scaune mari şi să se îmbo -
găţească de averi şi de slavă de pe spinarea celor mulţi. O,
veghează, fiule, că Eu, Domnul, veghez în toată clipa soarta
acestui neam. Veghează şi învaţă pe cei ce te ascultă, în vaţă-
i să nu trăiască lumeşte pe pământ, ci creştineşte, căci Eu sunt
Dumnezeul neamului creştinesc, iar neamul român este scris
neam creştin pe masa cea de sus, cea din cer. Veghează tu
mer sul celor ce se scoală acum la luptă împotriva slujitorilor
minciunii, a celor ce se zbat să biruiască pentru ei neamul
român. O, învaţă-i pe cei ce au credincioşie şi nelăcomie,
învaţă-i să nu uite viaţa creştină şi arătarea ei la vedere, ca să
pot Eu, Domnul, să pot să fiu cu ajutorul tot pentru acest
neam acum. Învaţă-i calea pe cei buni. Eu sunt Calea. Înva ţă-i
să nu trăiască fără Dumnezeu, ci să semene cu Mine să-i
înveţi. O, nu cu lumea, ci cu Dumnezeu să semene neamul
român, că e mare în cer numele de român. Eu sunt Învăţătorul
Cel de la Tatăl, iar tu să-i înveţi din partea Mea pe ei. Amin. 

O, Hristos a înviat, popor de la izvorul Meu de cuvânt!
Am împărţit cu tine urarea învierii Mele şi am trimis peste tot
„Hristos a înviat!“. Vezi, că e de lucru sfânt în aceste zile. Se
adună popor la izvor în această săptămână şi facem apă sfin ţită
şi tămăduitoare, şi vine apoi ziua de pomenire a miro no siţelor
învierii Mele şi se strânge popor mult la izvor, şi se strâng cei
din cer, măi popor slujitor, şi trebuie puşi la masă toţi. 

O, întăriţi-vă vlaga şi iubirea cea pentru jertfă, căci
sunt sărbători cu strângere la izvor, o, fiilor. Eu, Domnul, vă
sunt sprijin mereu, iar voi Îmi sunteţi Mie şi celor din cer şi
celor de pe pământ, care vin la masă, că este lucru mult de
lucrat. Mult şi mereu, măi fiilor, şi veghe mare trebuie să
aşezăm, şi să se lucreze ca Dumnezeu, căci toate trebuie să fie
ca Dumnezeu, iar pentru aceasta trebuie ascultare şi veghe şi
multă lumină. 

Toate în lumină să stea şi să se lucreze. Peste tot, peste
tot să fie frumos şi sfânt şi ordine ca în cer, iar odihna tru -

purilor şi a sufletelor voastre acestea să fie, iar Eu vă voi
înveşmânta pe voi cu puteri de sus, cu puteri îngereşti, că
îngerească este lucrarea voastră cu Mine, fiilor, fiindcă oame -
nii sunt mici, mici, măi fiilor. 

O, Hristos a înviat! vă spun Eu, Domnul, vouă, fii
creş tini de peste tot ai cuvântului Meu şi ai cărţii Mele de azi
cu voi! Iată sărbătorile învierii! Hristos a înviat! Stau înain-
tea voastră cuvânt de praznic sfânt şi vă dau duh de sus pen-
tru ascultare de Dumnezeu, că fără ascultare omul se lasă
spre păcat. 

O, feriţi-vă de mâncat şi de băut, fiilor. Mâncaţi înge -
reşte, nu omeneşte, măi fiilor. Voi să vă aveţi petrecerea întru
aşteptarea Mea mereu, mereu la voi, la masa Mea cu voi, o,
fiilor, că vreau să fiu mereu pentru voi, mereu, mereu cu voi
voiesc să fiu. Amin, amin, amin. 

7/20 aprilie 2014

Ziua a doua de Paşti

Poporul hrănit să-şi hrănească grija pentru puterea sufletului şi
unirea între el şi Domnul. Învăţătură de înviere şi de primenire a omu-
lui: spălarea gurii de vorbele deşarte, a urechii de cele care vatămă
sufletul. Vinul trebuie folosit cu ascultare, cu binecuvântare pentru
tămăduire. Îndemn la viaţă binecuvântată, şi lucru cu bine cuvântare.
Creştinii cei după chipul şi asemănarea Domnului sunt minuni. 

ÎÎ n a doua zi de praznic de Înviere, Eu, Domnul,
stau cu tine în sfat duhovnicesc, popor al cuvântu-

lui Meu. Paşti sfânt petrec cu tine, şi cobor la izvor cuvânt de
înviere şi găsesc pregătită coborârea Mea, găsesc la veghe
străjerii, iar Eu voi fi împărţit ţie cu tot cuvântul Meu de azi
pentru tine, pentru multă, multă înviere, pentru mereu înviere
peste tine, fiule poporul Meu. 

O, câtă hrană, câtă hrană, măi popor hrănit cu mult
cuvânt din cer! Eu pe masa ta cu Mine trebuie să pun multă
hrană, multă învăţătură şi mereu, că n-are omul pe pământ de
unde să înveţe, iar Eu sunt Învăţător, şi trebuie să fac lucrarea
aceasta peste om. 

Salut de înviere aduc ţie, popor de peste tot al cuvântu-
lui Meu: Hristos a înviat! Te învăţ când vii la izvor şi stau de
vorbă cu tine când vii, dar nu pot să nu te învăţ şi fără de
venirea ta mai mult la duhul învăţăturii, căci cel nedădăcit
mult nu poate mult ca Dumnezeu, ci poate mai mult ca omul,
şi nu trebuie cei alipiţi de cuvântul Meu să poată puţin pentru
împlinirea lui, ci trebuie atât cât îi spune cuvântul Meu să
facă şi să împlinească, fiindcă altfel nu i se pune dragoste, ci
i se pune lene şi neascultare, amândouă acestea păcate de
moarte, păcate care Îl sfârşesc pe Domnul în om şi în mersul
omului cu Dumnezeu pe cale. 

O, popor hrănit de la izvor, îţi trebuie multă, multă
cercetare, căci altfel nu înveţi să fii ascultător lui Dumnezeu,
Care te hrăneşte cu învăţătură scumpă, măi fiule. În a doua zi
a Mea de Paşti, zi a Domnului tău Iisus Hristos, stau cu tine
în sfat duhovnicesc, te strâng în Duhul Meu şi îţi împart viaţă
cercetându-te şi dându-ţi povaţă de viaţă, numai să fie apoi
împlinire din partea ta. Când văd cât de puţin vii tu la izvorul
vieţii, dau Eu să Mă împart ţie prin cei ce Mă împart. La apă
tu te duci mereu şi-ţi umpli cofiţa, că mereu trebuie să ai apă
în toate şi pentru toate. La fel şi cu pâinea, trebuie să faci
mereu pâine, că mereu îţi trebuie pâine. O, aşa trebuie să te
îngrijeşti şi pentru puterea sufletului, aşa şi pentru unirea din-
tre Mine şi tine trebuie să ai grijă, că mai mult şi mai mult îţi
trebuie pe Dumnezeu, fiule. 
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O, sunt între cei ce se cred fii ai acestui popor, sunt şi
din cei care aleg cât să împlinească din statura cerută de
Domnul pentru cei ce sunt în numărul fiilor poporului Meu de
azi. Numai cei ce se tem de Domnul, o, numai aceia pot iubi
mult pe Domnul, şi iată, vă trebuie temere de Dumnezeu, măi
fiilor, căci altfel călcaţi împlinirea care se cere s-o împlinţi ca
popor ascultător, căci sunt trei trepte pe care nu trebuie să le
uite cei ce se vor a fi în rândul celor ce sunt fiii poporului Meu
cel de azi, popor de Nou Ierusalim, taina omului nou, om după
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu pe pământ, om înviat din-
tre cei morţi care nu pot cu voia lui Dumnezeu peste ei. 

Stau amănunţit în sfat duhovnicesc cu tine, popor de
peste tot al cuvântului Meu cel de azi. Ia aminte că omul gre -
şeşte mult cu gura, cu cuvântul gurii sale, fiule. O, ia amin te,
ca să poţi să îndrepţi ceea ce nu faci bine. Eu, Dom nul, îţi
povăţuiesc acum gura cea dinăuntru şi gura cea din afară a ta
şi-i spun limbii gurii tale să nu uite că omul din cuvintele sale
va fi mântuit sau osândit. Grăirea cea multă şi deprinsă în
firea omului îi scade lui puterea cea pentru Dum nezeu de
peste el. Este scris în Scripturi pentru cel ce grăieşte că tre-
buie cuvintele lui să fie ca ale lui Dumnezeu, iar omul gre -
şeşte mult şi fără de folos de suflet, şi nu se spală în gură după
ce-şi murdăreşte gura cu cele dinăuntru ale ei. 

Când omul se scoală de la masă după ce a mâncat
bucatele din blid, el ia măturica şi-şi face curat în gură, îşi
spală gura şi şi-o clăteşte de resturile toate rămase de la mân-
care, ca nu cumva să se strice gura lui, ca nu cumva să miroa -
să apoi urât gura lui faţă în faţă cu cei din jur şi să se facă greu
pentru ei. Dar când omul îşi foloseşte gura pentru ceea ce
mănâncă el cu mintea şi cu inima, sau pentru ceea ce dă din
acestea în jur cu ajutorul gurii în chip neplăcut, necreştinesc,
neduhovnicesc, o, când ar fi să-şi spele gura de toate aceste
stricăciuni, n-o face omul, nu face el aceasta cu frică de
Dumnezeu ca să fie curat apoi de acest păcat. 

O, ce mult grăieşte omul şi ce stricat, ce urât, ce greşit
şi ce lipsit de cuvânt de viaţă! Trebuie educaţie pentru aceasta
şi mereu trebuie, dar dacă omul nu se duce la doctor pentru
viaţă, de unde să ia el viaţă cu care să calce peste moartea lui,
peste cele moarte ale lui? Trupul şi-l duce la doctor iubitorul
de trup, dar gura şi vătămările pe care şi le face cu ea nu şi-o
duce la doctor, nu şi-o duce la spălat aşa cum îşi duce la doc-
tor şi la spălat urechea, când ea se înfundă şi simte că nu mai
aude bine cu ea. 

Iată, e nevoie, e multă nevoie de învăţătură de înviere,
de spălare şi de primenire a omului. Ar fi să caute mult aceas -
tă învăţătură creştinul care s-a alipit de cuvântul Meu şi se
vrea a fi scris în rândul celor scrişi ca popor al acestui cuvânt.
Cu multă înţelepciune pentru creştini M-am coborât mai la
începutul coborârii Mele şi le-am spus celor ce veneau să as -
culte din gura Mea cuvânt de viaţă, le-am spus lor: «O, creşti -
nilor, nu sunt împotriva parfumului, ci sunt împotriva păca tu -
lui». După ce-i vedeam pentru ce se dădeau ei cu parfum, du -
pă aceea le spuneam lor aceasta. Parfum se dă şi pe cei morţi,
nu numai pe cei vii, dar are şi parfumul lucrarea lui cea de
sus, căci cel ce se dă cu parfum ca să miroasă frumos pentru
cei din jur, nu seamănă cu cel ce se parfumează ca să nu mi -
roasă urât între ceilalţi. Iată, nu este asemănare între păcat şi
nepăcat, şi de aceea trebuie învăţătură de înviere mereu, me -
reu peste om ca să nu păcătuiască el şi ca să ştie cum să-L
iubească pe Domnul, căci pentru Domnul trebuie toate să le
facă, toate, toate, şi nu va păcătui omul făcând aşa. 

O, fără învăţătură şi fără mustrare pentru neascultare şi

pentru neîmplinire, moare omul fără acestea peste el, se culcă
de tot şi stă fără de veghe, fără Domnul peste el, şi moare
apoi. O, fiilor, am spus că vinul este duşmanul omului, al
sănătăţii omului. Celui ce îi place vinul, cel ce este stăpânit
de vin în gândul şi în gustul lui, acela face păcat cu vinul, şi
face vinul păcat, şi apoi este pedepsit acela pentru acest păcat,
căci vinul este taină mare, mare, măi fiilor, şi trebuie taină să
rămână, nu să lucreze el altceva. Vinul a fost şi este folosit de
Mine pentru om, şi am rostit peste el cuvânt mare, am pus
Fiinţa Mea de viaţă în el, iar omul face din vin plăcerea limbii
şi a inimii lui şi ameţeală duhului lui, şi face şarpe din vin. O,
ce păcat, o, ce păcat! Vinul trebuie folosit numai cu ascultare,
numai cu binecuvântare, numai cu tămăduire, fiilor, dar creş -
ti nii care fac altceva cu vinul şi se cred creştini oricum, o, ce
mai sunt aceia care uită ce taină are peste el rostită vinul? 

Omul nu trebuie să bea niciodată singur vin. E binecu-
vântat de Domnul vinul, şi numai cu binecuvântare rostită
peste el trebuie să fie folosit, iar pentru băut de sete sau de
bucurie sau de plăcere, aceasta este apa, care face alin şi
bucurie celui însetat. 

Am spus acestea toate pentru vin fiindcă văd creştini
care nu vor să poată cu frica de Dumnezeu, cu învăţătura cea
mântuitoare pentru tot ce folosesc ei pe calea creştină, iar unii
sunt pedepsiţi pentru călcarea de cuvânt şi suferă cu trupul
apoi, căci neascultarea de tainele vieţii creştineşti se face
păcat şi se face pedeapsă pentru cel ce nu ascultă. 

Înviere îţi trebuie, măi creştine, nu vin îţi trebuie. Vinul
să-l bei ca pe ceva sfânt, iar singur să nu bei niciodată vin, ci
să ţi se dea cu binecuvântare ca să bei, aşa cum vezi tu că se
face la masa Mea cu poporul cel adunat în sărbători când se
pune vin pe masă, se pune de bucurie şi se binecuvintează de
preot, de cel care cere pe Domnul să binecuvinteze şi ţi se
împarte apoi. 

O, şi am văzut creştini la masa Mea cu strângere de
popor la izvor, am privit şi am văzut dintre cei care n-au avut
teamă şi au băut vin mult la masa Mea cu popor adunat la
izvor, am văzut şi M-a durut şi M-am ruşinat şi am plâns de
ruşine, că iată, nu se teme de Domnul cel ce vine şi vrea să fie
fiu al acestei lucrări. 

O, de câte ori am povăţuit Eu pe cei ce veneau la masa
Mea de cuvânt! În fel şi chip am povăţuit acest popor, dar n-am
avut cum să-l urc treptele cele trei de urcare spre Domnul a
creştinilor care veneau să asculte cuvântul cel ieşit din gura
Mea înaintea lor. Chemaţi, aleşi şi credincioşi, acestea sunt
cele trei feluri de creştini, cele trei trepte, iar Eu, Domnul, am
nevoie de ucenici, şi abia, abia pot să-Mi fac ucenici folosi-
tori dintre cei ce Mă află aici şi vin la chemarea Mea, că nu
se lasă să fie ei între cei aleşi sau între cei credincioşi Mie
apoi, şi iată, cuvântul Meu aduce fiecăruia şi împarte după
cum este fapta fiecăruia din cei care-L ştiu pe Domnul grăind
şi împărţind din acest izvor duh de viaţă, iar pilda cea ieşită
din gura Mea acum două mii de ani, pilda semănătorului
prinde adevăr mult peste creştinii care vin şi dau să vină să
audă pe Domnul şi să creadă şi să stea sau să plece apoi, după
ce ar încerca să stea cu Domnul creştinul care Mă află din
acest izvor. 

La fel cu vinul, la fel cu parfumul, la fel este şi cu orice
ascultare cerută de Domnul prin acest cuvânt ca să se îm -
plinească de creştin în chip duhovnicesc şi nu în alt chip, căci
omul este învăţat să fie om, şi nu înger să fie, dar nu uita,
creş tine înjumătăţit, că Eu am spus că vor fi toţi ca îngerii, toţi
cei care vor veni să fie cu împărăţia Mea, fii ai împărăţiei
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Mele, fii ai acestui cuvânt şi ai acestui popor. O, tu ai nevoie
de binecuvântare, de viaţă binecuvântată cu toată mişcarea ei,
dar aceasta îi vine cel mai greu creştinului doritor să fie şi el
al Meu. 

Nimic n-ar fi să facă fără binecuvântare creştinul, nu -
mai că el nu înţelege cum se poate aceasta. O, se poate pentru
cel hotărât de viaţă binecuvântată, iar viaţa de sine nu poate
aceasta, decât dacă nu calcă ea în creştin tot cuvântul cel
aşezat pe pământ pentru creştinii care Mă împlinesc în ei
până la o cirtă, ori de câte ori sunt ei puşi faţă în faţă cu împli -
nirea vieţii Mele în ei, după cerinţele Mele pentru noul Meu
popor, în toate în câte viaţa le este probată, în toate clipele,
măi fiilor. 

Acum sfârşesc cuvântul Meu şi vă las să-l împliniţi fru-
mos, iar Eu să Mă bucur apoi de la voi, de la toţi la fel, şi vom
vedea minuni, fiilor, căci minuni sunt creştinii cei după chipul
şi asemănarea Mea, şi binecuvântarea Mea peste pământ sunt
ei, semne şi minuni sunt ei din loc în loc între oameni, dar plini
de umilinţă, plini de aluatul cel frumos, cel veşnic, blânzi şi
sme riţi cu inima aşa cum Eu sunt, iar fără de acestea nimeni
nu poate semăna cu Domnul între fiii oamenilor, o, fiilor. 

Pace vouă, fiilor! Lumina Mea, lumina învierii să fiţi
voi pe pământ, o, fiilor! Amin, amin, amin. 

8/21 aprilie 2014

Sărbătoarea Izvorul tămăduirii

Credinţa trebuie povăţuită pentru rodire şi mântuire. Nu-i stă bine
vesel creştinului, ci lucrând faptele credinţei. Legumele şi fructele:
hrana dată de Dumnezeu omului. Este scris legare şi dezlegare
pentru cei ce mănâncă de dulce. Omului îi trebuie pocăinţă şi dor 

cu rană după Domnul pentru iertarea păcatelor lui. 

SS uflarea gurii Mele presară tă măduire de suflet, şi
presară alinare celor cu suflet plin de dor după

Dumnezeu. Mă fac izvor de cuvânt şi de înviere şi de putere
sfântă pentru mulţi, dar între cei mulţi de pe pământ sunt pu -
ţini, puţini care caută răcoare de suflet şi de trup la Dum nezeu,
iar pentru aceştia Eu vin şi aduc alin, aduc cuvânt alinător. 

Sunt Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, Dum -
nezeu-Fiul, şi sunt la ma să de cuvânt cu mama Mea Fecioa -
ra, că în această zi din săptămâna Paştilor Mele e zi de săr -
bătoare creştinească, zi de alin tămăduitor din partea ei pen-
tru cei ce iubesc pe Domnul şi-I dau Lui slavă, că mult iu -
beşte mama Mea Fecioara pe cei ce cu dor Mă iubesc, iar lor
li se cuvine alin. 

Hai, mamă, hai să le spunem urarea învierii Mele la cei
adunaţi la izvor ca să ia ei alin ceresc! „Hristos a înviat!“ să
le spunem lor, şi să grăim apoi cu ei pentru folos de suflet,
mamă, că înviere avem Noi să aşezăm peste om. Amin. 

— CC u Tine la masă de cuvânt, Fiule Doam -
ne, cu Tine mă adun, şi Ne aşezăm aici

cu sfinţii, aici, la izvorul Tău de cuvânt, la locul coborârii
cuvântului Tău în car te, şi grăim cu cei ce Te iau de aici spre
hrană şi stăm cu ei la masă, căci s-au a dunat în zi de sărbă -
toare a mea şi au ve nit să ia apă sfinţită şi ocrotitoare lor, să
ia şi să bea şi să prindă nădejde şi alin, că mult poate credinţa
celor ce cau tă pe Domnul, dar şi credinţa trebuie po vă ţuită,
pentru ca să aibă ea rodire şi mântuire pentru cel ce caută spre
Domnul crezând. 

O, Hristos a înviat! Ca şi Domnul pun între mine şi voi
urarea învierii Lui a treia zi de după răstignirea Lui pe cru ce,
iar astăzi este a opta zi şi spunem îm preună: Hristos a înviat!

O, ce să vă dau în această zi a mea de serbare, decât pu tere de
credinţă, iar pentru această putere trebuie povăţuită credinţa
voastră în Domnul şi în lucrările Lui. Mai întâi cel care crede
trebuie să dovedească Dom nului o mare iubire, o mare putere
de credinţă, aşezată pe duh de umilinţă şi de dor, căci omul
greşit înaintea lui Dum nezeu are durere că a greşit şi are
nevoie de iertare şi de vindecarea ranelor cele de la greşeli, fie
prin durere, fie prin po căinţă, dar totul prin iubire de Domnul. 

O, nu-i stă bine vesel creştinului care crede mergând
după Domnul, ci îi stă bine lucrând faptele credinţei, îi stă
bine iubind pe Domnul şi lucrând pentru El şi cu El sub cruce,
căci aceştia sunt cei ce au credinţă urmându-I Lui cu po căinţă
apoi, căci fără de pocăinţă ni meni, nimeni nu este creştin şi
nu poate umbla cu Domnul, Care împarte iertare pentru vină
şi mântuire apoi. 

Iată, fără pocăinţă nu are omul pu tere şi inimă şi iubire
pentru Domnul, Ca re iartă păcatele omului, iartă pe cel ce
vine la El, iar El a spus: «Cel ce vo ieşte să vină după Mine,
acela să-şi ia crucea, să-şi ia vina, şi să-Mi urmeze a poi cu
pocăinţă», iar bucuria lui să fie apoi dragostea Domnului,
dra gostea ca re iartă pe cel vinovat şi care de bucurie plânge,
căci nu-i stă bine vesel celui care vine după Domnul cu vina
sa ca să i-o şteargă Domnul. Eu când m-am arătat în văzduh,
m-am arătat celor plini de dor după Domnul şi care dădeau
slavă Lui cu mult dor, şi i-am alinat pe ei cu arătarea cerească
deasupra lor, cu cele ce nu se văd ale slavei Domnului şi ale
sfinţilor Lui, ca să se arate bucuria cerului de la bucuria lor cu
Domnul şi pentru Dom nul lor. 

O, ce bucurie aduc Domnului toţi cei care au dragoste
să calce pe urmele sfinţilor Lui, care au mărturisit pe Dom nul
pe pământ! Au scris sfinţii părinţi le gare şi deslegare la cele
ce se mănâncă şi la vin, pentru creştini au scris, nu pentru cei
ce mănâncă şi beau ca la potop, nu pentru aceia au pus ei
legare şi deslegare la acestea, ci pentru cei ce iubesc pe Dom -
nul. O, au scris părinţii legare şi deslegare pentru carne, ouă,
lapte, brânză şi pentru vin, şi au scris pentru cei ce folosesc
acestea, ca să fie cuminţi câteodată cei ce mănâncă, o zi da şi
una nu, aşa să mănânce au scris părinţii, dar pentru cei ce
mănâncă ce trebuie nu mai este scris legare şi deslegare, căci
legumele şi fructele sunt hrana pe care Dom nul a dat-o omu-
lui s-o mănânce şi să fie credincios şi viu şi să nu atragă nici
o moarte asupra lui, nici un păcat potrivnic lui Dumnezeu faţă
de cele împărţite de Dumnezeu omului. Iar ca să am dreptate
în cele ce spun, aduc aminte de vremea potopului când oa me -
nii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, şi aşa au putut ei
să atragă asupra lor potopul şi să primească după faptele lor
plata cu venită. La fel şi Israel în pustie, peste care ploua
Dom nul mană cerească, pâi ne îngerească, bucate din destul,
dar când au căutat ei cu necredinţă şi cu cârtire, a deslegat
Domnul dorinţa lor după carne şi au mâncat şi s-au săturat
mult şi şi-au împlinit pofta, şi era mâncarea în că în gura lor
când mânia a venit şi a ucis pe cei sătui. 

O, fericiţi şi credincioşi sunt cei ca re ascultă de cele de
la Domnul aşezate ca să fie pe pământ împlinite! Iată, credin -
ţa trebuie să se vadă, fiilor. Cu frică de Dumnezeu şi cu cre -
dinţă plină de dragoste să slujiţi voi mântuirii voastre, aşa
cum v-a povăţuit Domnul prin părinţi sfinţi, ca să meritaţi
mân tuirea, măi fiilor, şi iată, credinţa trebuie povăţuită, că
nu-i trebuie creştinului să bea şi să mănânce, să râdă şi să fie
vesel, ci îi trebuie să aibă credinţă şi dor cu rană după Dom -
nul pentru păcatele lui, căci fără pocăinţă ni meni nu este creş -
tin, ni meni nu poate um bla cu Domnul şi ca Domnul. 
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Tămăduire pun peste credinţa voas tră, ca să fie sănă -
toasă ea, fiilor, şi apoi totul este cu putinţă celui cu credinţa
să nătoasă, care ştie apoi cum să iubească pe Domnul, cu folos
pentru Domnul şi pentru el. Aşa las eu în ziua aceasta o -
moforul meu peste voi şi vă alin pentru cele ce vă îngreuiază
pe voi. Amin. 

Iar Ţie, Fiule Doamne, Îţi slăvesc învierea, Îţi mângâi
rana răstignirii şi-Ţi doresc fii iubitori, plini de duh de po -
căinţă, frumoşi prin umilinţă şi bravi a poi prin credinţă vădită
prin faptele ei, căci Tu ai durere după om, şi cu ea dai să-l
tămăduieşti pe el, o, Fiule scump şi rănit cu ranele răstignirii,
pentru că l-ai iubit pe om. Amin. 

— DD urerea Mea după om ar fi tot mai mi -
că, o, mamă, dacă şi omul ar avea du -

rere după Mine, o, mama Mea. O, slavă Duhului Sfânt, pe
Care tu L-ai împărţit cu învăţătura Sa în zi de serbare a ta cu
ei, mamă. 

Voi, cei adunaţi la apă în ziua a ceasta aici, vă voi hrăni
pe voi iarăşi, când şi mai mulţi vor veni la izvor şi la învăţă -
tură sfântă în ziua de serbare a mironosiţelor învierii Mele şi
voi pune din destul pe masă, voi pune dar de cuvânt şi Mă voi
împărţi prin el şi vom sta la masă cu sfinţii aici, fiilor, şi vom
sta cu ai Noştri şi cu ai voştri din cer, căci toţi vor fi aşezaţi
la masă dacă sunt ei aici în serbarea cea pentru învierea Mea
a treia zi din mormânt, şi am fost apoi pârga învierii celor
adormiţi. O, nu mai am ca şi aici cină pe alt loc pe pământ, şi
va fi mult, mult căutat acest izvor de cuvânt. O, câtă credinţă
trebuie şi cât de sănătoasă ea, fiilor! 

O, pace ţie, popor de la izvor, şi mare binecuvântare ţie
pentru pregătirea serbării Mele în mijlocul tău şi al celor ce
se vor aduna la izvor dimpreună cu mironosiţele învierii Mele
şi cu ucenicii Mei cei de atunci, cu mulţi din cer la masă cu
voi, fiilor! O, fiţi harnici, fiţi credincioşi, fiţi harici şi iarăşi
fiţi, o, fiţi credincioşi aşa cum Mie Îmi place, că este nevoie
multă, multă de voia Mea pe pământ, o, fiilor. Amin, amin,
amin. 

12/25 aprilie 2014

Duminica a doua după Paşti, a sfântului apostol Toma

Credinţa poporului primitor de Dumnezeu este minune de sus.
Credinţa fără vedere are plată. Sfântul apostol Toma este martorul
cel mai mare al învierii Domnului. Noroade multe se vor adăpa din
râul vieţii. Cei ce acum iubesc păcatul Îl vor iubi pe Domnul când 

Îl  vor afla. 

ÎÎ n zi de duminică, întâia zi a săptămânii, după ce
s-au scurs opt zile de la duminica învierii Mele,

Eu iar cobor în carte şi-Mi aşez în ea cuvântul, şi am fericire
nespusă că pot să gră iesc cuvântul Meu pe pământ şi să Mă
împart cu el la cei credincioşi venirii Me le din zilele acestea
ca să-Mi gătesc ziua slavei Mele, să-Mi gătesc un popor ca în
cer pe pământ, şi cu care să-Mi lucrez Evanghelia venirii
Mele, cuvântul cel rostit de gura Mea că voi veni iarăşi pe pă -
mânt aşa cum M-am şi suit la Tatăl după înviere şi când un
popor credincios era cu Mine în ziua aceea şi-i vorbeam Eu
lui şi-i dădeam de lucru pentru credinţă, şi a venit apoi norul
şi am intrat în cele ce nu se văd ale facerii şi M-am suit la
Tatăl, de unde iarăşi vin acum cu venirea Mea cea de azi. 

Sunt Domnul învierii, Iisus Hristos. Am coborât mi -
nunea credinţei sfinte pes te voi, cei care sunteţi azi popor pri -
mitor de Dumnezeu la întoarcerea Mea de la Tatăl la om,
după două mii de ani de la suirea Mea la Tatăl când Mi-am

scris între oameni cartea răstignirii şi a învierii Mele dintre
cei morţi şi cartea înălţării Mele la Tatăl apoi. 

Minune de sus este credinţa voastră, măi fiilor. Aţi auzit
prin mărturisire, aţi crezut prin iubire şi aţi venit, şi e minune
din cer coborâtă peste voi credinţa în care staţi, şi pe care o
dovediţi stând cu Mine aici, ca să fiţi popor primitor de Dum -
nezeu când vine Domnul coborând la voi cuvânt, cuvântul Lui
cel de azi. O, cum ar fi dacă între voi ar fi dintre cei ca re ar
zice: Nu voi crede până ce nu voi vedea cum Domnul vi ne,
cum Domnul lucrează şi cum poate El aceasta. O, n-ar mai fi
credinţă şi nici plată pentru ea, ci ar fi numai ca pe pământ:
văzut şi crezut. Eu ca să-i fac pe ucenici să creadă de săvârşit
că Eu sunt Dumnezeu şi că am venit între oameni pe pământ,
a trebuit să Mă aşez în cele ce nu se văd după ce am înviat şi
M-am adeverit credincios pentru toate ce le spuse de Mine lor
până atunci, şi numai după aceea li s-a scris credinţă.

O, e greu de cel ce nu crede, fiilor. Nu crede pentru că
se împiedică mereu, ca unul care nu vede crezând. Celui ce îi
este greu să creadă, decât numai ceea ce vede, acela nu are
dragoste de Dumnezeu, nu are văpaie în suflet pentru Dom -
nul. Cine nu înţelege lipsa dragostei de Dumnezeu a lui Isra -
el, care a văzut pe viu lucrarea lui Dumnezeu după ce a fost
scos din Egipt ca să scape din robie şi să se întoarcă în ţara
lui? O, a crezut Israel dacă a văzut înfricoşătoarea mână a
Domnului făcând atâtea semne mari înaintea lui şi înaintea
egiptenilor, care-l robeau pe Israel? Credinţa prin vedere, o,
nu ajunge ea împotriva necredinţei omului, nu e de ajuns
aceasta, dar credinţa prin dar bucură inima şi o ţine ca focul,
ca dorul din care ea se hrăneşte şi creşte şi este, şi aşa rămâne
ea cu nume de credinţă, şi iată, suntem în a opta zi de după
învierea Mea, şi în ea pomenim pe ucenicul Toma, prin care
Eu am putut să-Mi dovedesc trupul Meu cel înviat înaintea
ucenicilor Mei, şi au scris ei toate acestea pentru cei ce vor
crede în Mine prin mărturisirea lor. 

Erau ucenicii strânşi şi încuiaţi în casă şi aveau şi pe
Toma cu ei în ziua a opta de după învierea Mea, când ei îi
spuneau lui că M-au văzut, că le-am grăit, că le-am dat de
lucru peste pământ, iar Toma a spus: «Nu voi crede dacă nu-L
voi vedea şi eu», şi numaidecât am stat în mijlocul lor şi i-am
spus lui Toma: «Adu degetul tău şi vezi mâinile Mele şi adu
mâna ta şi pune-o în coasta Mea, precum ai zis, ca să crezi,
şi nu fi necredincios, ci credincios», şi şi-a arătat el apoi bu -
curia că M-a văzut înviat şi că M-a pipăit pentru credinţa lui
şi a altora de după el şi a spus: «Domnul meu şi Dumnezeul
meu!», iar Eu am adăugat, şi am spus: «Fericit că M-ai văzut
şi ai crezut, dar mai fericiţi cei care nu au văzut şi au cre -
zut!», şi erau acestea mironosiţele, măi fiilor, şi erau ele pline
de dor şi de dragoste pentru Mine din pricina credinţei lor în
Mine înainte şi după învierea Mea, căci ele slujeau cu credin -
ţă Evangheliei Mele din loc în loc, iar apostolii Mei Mă înso -
ţeau şi înţelegeau cu dificultate Fiinţa Mea şi cuvântul Meu
prin care le spuneam lor toate pentru viaţa lor cu Mine şi le
spu neam cele ce aveau să se întâmple cu Mine, şi multe cu -
vinte şi fapte ale Mele între ei cu anevoie le primeau şi le
înţelegeau ca să poată ei crede că aşa va fi. 

O, ucenicul Toma doreşte să vă um ple de dor credinţa,
măi fiilor, că fericiţi sunt cei ce cred cu dor, pentru că iubesc
cu dor. Binecuvântată să fie intrarea lui la voi, în cartea Mea
cu voi, fiilor! Amin. 

— OO,cred, Doamne, cred Ţie, Bunule Păstor
al nostru, cred şi mărturisesc că Tu eşti

Hristos Cel înviat, Fiul lui Dumnezeu ve nit în lume ca să-i
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ierţi şi să-i mântuieşti pe păcătoşi, iar eu am fost cel dintâi, şi
tot cel dintâi am fost care Te-am mărturisit spunându-Ţi la
îmbrăţişarea cu trupul Tău cel înviat şi numindu-Te Domnul
meu şi Dumnezeul meu, Domnul Cel în viat, o, Doamne. 

Te văzuseră ucenicii toţi în seara zilei învierii Tale, dar
eu nu Te văzusem, şi voiam să Te văd şi eu şi să cred pipă -
indu-Ţi ranele, Doamne, ranele răstignirii, o, Doamne. Erau
cei fericiţi cei ce Te-au văzut fără să Te pipăie la rane, şi mi-ai
spus: «Fericiţi cei ce nu au văzut şi au crezut», şi erau aceia
mironosiţele Tale şi ucenicii Tăi, dar eu am fost şi mai fericit
ca ei, nu pentru că Te-am văzut şi că Te-am atins pe rane, ci
pentru că Ţi-am mărturisit ranele din mâini şi din coastă, şi
aceasta mărturiseşte de atunci şi până azi că adevărat este şi că
adevărată este învierea Ta, Mieluţ rănit şi biruitor prin rană. 

O, cine putea birui păcatul omului în afară de Tine, Fă -
cătorule al omului? Tu erai Cel sculat dintre morţi, după ce ai
umplut de lumina învierii Tale iadul, Doamne, căci mai dina -
inte ne-ai spus că-i vei trage pe toţi la Tatăl, iar noi înţelegeam
puţin, şi eram greoi la credinţă, ca unii care credeam ce ve -
deam, iar nu altfel. Eu, însă, de dorul Tău, de bucuria ade -
veririi a toate spusele Tale, de ace ea am dorit să Te văd şi eu,
a tingându-Ţi ranele precum am spus că vreau, şi aceea a fost
o taină, o mare taină, pe care am păstrat-o în inima mea de
când ne purtam cu Tine din loc în loc şi ne spuneai toate, toate
câte a veam să le pricepem târziu, târ ziu, după ce Tu a fost să
mori pe cruce, Doamne. De atunci şi până acum eu sunt mar-
torul cel mai mare al învierii Tale şi sunt împotriva a toţi
necredincioşii, care cu îndărătnicie îşi văd de ale lor şi nu se
lasă ei spre fericirea ce lor ce cred că Tu ai venit pe pământ
pentru ca să mori pe cruce şi să înviezi apoi pentru fiecare
om, care poate doar să moa ră, nu să şi învieze, iar Tu eşti Cel
ce ai înviat şi Cel Care îi înviezi pe toţi ca pe Lazăr, aşa cum
Tu ai dovedit că vrei şi că poţi de la Tatăl, Care ascultă ruga
Ta pen tru noi, iar noi trebuie să credem, Doam ne, ca să fim
cei fericiţi. Amin. 

Te fericesc cu multul, popor credincios cuvântului adus
de gura Domnului pe masa ta pe pământ. Te înconjoară sfin -
ţii şi îngerii din pricina credinţei tale prin care Domnul poate
să vină cuvânt pe pământ. Zadarnic cred mulţi că mai mult
decât aici este Dumnezeu lucrător în zilele acestea pe pă mânt,
dar fiecăruia îi este dat cât să creadă şi cât nu, fi ind că acest
munte de cuvânt este numai unul, precum numai Unul este
Domnul, Care cu însăşi gura Sa a vestit de pe atunci că acest
cuvânt va veni şi va fi auzit de cei din morminte, fiindcă pre -
gă teşte Domnul Evanghelia învierii morţilor, şi de aceea a
aşezat Domnul pe pă mânt venirea Lui cea de azi cu acest râu
de cuvânt, scris în Scripturi atât de desluşit că va fi acesta râu
al vieţii şi că va curge peste pământ din tronul lui Dum nezeu
şi va adăpa noroade când nu va mai fi nimic pe pământ decât
om îndurerat şi zdrobit de înseşi păcatele lui, şi când Domnul
Se va arăta la toţi cei care L-au împuns cu atâ tea păcate şi că
El le va întinde mâna cu milă, căci Acesta este Dumnezeu, şi
este Cel ce mântuieşte şi Cel ce dă viaţă celor ce au pier -
dut-o prin păcat, şi n-au ştiut ce le aduce păcatul. 

Te fericesc cu multul şi cu sfinţii toţi, popor binecuvân-
tat pentru purtarea sarcinii venirii Domnului acum pe pă mânt
cuvânt. O, pace ţie din partea ucenicilor Lui! Vom fi cu voi
peste opt zile, când Domnul va petrece aici cu voi, şi cu cei
ce vin la izvor întâlnirea care va fi! Domnul cu ucenicii şi cu
uceniţele mironosiţe, Domnul cu voi şi cu noi aici, şi va fi
mângâierea Duhului Sfânt plutind în văzduh în ziua aceea, iar
cerul şi pământul vor tresălta, şi unul altuia îşi vor sluji în duh

de sărbătoare sfântă, sărbătoare de înviere. Amin. 
O, slavă Ţie, Doamne înviat! Tu eşti toate. Ne doare de

cei ce nu Te iu besc, ne doare, iar durerea noastră pentru ei va
fi scump răsplătită şi va aduce multă înviere, pe Domnul,
Răs cum pă ră torul celor atât de pierduţi, din pricină că n-au
gustat ei iubirea. Amin. 

— OO,ucenicul Meu, mă reţ cu iubirea şi cu
dorul, nu gustă mulţi iubirea, pentru că

îi în şeală dulceaţa păcatului, dar când aceş tia Mă vor afla Mă
vor iubi măcar atât cât au iubit păcatul, dar iubirea îi va creşte
şi îi va ridica frumos şi va fugi departe păcatul, căci numai cei
ce nu iubesc pe Dom nul cu dor şi cu rană, numai aceia cad
spre păcat, numai aceia sunt atraşi spre despărţire de Domnul
pe pământ prin păcat. 

O, binecuvântată să fie călătoria celor ce se strâng la
izvor peste opt zile, aici, cu dorul în ei. Aştept cu Duhul plin
de dor întâlnirea care vine între cei ce vor fi aici din cer, şi cei
ce se vor strânge, şi ne va fi nouă zi de bucurie, zi de praznic
de învi ere cu voi şi cu uceniţele mironosiţe, care atât de mult
M-au iubit, chiar dacă am fost atât de îndurerat, atât de chi-
nuit, atât de părăsit, iar apoi am înviat şi am zis tutu ror celor
duruţi: «Bucuraţi-vă! Pace vouă!». 

O, popor de la izvor, vom spune cu toţii: „Hristos a
înviat!“ şi vom face alin celor ce ne iubesc venind la petre-
cere cerească, la întâlnirea Mea cu ei aici, şi cu cei din cer,
fiilor. Ca în Betania vom fi, şi vom pune masă, căci şi atunci
la fel lucram, o, fiilor, la fel ca şi cu voi puneam pe masă, de
jos şi de sus hrană, iar Eu Mă împărţeam lor şi le împărţeam
puteri sfinte, şi aveam şi atunci popor credincios ca şi acum,
şi iată, iarăşi pot şi iarăşi am, şi nu mai este nicăieri să am ce
am aici cu voi, să pot ca aici, să vin ca aici, iar cei ce se
smintesc, nu ştiu altceva să facă, dar măsura Mea între voi
este bună pentru că Eu sunt cu voi, pentru că voi nu sunteţi
aici singuri, o, fiilor. Amin, amin, amin. 

14/27 aprilie 2014

Duminica a treia după Paşti, a sfintelor mironosiţe

Bucuria praznicului Învierii Domnului este altfel la lume decât la
creştini. Nu e bucurie pentru Făcătorul omului decât lângă om.
Plată mare are venirea omului la Domnul. Lumea văzută atârnă de
mişcarea lumii nevăzute. Cei ce fac păcat din vin sunt cei cărora le
place vinul. Vinul a nimicit neamul omenesc salvat de la potop.
Îndemn pentru nepăcătuire, grijă pentru mântuirea aproapelui.
Rugăciune în cer pentru pământul român, ca să-l umple Domnul de 

slava sfinţilor Lui. 

ÎÎ nvierea Mea e zi de praznic de bucurie şi ţine mult
această bucurie la cei ce o aşteaptă, la cei ce iu -

besc învierea Mea şi a lor. O, nu ca la lume ţine bucuria praz -
nicului Învierii Mele dintre cei morţi, că la lume ţine o zi,
două, şi se foloseşte lumea de Praznicul Învierii Dom nului
pen tru ca să bea şi să mănânce şi să se distreze şi să păcă tu -
iască în fel şi chip, departe de Dumnezeu cu viaţa aceştia. Dar
la cei ce-Mi iubesc Fiinţa, o, e bucu rie lun gă acest praznic, şi
vin apoi alte zi le de praz nic legate de ziua învierii Mele şi de
cele făgăduite de Mine celor ce M-au ur mat atunci şi apoi, şi
toate cetele de sfinţi şi de îngeri au bucurie de la cei de pe
pământ, pe care îi însoţesc în sărbători pentru dra gostea lor de
Domnul şi de cei din cer. 

Sunt Domnul Iisus Hristos, Domnul învierii. Cu însăşi
gura Mea Mă vestesc şi rostesc urarea învierii Mele: Hristos
a înviat! Mai înainte de zori intru cuvânt în carte şi întâmpin
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cu el pe cei ce iubesc venirea Mea cea de azi cuvânt pe pă -
mânt şi pe poporul cuvântului Meu, care Mă întâmpină când
Îmi rostesc cuvântul ca să-l ia şi să-l aşeze ei în carte şi să-l
împartă apoi, că mulţi se hrănesc de la masa Mea cea de azi
din mijlocul neamului român, la care am poposit acum, la
sfârşit de timp, ca să pregătesc pe pământ întoarcerea Mea
iarăşi de la Tatăl la om, precum este scris, că nu se poate cele
rostite de gura Mea şi scrise apoi în Scripturi, nu se poate să
nu se împlinească dacă Eu sunt Adevărul. 

Mai înainte de zori pregătesc masa Mea de cuvânt şi
ies cu ea în întâmpinarea celor ce se strâng aici la izvor, pe
colina întoarcerii Mele cu sfinţii, şi n-am nici în cer loc şi stat
mai drag ca şi aici, unde pot să grăiesc şi să lucrez şi să Mă
împart, că nu e bucurie pentru Făcătorul omului, decât lângă
om, lângă lucrul dragostei Lui, căci dragoste mare M-a cu -
prins când l-am zidit pe om, şi tot cu ea lucrez şi acum ca să-l
trezesc pe el spre dragostea Mea, spre Făcătorul lui, că e lun -
gă aşteptarea Mea după întoarcerea omului, şi doare în Dum -
nezeu dragostea, şi doare dorul, şi doare aşteptarea, şi nu
poate pricepe aceasta mintea şi inima omului, şi iată, am venit
să arunc foc pe pământ şi să se aprindă el între Mine şi om şi
să ne fie cald unul de la altul şi să fie cerul pe pământ cu
omul, Domnul cu sfinţii Lui, şi iată, se aşterne zi de praznic
de Înviere, masă de cuvânt între Mine şi cei ce se pornesc
acum spre colina Mea aici, iar Eu le dau lor din cer, din cele
ce sunt şi nu se văd, din nevăzutele lui Dumnezeu, căci cu
cele văzute s-a învăţat omul prea mult şi dă să uite, bietul de
el, că Eu sunt Dumnezeul văzutelor şi al nevăzutelor pe
pământ şi în cer. 

O, din cele nevăzute ale Mele Eu Mă împart vouă şi vă
spun că plată mare are venirea omului la Mine şi ţinându-Mi
urma. Vă voi plăti scump această dragoste, căci Eu după
dragoste tânjesc. De dragoste l-am zidit pe om, de bucurie
l-am lucrat şi l-am zidit, şi e scumpă fiinţa o mului, o, şi cum
şi-o cheltuieşte omul pe nimic, uitând el că va fi să dea soco -
teală Celui ce a zidit omul! 

Mi-am pregătit oştirea şi masa cea de sus a Duhului
Meu şi a sfinţilor Mei şi Ne aşternem cu zi de praznic sfânt
aici, unde se adună la izvorul Meu de cuvânt cei ce M-au aflat
aici. Sunt cu multă mişcare cerească aici acum. O, mişcarea
ce lor nevăzuţi ai lumii nevăzute e mult mai multă decât a
trupurilor lumii văzute. Vântul face mişcare pe pământ peste
toată firea când el suflă trecând cu lucrarea lui. La fel şi vân-
tul care mişcă lumea cea nevăzută a duhurilor şi a trupurilor
răscumpărate pentru Domnul, lume de care a târ nă toată
mişcarea lumii văzute şi a toată firea ei. Duhul mâinii, acel fir
mic care mişcă mâna omului, arată că mâna mai are un cores -
pondent şi în duh. Cu ce scriu îngerii şi diavolii pe cele văzute
şi auzite de la om? Cu condeiul le scriu, şi greu de tot crede
şi înţelege omul cum de se întâmplă această mişcare, cu aju-
torul căreia se scrie de cei fără de trup, buni sau răi. E ca în
visul în care omul se visează că e treaz când el doarme. 

Vă grăiesc vouă acestea ca să le pricepeţi pe cele ce nu
se văd şi lucrarea lor, că sunt cu sfinţii în sărbătoare aici, în
grădină, şi vă întâmpinăm la venire şi vă aşezăm la masă şi
Ne aşezăm cu voi, Eu şi mama Mea Fecioara şi ucenicii şi
uce niţele Mele mironosiţe, pentru care sărbătorim acum, şi
avem pe cei adormiţi cu nădejde, îi avem aici cu Noi şi cu voi,
şi bucuria lor este mare şi stau ei în praznic de înviere a Mea
încă din întâia zi de Paşti, când au luat Paşti cu voi din Paştile
Domnului şi au rămas, şi sunt aici acum şi sunt aşezaţi de
Mine la masă, căci le-aţi făcut pomenirea voi, cei ce-Mi

slujiţi aici aşa cum Eu v-am aşezat slujitori pentru învierea
morţilor, măi fiilor, şi pentru hra na cea de sus a celor ce cred
şi se strâng adesea lângă voi, aici, şi aşteaptă cuvântul gurii
Mele, aşteaptă pe Domnul când ei vin aici, la izvor. 

O, ce mare bucurie cerească Nouă de la voi, şi ce fru-
mos este aici, la întâlnirea dintre Noi şi voi! O, pace vouă!
Hristos a înviat, vă spun vouă toţi cei sărbătoriţi în această zi,
ucenicii şi uceniţele Mele de acum două mii de ani! E zi de
iubire între cei din cer şi cei de pe pământ, şi e ca în cer, nu
ca pe pământ. Mai înainte de zori şi până la apusul zilei stăm
la masă de Paşti şi luăm din ea. Eu văd peste zi, văd starea, şi
grăiesc pentru fieca re clipă o dată cu ea, că mare este taina lui
Dumnezeu, mare şi necuprinsă cu mintea, dar cuprinsă cu
credinţa, cu îngerul inimii omului, care veghează şi ştie. 

Mai întâi de tot cuvântul Meu de peste voi vă povă -
ţuiesc pe voi pe toţi în ziua aceasta de învăţătură a Mea peste
voi, cei adunaţi la graiul Meu cel milos, şi vă spun: să nu vă
îmbătaţi de vin, ci de dragoste de Dumnezeu, fiilor. Nu are
dragoste de Dumnezeu cel ce bea vin dintre cei ce se numesc
creştini. Nu cei ce au vin în casă, nu aceia sunt cei ce beau
vin, căci dacă aceia ar fi cei ce păcătuiesc făcând din vin
păcat pentru ei, o, n-ar mai sta vinul în casă la ei. Cei ce fac
pă cat din vin sunt cei cărora le place vinul şi sunt ispitiţi de
el şi-şi a meţesc cu el capul şi min tea bând vin, şi caută vin pe
faţă şi pe furiş, sau cu băutorii pe unde beau aceia. 

O, fiu creştin, să nu bei vin cu diavolul cu care te furi -
şezi la îndemnul lui, sau cu care te arăţi că bei, ci să-l bei cu
Domnul ca pe Paştele cel nou, şi aşa să se veselească inima
ta, cu vi nul cel nou, cu Paştile Domnului, căci Domnul este
mâncarea şi băutura cea mai scumpă, cea mai sfântă, cea mai
dătătoare de viaţă şi de sănătate şi de veselie a inimii necăjite,
precum este scris. 

O, aveţi grijă, fiilor, că vinul Mi-a nimicit neamul ome-
nesc sal vat de la potop, căci iarăşi l-a dus la cădere după ce
Noe a ieşit din corabie cu ai lui şi a sădit vie şi a făcut vin şi
s-a ameţit şi a blestemat cu gura lui şi s-a prins blestemul lui.
Vinul a născut pe pământ neam din desfrânare pe vremea lui
Lot, pe care l-am scăpat din foc, şi a trebuit să vin Eu din cer
şi să Mă jertfesc, ca să salvez cumva pe cel ieşit din păcat. 

O, vinul e tare, e cel mai tare când omul îl ia şi face cu
el ceea ce nu este de la Dumnezeu să facă omul cu vinul. O,
fiilor, vin să vă învăţ Eu învăţătură de dragoste de Dumnezeu
şi de dor, şi veţi avea mângâiere, fiilor. Luaţi aminte ca să nu
păcătuiţi, căci cine n-are rană după Domnul în inima lui, face
păcatul rană în el, dar aceasta este rană de moarte. O, iată câtă
veghe trebuie împotriva acestui duşman: păcatul. 

O, fii şi fiice care vă purtaţi după Mine paşii şi inima şi
dorul, o, cum arată şi cum se poartă un creştin care are rană
în el pentru dragostea celor de sus şi călăuzire apoi de sus
pentru curăţia vieţii? Mironosiţele învierii Mele, dragostea
lor grăieşte azi cu voi. O, a rămas de pomenire dragostea lor. 

O, pace vouă, uceniţe mari cu iubirea şi cu pasul după
Domnul! Pace vouă în mijlocul poporului Meu cel de azi!
Binecuvântată să vă fie grăirea la masa cea de azi! Amin. 

— OO,cum să grăim noi a cum? Cu Tine,
Doam ne? Cu voi, scumpi ai Domnului? 

O, atâta dor ne-a purtat şi ne poartă pe urmele paşilor
Tăi, Doamne! Atâta dor ne încearcă acum să fim pe urma Ta
la întâlnirile Tale cu cei de pe pământ, care Te caută, o,
Doamne! 

O, căutaţi-L pe Domnul, voi, cei care umblaţi după El
aici cu dorul în voi! Căutaţi-L aici, şi căutaţi-L până dincolo
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de cele văzute ale facerii Lui. Noi L-am căutat cu dor după ce
I-am aflat Fiinţa printre oameni şi n-am mai avut nimic mai
drag de făcut apoi decât să-I ţinem urma şi să-L slujim şi
să-L dorim iubindu-L cu dor şi purtându-L în noi cu dor, şi
numai la El ne-a fost gândul şi dorul, iar când a fost să poarte
crucea şi umilinţa ei, am fost ca focul care plânge arzând şi
am pătruns după Domnul prin chinurile Lui şi L-am căutat în
mormânt, după ce am văzut în dimineaţa învierii Lui piatra
răsturnată de deasupra Lui, atât de mare cât era ea, iar îngerul
învierii Lui ne-a vestit să nu-L mai căutăm printre cei morţi,
căci El S-a ridicat şi a înviat. 

O, fiţi plini de rană după Domnul, şi veţi fi fericiţi să
fiţi aşa, şi veţi scăpa de toate slăbiciunile voastre spre păcat,
căci veţi iubi mult şi veţi căuta după Domnul şi veţi înţelege
adânc viaţa şi vă veţi scula din faptele voastre moarte şi veţi
lucra minuni, căci veţi iubi pe cei drepţi şi pe cei păcătoşi,
pen tru mântuirea lor îi veţi iubi. O, când iubeşti de la Dum -
nezeu o fiinţă, nu mai dai prilej păcatului între tine şi fiinţa
dragă ţie, căci cu păcatul i-ai face rău şi nu s-ar mai chema că
o iubeşti. 

O, fii ai venirii Domnului la voi cu vânt, o, fii de la
izvor, vin şi se adună la voi din depărtări atâţia doritori după
Dom nul, vin cu dor de Domnul şi de voi, dar voi sunteţi aşa
de plini de griji pentru lu crul Domnului cu voi. O, fiţi bine -
cuvântaţi! Prefacă-se în bucurii şi în mân gâ ieri toată truda
voastră cea grea! Noi, u cenici şi uceniţe ale Domnului, vă
bine cuvântăm răbdarea şi truda. Ele vă sunt iubirea. 

O, pune, Doamne, peste ei harul iubirii Tale cu care ai
zidit lumea, văzutele şi nevăzutele facerii Tale, o, Mire sfânt
al celor ce Te iubesc, Doamne! O cro teşte-i zi şi noapte sub
aco perământul mamei Tale Fecioara! Pune neamul şi pă mân -
tul român sub mâna ei ocrotitoare şi umple acest tărâm de
slava sfinţilor Tăi, pe care să-i întăreşti la hotare de jur-împre-
jur, iar oştirea Ta mică, aici ve ghetoare şi slujitoare, să-Ţi
aducă aminte mereu acestea toate, căci Tu eşti Cel ce împli -
neşti, Doamne. 

Suntem în cer mângâierea Ta aşa cum Ţi-am fost şi pe
pământ în dureri şi Te-am iubit mult, atât cât de multă Îţi era
durerea, Doamne. Te-am iubit cu patimă, Doamne, căci Tu
ne-ai dat această rană s-o purtăm, ne-ai dat dragostea de Tine
şi mila de Tine. Chiar dacă eram cu pă cate pe suflet, Te-am
iubit, Doamne, cu rană în noi după Tine, aşa Te-am iubit,
fiindcă Tu aşa ai voit. 

O, facă-se voia Domnului în voi şi cu voi ca să-L daţi
tuturor pe Domnul, voi, cei primitori de Dumnezeu! Vă bine -
cuvintează de lângă noi Fecioara, Maica Domnului, şi vă
mângâie toată truda cea adusă jertfă Domnului. Ea este miro -
nosiţă împreună cu noi atunci şi acum şi es te cea mai dulce,
cea mai curată atunci şi acum şi vă dăruieşte vouă fiinţa ei şi
vă spune aşa: 

— DD aţi lumii pe Domnul acum! Aduceţi pe
Domnul pe pământ, căci totul este cu

pu tinţă celui ce crede în El, aşa cum a fost cu putinţă să Se
nască El din pântecele meu cel fecioresc şi să crească şi să
poar te cruce pentru lume şi să Se facă începătura învierii
omului! Daţi celor ce vin la izvor, daţi-le povaţă pentru putere
sfântă, căci Domnul vă dă vouă, celor ce daţi viaţă din viaţa
Lui la cei ce caută după El aici, la masa Lui de cuvânt! 

O, ce frumos, Fiule Doamne, ce fru mos este aici, din
cer şi de pe pământ fru mos! Coboară puterea Ta şi mântuieşte
pe toţi cei care vin şi se strâng cu dor a ici, la izvor! O, frumoşi
sunt paşii lor! Să le grăim lor, Fiule Doamne, despre du hul

dragostei de sus, duhul care se fa ce mângâiere de la ei spre
noi, Fiule scump. 

O, pace vouă, slugi credincioase în slujire! Iată, vine
Domnul cu sfinţii Săi la voi. Amin. 

— EE u, Domnul, privesc la bucuria celor din
cer aici acum şi la mărturisirea lor,

oştire cerească la masă cu Mine şi cu voi. Toţi deodată vă cu -
prindem din părţi şi vă dăm vouă harul dragostei de Dum -
nezeu, căci mama Mea Fecioara doreşte să învăţăm aceasta
unii de la alţii, iar Eu vă voi po văţui pe voi, cei adunaţi în zi
de praznic sfânt aici, la izvor, şi vă voi trimite povaţa Mea
vouă. 

O, dacă s-ar putea să fiu purtat atât cât pot Eu, aş fi
grăit cu voi mult, mult, dar Eu sunt plin de milă, chiar dacă
Mi-e dor. V-au spus mironosiţele învierii Mele despre dra -
gostea cea de sus, ca s-o purtaţi voi şi să mângâiaţi cu ea pe
cei din cer şi ranele Mele multe, iar Eu, Domnul, vă dau acum
la toţi cuvântul dragostei: «Iubiţi-vă unul pe altul aşa cum v-
am iubit Eu!». Aşa am înnoit Eu peste ucenicii Mei atunci
porunca dragostei şi i-am povăţuit să se ferească de făţărnicie,
căci ea este aluatul fariseilor, numai al lor, că ei mereu, mereu
Mă mustrau ca pe un greşit, ba că hulesc prin cuvânt, ba că
nu ţin sâmbăta, ba că ucenicii Mei o calcă şi ei, ba că mănân -
că ei cu mâinile nespălate, şi făceau aceasta din lipsă de dra -
goste, din lipsă de Dumnezeu şi de credincioşie. 

O, luaţi pildă de credincioşie şi de dor şi de dragoste,
luaţi de la cei ce au, luaţi şi învăţaţi, fiilor, căci un poet dulce
Mie a scris odată o pildă şi a spus pentru cei ce nu iubesc pe
Domnul, a spus aşa: 

„Ştiind că unii câini în lume adesea au murit de dor
când au avut nefericirea să piardă pe stăpânul lor, eu mă
gândesc la câinii aceia: ce pildă de iubire-adâncă, cum faţă
de ceresc Stăpânul noi n-am fost dovedit-o încă. De la stă -
pânu-i, ce primeşte ca hrană zilnic un biet câine? Un boţ de
rece mămăligă, şi rar uscate coji de pâine. Dar ce de bunătăţi
alese şi ce de mângâieri mereu, în vie ţuirea lui tot omul
primeşte de la Dum nezeu! Şi mi-e ruşine de toţi câinii ca re-au
murit precum am spus, că, om fi ind, eu nu pot încă să mă
ridic atât de sus“. 

O, fiilor, să învăţăm iubirea, s-o învăţăm de la cei ce au
iubire şi credincioşie, fără să le fie lor răsplătite acestea. O,
căutaţi să aveţi suflet mare şi frumos, căci sufletul este de la
Mine în om. Vă voi hrăni pe voi cu dulcea Mea povaţă. Iar
acum rămân aici cu oştirea Mea în petrecere cerească cu voi
şi luăm din povaţa ei, şi apoi cu scumpă binecuvântare şi cu
însoţiri cereşti să vă fie calea înapoi, până ce iarăşi va fi să
venim şi să ne întâlnim şi să ne dăm mângâieri. 

O, pace vouă! Luaţi pacea Mea! Nu vor mai-marii
popoarelor şi nu vor popoarele să înveţe de la Mine pacea. 

Pace vouă, fiilor! Vă mulţumesc, cu toate oştirile ce -
reşti vă mulţumesc pentru paşii voştri la izvorul Meu de
cuvânt. O, învăţaţi pacea, căci Eu vă dau. 

Iată, suntem în uimire aici, sub cortul alb cu voi. Mare
ne este mângâierea! Cei din cer tânjesc cu dor după petre-
cerea lor cu cei de pe pământ iubitori de cer, dar aici Eu
lucrez minunea minunilor, o, fiilor. 

Las mâna Mea peste voi. Vedeţi, să vă fie de folos. 
Sunteţi îmbrăţişaţi acum de cei cereşti. Fiţi bine cu -

vântaţi! Vă încălzim, vă mângâiem. Pace vouă, fiilor! Amin,
amin, amin. 
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Sărbătoarea sfântului mare mucenic Gheorghe,
purtătorul de biruinţă

Coborârea Domnului în cuvânt: începutul înnoirii lumii. Păcatul pe
care-l fac cei care cred în darul oamenilor minciunii este mai ma re
decât al celor care stau neatenţi la darul lui Dumnezeu din om.
Durerea sfântului mucenic Gheorghe pentru cei care L-au părăsit
pe Domnul. Oamenii pot fără Dumnezeu şi nu deschid luminii. 

EE sărbătoare sfântă şi sunt cu sfinţii la hotar ca să
intru cu ei în cartea cuvântului Meu şi să aşezăm

în ea cuvânt dulce, grăirea Mea cu voi, şi a sfinţilor Mei gră -
ire. Sunt Domnul Iisus Hristos, iar lucrarea Mea este cuvântul. 

O, pace vouă, fiilor, pace multă vo uă! Am venit iar şi
ia răşi cuvintez. Am a vut sărbătoare cu strângere la izvor şi
s-a strâns sărbătoarea şi s-au întors într-ale lor oaspeţii de pe
pământ şi din cer, dar Eu, Domnul, am mereu lucru între Mi -
ne şi voi, am mereu de aşezat glasul cuvântului Meu în cartea
Mea cea de azi, cartea Mea cu voi. Pluteşte Duhul Meu dea-
supra voastră, deasupra colinei Mele cu voi, pluteşte ca la fa -
cerea lumii, pluteşte me reu ca să pot să suflu cu El peste întu -
nericul de pe pământ şi să vină apoi clipa să pot spune ca la
început: «Să fie lumină!».

O, nu este lumină pe pământ, nu es te, dar iată cu voi
lumina, o, fii ai cuvântului Meu! Pe pământ e numai minte de
om şi multă semeţie în mintea lui şi nu se lasă înlocuită cu
lumina lui Dumnezeu ca să fie lumină pe pământ. Lumina
sălăşluieşte în cei sfinţi, în cei ce se sfinţesc pentru Domnul,
dar ea nu poate să-l biruiască pe omul cel cu minte de om, şi
se întoarce în cer lumina cu tot cu sălaşul ei, cu sfinţii cei
purtători de Dumnezeu pe pământ, cu cei care trăiesc pentru
cer pe pământ. 

La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul. Era
pământul fără chip şi era pustiu peste tot, şi întuneric era dea-
supra adâncului, iar Duhul lui Dumnezeu Se purta pe dea-
supra apelor, aşa este scris, şi a zis Dumnezeu: «Să fie lu -
mină!», şi s-a despărţit atunci lumina de întuneric şi apoi a
zidit Dumnezeu cu cuvântul cerul şi pământul şi toată oştirea
lor, şi a zidit apoi pe om şi toate cele de trebuinţă vieţii oame-
nilor şi a toate vieţuitoarele zidite la cuvânt, căci pe om l-a
plămădit Domnul Dumnezeu cu mâna Sa. 

O, fiilor, totul este fără de chip pe pământ şi este pustiu
şi este întuneric, şi S-a purtat Domnul pe deasupra adâncului
de întuneric al oamenilor şi a rostit cuvântul Său: «Să fie
lumină!», şi aşa Mi-am întocmit Eu şi am înnoit acest petecuţ
de pământ, pe care am aşezat în zilele acestea lucrarea cuvân-
tului Meu, şi pe voi purtători de Dumnezeu, luaţi de Mine
dintre fiii oamenilor ca să vă fac fii ai lui Dumnezeu, măi
fiilor, şi să Mă sprijin Eu pe voi cu a doua Mea venire de la
Tatăl la oameni, precum este scris în Scripturi să vin, căci
atunci când M-am suit la Tatăl după învierea Mea, am lăsat
cuvânt că voi veni iarăşi, şi am zis: «Vin curând!».

O, prin toţi sfinţii Mei în care am locuit pe pământ apoi,
am venit lucrând prin ei şi aveam dorul să-l fac pe om să
creadă în Dumnezeu, în Cel ce a făcut ce rul şi pământul şi
omul. O, iată, cu oaspeţi din cer vin şi în ziua aceasta la masă
de cuvânt cu voi. Sunt cu ceata mucenicilor mărturisitori, şi au
ei sobor mare pentru pomenirea marelui mucenic Gheorghe,
cel plin de dragostea cea de sus, dragoste sfântă, fiilor. 

O, am slobozit cu pace pe cei ce au venit şi au luat din
izvorul Meu, iar voi v-aţi odihnit o zi, măi fiilor, dar am venit
acum cu sărbătoare de sfinţi şi iarăşi Mă întâmpinaţi când vin
cu sfinţii Mei la voi. O, a fost dulce pentru cei din cer săr bă -

toarea Mea cu voi şi cu ei sub cortul alb. S-au desfătat îngerii
în văzduhul cel în alb înveşmântat şi S-a desfătat Duhul lui
Dumnezeu, fiilor. Sfinţii Mei, cu care am poposit în săr bă -
toare, şi-au înnoit glasul iubirii, iar mama Mea Fecioara Mi-a
dat să lucrez învăţătură apoi peste cei care au fost la iz vor, ca
să le dau povaţă pentru dragostea cea de sus şi să le trimit lor
apoi cartea poveţei Mele. Iată, le trimit şi le spun lor aşa: 

Voi, cei care aţi fost la izvor după Domnul cu dorul în
voi, ascultaţi, fiilor, cuvântul Meu şi povaţa lui cea pentru
voi, pentru dragostea cea de sus în voi. 

La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul. Era
pământul fără chip, pus tiu şi întuneric era deasupra hăului, iar
Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor şi a zis
Dumnezeu: «Să fie lumină!», şi a fost lumină şi s-a despărţit
lumina de întuneric şi a zidit apoi Dumnezeu cerul şi pămân -
tul şi toată oştirea lor, şi l-a zidit apoi pe om şi toate cele de
trebuinţă vieţii oamenilor şi a toate vietăţile de pe pământ şi
din pământ şi din ape şi din văzduh, toate oştirile lor. O, aşa
am lucrat Eu, Domnul, la început, şi aşa am lucrat şi acum, la
sfârşit de timp, de am zidit în mijlocul pământului cel fără
chip, deasupra hăului cel pustiu de credinţă a lumii oame-
nilor, aşa am zidit Eu această colină ca să fie ea lumină şi să
despart lumina de întuneric aici, şi ca să pot lucra cu lumină
cerul şi pământul şi să le fac facere nouă, iar lumina este
cuvântul Meu, cuvântul cu care am zidit la început, şi cu care
iarăşi zidesc. 

O, fiilor care veniţi adesea la izvor după hrana cea de
sus, o, veniţi, fiilor, du pă dragoste, căci dragostea cea de sus
vă trebuie vouă în voi ca să puteţi iubi şi să puteţi urma ceea
ce Eu am zidit pentru om în zilele acestea. Pentru omul cel
despărţit de Dumnezeu, pentru el am zidit şi am înnoit Eu
acest minunat petecuţ de pământ şi de cer, şi acest popor al
Meu în mijlocul oamenilor de pe pământ, iar Eu sunt în
mijlocul lui din cer, de lângă Tatăl trimis, ca să zidesc din nou
lumea, precum este scris, căci s-a stricat pe pământ toată voia
lui Dumnezeu şi s-a aşezat omul cu voia sa, cu mintea sa cea
fără de Dumnezeu peste ea, căci omul nu mai vrea cu Dum -
nezeu, ci vrea cu păcatul prin care L-a pierdut pe Dumnezeu
şi vrea cu satana, cu stăpânitorul acestui veac, care trece cu -
rând, cu rând, trece cu trosnet tot ce este vechi, căci aşa este
scris, şi vin cele noi, vine slava No u lui Ierusalim, căci aşa
este scris. 

O, dragoste de sus vă trebuie vouă, fi ilor, ca să iubiţi
venirea Mea şi locul şi izvorul venirii Mele şi pe cei ce Mă
poartă ca să vin şi ca să fiu pe pământ lumină din lumină şi
să fiu Ziditor. O, aveţi grijă, că sunt mulţi, mulţi care se laudă
cu Dumnezeu în fel şi chip, şi fac ei aceasta pentru slava lor,
pentru ca să aibă lăudători prin care să se creadă ei cu putere
peste mulţi, dar cei ce nu cercetează duhurile, aceia cad, să -
racii de ei, cad sub aceste mângâieri mincinoase, şi din prici-
na acestor bucurii fără viaţă în ele nu mai ştiu oamenii să
deosebească dreap ta de stânga lor, nu mai ştiu să-L cunoască
pe Domnul când El vine cu faţa Lui cea sfântă, cea plină de
viaţă şi de lumină prin multa Lui smerenie înaintea omului. 

O, dau câteodată să zic cu cei din cer că mai mic păcat
fac cei care stau neatenţi la darul lui Dumnezeu din om, la
mersul Meu pes te pământ, mai mic păcat fac aceştia de cât
păcatul ce lor ce cred în darul cel arătat de oamenii minciunii
că l-ar avea de la Dum nezeu pes te ei. O, mai mic este păcatul
nepăsătorilor de Dumnezeu, mai mic decât al celor ce cad sub
cei mincinoşi cu o oricum credinţă. 

O, vai de satul fără câini, vai! Vai de tur ma fără a pos -
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toli care să grăiască în mijlocul ei pentru pa za ei de vrăjmaşi,
de furi, de mincinoşi asupra turmei ca să se piardă ea! Câinii
latră zi şi noapte în sat şi ştiu duşmanii şi aud furii şi nu intră
să prade casele, căci se tem de câini şi de glasul lor care
umple satul veghind pentru stăpânii lor. 

O, vai de stâna fără păstori cu inimă şi cu trezie, şi fără
măgăruşi şi fără câini şi fără slugi pentru ugerul cel plin al
oilor care pasc sub pază de păstor, căci cine mănâncă dă rod,
dă mereu, ca oaia care face lapte mereu, păscând şi umplân-
du-şi ugerul, sau ca albina care culege şi face rod mult şi
căreia nu-i trebuie atâta rod, dar ea lucrează mereu şi rodeşte
mereu, că au stăpân peste ele albinele şi ascultă de stăpân, de
ordinea din casa lor, din obştea lor, şi nu se poate face şi rod
pe pământ, nu se poate decât cu viaţă sub ascultare, sub armo-
nia ascultării, şi aceas ta voiesc Eu să-i povăţuiesc pe cei ce
vin la izvor în zile de sărbătoare cu strângere, când slava
cuvântului Meu coboară şi îi hrăneşte pe ei cu cele din cer, cu
dragostea cea din cer. 

O, cei ce se răcesc faţă de locul Meu şi de lucrul Meu
de aici, se răcesc de Domnul, iar pentru aceia zic aşa peste cei
ce veghează cu lucrul Meu cel de aici, şi le zic lor: 

O, fii ai lucrului Meu cel pentru lumină peste oameni,
cine nu iubeşte pe Domnul, nu vă iubeşte nici pe voi, şi a jung
la ură după ce vă cunosc şi vă iubesc pe voi, dacă ei nu mai
iubesc pe Domnul cu statornicie. O, ca să vă poată iubi cu
credincioşie cei care vă iubesc, aceia trebuie să aibă în ei
iubirea lui Dumnezeu, iubirea cea de sus, cu care vă poate
cunoaşte pe voi că sunteţi ai Mei, ai lucrului Meu cel mult de
azi pentru întoarcerea Mea de la Tatăl la om. 

Iată, nu ştiu să-Mi fie recunoscători toţi cei ce vă află
pe voi, nu ştiu toţi să vă iubească şi cum să vă iubească pentru
alegerea pe care am făcut-o, de v-am pus îna intea acestui
popor cules prin voi, şi sunt în acest popor dintre cei care nu
cred, nu ştiu, nu văd, nu pot să se poarte cu recunoştinţă şi
frumos cu slava coborârii Mele şi pentru ea, ci se poartă
obraznic cei nestatornici, şi au pretenţii cei ce n-au putere
sfân tă şi n-au dragostea cea de sus, cu care să poată cunoaşte
pe cele de sus coborâte pentru ei. O, grăiesc ei din dreptul
acestei lucrări purtată de Mine cu voi, grăiesc peste cei ne -
născuţi de sus, dar iată ce le spun la aceştia despre voi: 

Pentru cei ce se apropie de această lucrare de cuvânt, la
cârma vorbirilor cu ei din partea poporului ales trebuie să
staţi voi, trebuie să ştiţi voi şi să staţi grăind din partea Mea,
şi apoi poporul, nu altfel, fiilor, căci altfel nu este ordinea ca
în cer, şi este neînviere dacă se lucrează altfel pentru înnoirea
omului, şi văd aceasta cei ce vin, iar cei ce vin trebuie să ştie
să-L ia pe Domnul de la locul Lui şi să-L ia cu întregime, nu
cu picăţica, nu cu împrumutul, o, fiilor. Am privit şi am văzut
aceas ta, şi de aceea vin să-i povăţuiesc pe cei ce se simt a fi
ai Mei, şi-i învăţ să fie cuminţi dacă ei n-au darul Meu cu care
să-l cunoască pe om, că avem de stat de veghe ca în cer pen-
tru mersul lucrului Meu cel de azi, o, fiilor. 

Iată, vin mereu cu strângere la izvor inimi pline de dor,
şi am să-i povăţuiesc multe, dar voi sunteţi neputincioşi ca să
Mă ţineţi atât cât pot Eu să le dau lor povaţă din cer pentru
faţa lor cea sfântă îna intea Mea, dar am coborât învăţătura ca
să le-o trimiteţi lor spre povaţă, fiilor, iar voi feriţi-vă de cei
ce nu vă cunosc pe voi, de cei pe care nu-i cunoaşteţi voi de
la Mine, şi fiţi veghetori în faţa turmei, iar oile să iubească
viaţa de staul ocrotitor lor şi păşunarea cu veghe peste ei, că
lupii nu mai arată lupi şi nu mai ştiu nici ei ce sunt, şi toate
s-au întâmplat din pricina semeţiei omului, chiar dacă omul

Mă caută, şi trebuie multă vindecare de semeţie, măi fiilor,
dar cine nu caută, nu se poate vindeca. Trimiteţi-le lor cartea
Mea ca să înveţe din ea, că Eu mereu, mereu Mă scriu în ea
ca să le dau lor şi să nu-i las sărmani. 

Dar acum stă să intre cu Mine în carte mucenicul
Gheorghe, iar ceata lui aşteaptă să audă cuvântul lui. O, pace
ţie, mare mucenic al mărturisirii cea pentru Mine înaintea
împăraţilor şi ai mai-marilor de peste oameni în vremea ta!
Fie ţie după dragostea ta de oameni înaintea Mea! Amin. 

— OO,mărire Ţie, mărire Ţie, Mărturisitul
meu, Învăţătorul meu, Doamne, Dom -

nul pentru Care eu m-am jertfit cu duhul şi cu trupul meu!
N-am putut, o, n-am putut nici în vremea chinului de moarte,
n-am putut să nu Te mărturisesc înaintea chinuitorilor mei,
care ca fiarele nemiloase şi sfârtecătoare în carnea mea, aşa
s-au năpustit asupra mea, aşa s-au purtat cu mine din pricina
urii care le stăpânea inima că Te iubesc pe Tine şi nu pe ei,
Doamne. O, n-am putut pentru ei, şi nu mai pentru Tine am
putut, şi a rămas de pomenire credinţa mea şi credincioşia cea
pentru Tine, Doamne slăvit. O, cât m-ai ajutat atunci ca să pot
purta cu senin chinurile mele pentru numele Tău cel sfânt,
pentru Fiinţa Ta atât de contopită cu mine, şi pentru care eu
am trăit şi am murit, că am dorit să fiu numai al Tău, cu totul
numai al Tău, Doamne. 

O, Te-am mărturisit atât cât Tu mi-ai trimis încercarea
şi n-am ales şi nu m-am oprit. O, mă doare de toţi cei care se
opresc, după ce Te cunosc aici şi merg cu Tine pe cale cu
credinţă, şi apoi se în doiesc ca nişte neputincioşi care nu pot
merge până la capătul mersului, căci au iubire de sine în ei şi
de la ea se îmbolnăvesc de ură, de răceală de suflet, de necre -
dinţă, de vedere mică şi strâmbă, de nemulţumire, de necre -
dincioşie, Doam ne. O, cum pot aceştia să mai aducă slavă
curată unui sfânt de-al Tău, care Te-a mărturisit fără preget,
Doamne? O, nu Te mai pot iubi cei ce Te părăsesc du pă ce
merg ei o vreme cu Tine, după ce Tu le-ai arătat ce mare eşti
şi ce adevărat şi ce lumină prin acest cuvânt. 

Îi doare pe sfinţi, Doamne, îi doare de la necredincioşia
celor ce Te cunosc în acest izvor dătător de viaţă veşnică şi Te
părăsesc apoi şi se întorc în ale lumii şi în ai lumii, Doamne.
Voiesc să le spun celor ce vin adesea aici la izvor şi se a dapă
din el cu viaţă, şi să le spun eu, sfântul şi mărturisitorul Tău,
că eu am fost sub chinuri mari de tot pentru ca să Te părăsesc
pe Tine şi să iau viaţa lumii s-o trăiesc şi toată mărirea ei dată
mie de împărat, dar nu m-am despărţit de Tine pentru nimic,
şi nici pentru mine n-am ales viaţa, ci numai viaţa Ta, căci Tu
ai murit pentru mine, iar eu pentru Tine, şi trăiesc în veci şi
sunt viu şi sunt cu Tine şi cu sfinţii, căci aceasta am do rit şi
aceasta am, şi aceasta sunt, şi sunt în slava sfinţilor Tăi. Aceas -
tă mărturisire dau eu în ziua mea de serbare între sfinţi, şi-Ţi
cer cu umilinţă sfântă, întăreşte cu toţi sfinţii Tăi slava şi ve -
ghea acestui loc ales Ţie, colina slavei Tale de azi, Doam ne, şi
ai grijă sfântă şi pază sfântă cu toţi sfinţii şi cu toate oştirile
cereşti, ai grijă de ţara română, ai grijă de ea pentru lu crarea
Ta cea de la sfârşit de timp în mijlocul ei, şi dă-i neamului
român trezirea cea mare, dragostea cea de sus, că vai celor fără
de dragoste, fără de Tine pe pământ, o, Doamne! 

O, slava sfinţilor Tăi Îţi dă slavă. Slavă Ţie, Doamne!
Ceata mucenicilor a stat cu mine în lucru lângă Tine în ziua
mea de serbare între sfinţi. O, slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat
nouă lumina! Amin. 

— PP rimesc mângâiere de la voi, o, sfinţi iu -
biţi ai Mei. Toate oştirile cereşti Îmi dau
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mângâiere, Îmi dau ascultare, Îmi dau slavă, căci sunt Dom -
nul Dumnezeul lor. Pe pământ însă e mult întunericul şi strig
zadarnic să fie lumină pe pământ, căci lu mea oamenilor s-a
aşezat împotriva Mea cu tot întunericul ei de pe pământ, întu -
neric de la lipsa de Dumnezeu dintre oameni şi din oameni. 

O, ce durere! Oamenii pot fără Dumnezeu, căci cu
Dumnezeu nu pot! Nu pot nici Eu cu cei care nu pot ca Mine
şi pot numai ca ei, şi e lipsă de Dumnezeu pe pământ, şi e
întuneric acolo unde nu este Dumnezeu, mai întuneric decât
întunericul cel de la început de deasupra hăului, şi peste care
am putut să rostesc să fie lumină, de s-a putut întocmi apoi
lumina şi a despărţit întunericul de lumină. 

Mă port pe deasupra şi spun mereu să fie lumină, dar
stăpânitorul întunericului acestui veac a dat oamenilor cheia ca
să stea ei în împărăţia întunericului şi să nu deschidă luminii. 

O, nu pot oamenii cu lumina, nu pot din pricina întu -
nericului din ei, din prici na păcatelor din ei. Cine vrea să
scape de păcat, acela trebuie să nu caute prilej pentru păcat şi
nici să-l dorească. O, unde mai poate omul să facă aceasta,
unde, de cât lângă Mine, dacă se trage el lângă Du hul Meu,
lângă cuvântul Meu ca să-l pot ţine de mânuţă prin povaţă
sfântă mereu şi ca să capete el dragoste pentru cele de sus şi
să moară pentru cele de jos, ca să fie viu apoi ca şi sfinţii Mei,
care aşa au lucrat? 

Acum las Duhul Meu peste voi, fiilor, ca să lucraţi cu
El lucrul zilei de azi, lucru sfânt, peste care Eu veghez acum
ca să-l iau şi să-l aşez în cer, fiilor. Eu sunt cu voi aici, şi Mă
doare pentru voi când trebuie să treceţi printre fiii oamenilor
pe calea mersului lor, şi vă port de grijă ca nu cumva să
pieriţi, fiilor, că e înşelător întunericul şi faţa lui cea acoperită
cu lucrarea cea mincinoasă, pe care n-a făcut-o Dumnezeu. 

Binecuvântate să vă fie duhul şi lucrul cel de azi, cu
Mine lângă voi, o, fiilor! Amin, amin, amin. 

23 aprilie/6 mai 2014

Duminica a patra după Paşti, a slăbănogului

Duhul grăirilor sfinte dintre creştini îi ţine pe ei în cer. Neamul
român va purta slava Noului Ierusalim, cerul cel nou şi pământul
cel nou. Povaţă împotriva nelucrării. Omul nu-şi poate vedea sin-
gur greşeala. Numai omul cel ajutat mereu de cei din jur nu este
singur. Învăţătură pentru stat în lumină. Lucrarea duhovnicească: 

armonie sfântă. 

PP ace vouă, fiilor! Eu trebuie să fiu mereu cu voi,
măi fiilor, şi trebuie să grăiesc cu voi ca să fiu cu

voi. Cei ce sunt împreună, dacă ei nu grăiesc unii cu alţii,
dacă nu-şi grăiesc, e totul greu, totul fără lumină şi fără dra -
goste, căci Eu cu cuvântul am făcut lumina, şi am spus să fie
lumină, şi s-a făcut lumină după ce am spus. 

O, aveţi grijă, fiilor, de lumină, de cuvânt între voi, ca
nu cumva să vă ispitească satana dacă staţi despărţiţi cu ini -
mile şi cu cuvântul cel dinăuntru, ca nu cumva să cădeţi în
suferinţă, o, fiilor. 

Sunt Domnul Iisus Hristos şi sunt mereu cuvânt peste
voi, ca să vadă Tatăl că am grijă de voi, şi ca să vadă diavolul
că Dumnezeu este cu voi şi să se teamă diavolul, fiilor. O,
arătaţi şi voi aceasta, arătaţi-i celui nevăzut, dar veghind pe ur -
ma voastră ca să vă prindă cumva neveghind sau goi de duhul
cel din cer între voi. O, staţi în cer, fiilor. Duhul grăi rilor sfinte
dintre voi, aceasta vă ţine în cer, dimpreună cu dra gostea de
Dumnezeu dintre voi, iar altfel de dragoste nici să se pome -
nească la voi, căci voi sunteţi iubiţii Domnului. Amin. 

O, nu pot prea mult să vă las fără cu vântul Meu de
peste voi. E grea purtarea coborârii Mele, a venirii Mele cu -
vânt pe pământ, dar e greu fără cuvântul Meu cel rostit, care
lucrează prin rostirea lui, că iată, cer vouă să aşezaţi înaintea
Mea ru găciune pentru luminarea gândului cel bun al neamu-
lui român, că e mare duşmănie şi e urâtă bătălie în inimile
celor ce se vor mari, pe scaune mari, iar Eu, Domnul, Mă zbat
cu toate puterile cereşti să am grijă de acest pământ şi neam,
căci am lucrarea cuvântului Meu în mijlocul lui şi am de
împlinit Scripturile cele de apoi prin lucrarea cuvântului
Meu, căci Tatăl Mă aşteaptă, ca să se poată aşeza apoi ma sa
zilei celei mari, ziua slavei Domnului, căci Dumnezeu a zis
pentru sfârşit: «Noi le facem pe toate!», şi trebuie să rămână
apoi slava Noului Ierusalim, cerul cel nou şi pământul cel
nou, precum este scris. 

O, fiilor de peste tot ai acestui cuvânt de creştere de
sus, luaţi de la izvorul său cuvântul Meu şi staţi atenţi şi har-
nici la împlinirea lui, că altfel vă scrie diavolul că sunteţi fiii
neascultării. Căutaţi, fiilor, să aveţi între voi trăiri duhov ni -
ceşti, petreceri cu Mine şi cu sfinţii, şi nu staţi uscaţi de ele,
că nu puteţi voi duce fără cei de sus ispitele pe care nu le
cunoaşteţi a fi ispite, o, nu puteţi dacă darul Duhului Sfânt nu
este în voi şi între voi cu lucrare multă şi mereu vie, de la care
să se hrănească, să se îndulcească duhul şi puterea Lui în voi
şi între voi. O, nu staţi încruntaţi sau reci cu inima sau cu faţa
sau cu duhul, căci cel tăcut are de ascuns, de vre me ce nu are
ceva de arătat şi de grăit, şi este dovedit nelucrător, nepăsător,
şi nu mai tăcere şi numai încruntare dovedeşte cel plin de
nepăsare. O, nu veţi putea până la capăt, şi nici în vreme de
ispite nebănuite nu veţi putea să vă descurcaţi dacă nu veţi sta
în lumină pentru cele din voi, că nu ştie omul dacă sunt bune
sau rele cele din el, şi de aceea trebuie scoase la lumină toate
cele dinăuntru ale omului. 

Nu-şi poate omul vedea singur greşeala dacă are ceva
greşit în el. Nu ştie singur omul dacă e totul bine înăuntrul lui,
iar Eu, Domnul, de aceea am spus că nu e bine să fie omul
singur, iar omul cel ajutat mereu de cei din jur, o, numai acela
nu este om singur, iar altfel el este ascuns şi poate face fapta
lui Cain, fapta cea pe ascuns, ori de ce fel ar fi ea, că iată, are
omul obiceiul să-şi ţină parte înaintea lucrării luminii, care le
învederează pe toa te, şi are obiceiul rău să se dea de partea
diavolului în clipa când i se acuză greşalele lui. O, să nu
semene cu diavolul ini ma şi lucrarea celui îndreptat din lături
în vremea greşalelor lui. Să nu se mâhneas că cel îndreptat
atunci când este vegheat şi îndreptat, şi, mai ales, să nu fugă
de veghea cea de peste el, căci fără veghea a ceasta, poate
diavolul peste om. 

O, măi fiilor învăţaţi din cer, iară şi iară vă spun: dacă
vreţi să vă feriţi de pă cat, de prostie, să nu staţi niciodată după
cel ce vă încântă sau îl încântaţi, ci să căutaţi după cel ce vă
povăţuieşte şi vă îngrijeşte mântuirea şi sufletul. Eu aşa v-am
învăţat pe voi. Dau mereu, mereu să vă învăţ, căci am grijă să
vă feresc de ispite, măi fiilor, şi mai ales de suferinţe. Sunt
două feluri de suferinţe. Pentru cei înfrânaţi este un fel de
cercetare, este pentru slava lor cea de sus, care vine pentru
înfrânarea lor cea de pe pământ, aşa cum şi Eu am suferit. Dar
pentru cei neînfrânaţi, cercetarea vine ca pedeapsă, nu ca
strălucire de har, nu ca să semene ei cu Domnul la suferinţă
şi la încercare prin răbdare, ci vine ca bici suferinţa, nu vine
ca la Iov, nu ca la Lazăr, care a murit pentru slava Domnului
prin această minune care s-a arătat pe pământ. 

O, multă înţelepciune trebuie celor ce stau pe cale cu
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Domnul, măi, fiilor. Eu aceasta fac când grăiesc cu voi, când
Mă uit peste voi şi grăiesc apoi cu voi. O, nu trebuie omul să
se ascundă în el şi să arate aceasta, după ce Eu, Domnul, dau
să um blu în cele dinăuntru ale lui când vine a cest prilej, ci tre-
buie să se dea luminii şi să se tragă spre Mine cel cercetat, că
Eu voiesc multă lucrare între voi, şi de la ea să vină pacea cea
multă, armonia cea sfântă să vină, înţelepciunea de sus să-şi
facă în voi cuib. Aduceţi-vă aminte de cuvântul care spune:
«Mâniaţi-vă, dar nu greşiţi, iar de cele ce ziceţi în inimile
voas tre, întru aşternuturile voastre să vă căiţi apoi». O, aşa
să jertfiţi voi jertfa dreptăţii, şi numai aşa să nădăjduiţi în
Domnul, iar altfel nu, şi iată, fiecare se culcă şi se odihneşte
aşa cum îşi aşterne, precum este scris. 

O, Mă uit peste toţi şi peste tot pe unde sunt sau au fost
creştini care cred sau au crezut venirii Mele de azi în cuvânt, şi
spun unora din ei, celor mai închişi şi mai fără de lumină în
lucrarea lor faţă de coborârea Mea cea de azi, şi le spun lor aşa: 

O, ar fi fost să vă placă să staţi lângă cei ce vă lucrează
pe voi pentru ce le dină untru ale voas tre, iar dacă nu vă pla ce,
aceasta înseamnă că nu vă place cu Mi ne şi lângă Mi ne, măi
fiilor, ci vă place liberi şi fără de ve ghe. O, iată, aşa este omul
cu Dumnezeu, aşa cum a fost Adam; nu i-a plăcut cu Mine, nu
i-a plăcut, ci s-a tras de sub întrebarea Mea de peste el, de sub
grija Mea pentru viaţa lui. O, nu vrea omul altfel nici în ruptul
capului, ci se ascunde de Dumnezeu şi nu-şi arată inima, aşa
cum nici Adam nu şi-a arătat-o când am dat Eu să i-o arăt şi să
i-o curăţesc, şi nu s-a mai dat Adam lui Dum nezeu, iar păcatul
din el l-a pribegit de tot, l-a înstrăinat de tot. 

Se pomeneşte bisericeşte în ziua a ceasta lucrarea Mea
din sâmbăta aceea când M-am suit la Ierusalim şi, trecând pe
lângă poarta oilor, am găsit la scăldătoarea Vitezda un om
neputincios de treizeci şi opt de ani, care nu putea merge
decât greu de tot, şi ar fi voit el să se vindece la scăldătoarea
cea vindecătoare peste cel ce intra întâiul în a pă la venirea în -
gerului vindecător pentru cei ce se vindecau prin darul lui,
căci e ra el îngerul scăl dătorii, precum orice de pe pământ care
are în ger de la Domnul. I-am spus Eu celui slăbănog atunci:
«Scoa lă-te, ia-ţi patul tău şi umblă!», şi i-am mai zis apoi
când iar l-am întâlnit: «Te-ai făcut sănătos, dar ai gri jă, să nu
mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ţie şi mai rău!». O, ar
fi fost greu, după ce a ispăşit treizeci şi opt de ani pentru
păcate făcute până în ziua când Eu l-am întâlnit, ar fi fost greu
să-şi mai facă rost de suferinţă şi mai grea, dacă s-ar fi lăsat
pe mai departe spre păcat, şi de aceea i-am spus celui ridicat
din slăbănogire: «Nu mai păcătui!». De milă i-am spus, de
milă spun la toţi oamenii să nu mai păcătuiască, să nu se mai
ascundă în ei cu păcatul, că e greu pe pământ, şi vin suferinţe
pentru păcat pe pământ, vin pentru ispăşire, ca să mai cureţe
suferinţa din păcatele omului, dar omul nu vrea să se tragă din
faţa sau din preajma păcatului care stă în calea omului sau
care este căutat de om. 

O, Se bucură Duhul Meu când pot să Mă aşez în carte
cu cuvânt de învăţătură pentru om. Bucură-te şi tu, poporul
Meu, când vin la tine cuvânt, că pentru tot omul grăiesc, şi
voiesc să se folosească mulţi de povaţa Mea cea plină de milă
pentru om, fie el om drept, fie el slăbănogit de păcate care-i
slăbănogesc sufletul, mai grea slăbănogire ca aceea care se
aşează pe trup. 

Acum, fii ai cuvântului Meu, luaţi din gura Mea în -
demnul la rugăciune. Puneţi pe masă cuvântul rugăciunii
voas tre şi cereţi Domnului veghe sfântă peste pământul şi
cerul şi neamul român, cereţi mereu, fiilor, că multă pace tre-

buie să întăresc Eu acum, şi pornesc acum cu toate puterile
cereşti şi Ne aşezăm peste tot înă untru şi la hotare şi afară,
căci înăuntru se zbat cei dornici de mărire şi care n-au nimic
din Dumnezeu în ei, dar vor să se aşeze ei pe scaunele de sus
şi să domnească ei peste neamul Meu român şi pes te ţarina lui
şi să-şi facă ei voia, şi iată-i cum folosesc ei peste tot cuvântul
minciunii, limba cea lungă şi fără de adevăr în ea, duşmani ai
neamului, după lucrarea lor, şi n-au aceştia frică de Dum -
nezeu, dar le-o voi da Eu cu sila şi o vor avea de nevoie, că
multă jale trimit ei spre cei din cer prin joaca lor cea plină de
semeţie, plină de păcat. 

O, e de veghe mult şi mereu. Vegheaţi cu Mine şi cu
cei din cer, fiilor. Strigaţi cu guriţa ca să vă aud şi să fac rod
din rugăciunea voastră peste poporul ro mân, căci oastea
cerească e fără de număr şi stăm în lupta cea pentru biruinţă,
fiilor. Strigaţi-Mă să le fac vad celor mai curaţi la inimă, ca
să-i aşez Eu la cârmă, şi nu să se aşeze cei nedrepţi, nu ei pe
scaunele cârmuirii peste toate. O, rugaţi-vă aşa cum ştiţi că
este dorul Meu, şi cereţi să se împlinească el, că mare iubire
aduce celor din cer rugăciunea voastră, şi lucrăm toţi, lucrăm
cu iubire, voi şi cu Noi, fiilor. Iar cei răzvrătitori din lături,
dacă nu ştiu să fie cuminţi, trebuie să înveţe, forţaţi fiind de
sus, din orânduiala care vine de sus pe pământ împotriva
celor trufaşi. Amin. 

O, rugaţi-vă pentru cele de sus pe pământ, rugaţi-vă să
vină, o, fiilor. Amin, amin, amin. 

28 aprilie/11 mai 2014

Duminica a cincea după Paşti, a Samarinencei

Rugăciunea celui care a păcătuit şi a făcut pe alţii să păcătuiască.
Roşul este semnul lui antichrist şi atrage mânia lui Dumnezeu peste
bisericile şi locuinţele care îl poartă. Domnul îndeamnă poporul
român să se trezească la veghe ca să oprească revărsarea de ape.
Toată facerea se învârte în jurul pământului pentru vremi. Cel ce
greşeşte să nu stea supărat, ci să se scoale din greşală. 

VV in la tine cuvânt, poporul Meu cel din români,
vin şi Mă slăvesc în mijlocul tău în cuvânt, că

scris este că «slava Domnului stăpâneşte în Israel, în poporul
cel binecredincios, iar puterea Lui, norii cerului, şi El Însuşi
dă putere şi virtute poporului Său».

Vin să te îndemn la rugăciune, fiule poporul Meu, că
trebuie să lucreze acum puterea Mea, iar tu s-o chemi, de
şapte ori pe zi să Mă chemi să lucrez cu puterea Mea, căci
puterea de a nu asculta a omului se suie la Dumnezeu şi chea -
mă puterea Lui să lucreze împotriva puterii omului neas cul -
tător, că omul nu ascultă de Dumnezeu, ba voieşte să poată el,
să facă el, să cârmuiască el, şi se pune la lucrul cel împotriva
lui Dumnezeu, cum că şi omul poate să facă ceea ce face
Dum nezeu, dar toată această facere a omului este împotriva
facerii lui Dumnezeu şi se a şea ză ca păcat pe om şi atrage
pedeapsă, şi vine pe pământ plata cea pentru neascultare de
Dumnezeu a omului, fiindcă Dum nezeu este Făcătorul a
toate, şi nu omul. 

O, pace ţie, măi poporul Meu! Stau în mijlocul tău cu
sfinţii, căci cu ei vin când vin, şi e serbare la tine în ziua a -
ceas ta, că e ziua de pomenire a Mea şi a lucrului Meu, ziua
când am stat de vorbă cu femeia samarineancă la fântâna din
Sihar. Am în mijlocul tău fântână zidită de cuvântul Meu şi de
poporul Meu de la izvor, iar lângă ea am aşezat de har şi de
veghe pe femeia samarineancă, pe cea care s-a sfinţit pentru
Domnul mărturisindu-L, după ce s-a întâlnit cu Mine la fân -
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tână şi M-a cunoscut că sunt Mesia, şi s-a dus ea în cetatea ei
şi a spus oamenilor: «Veniţi să vedeţi un Om Care mi-a spus
mie toate câte am făcut! Nu cumva El este Mesia?».

O, fiilor, lucrul Meu este să-l scol pe om din păcat şi să
fac pace între el şi Dumnezeu, căci păcatul îl desparte de
Dum nezeu pe om. Am făcut pace între Dumnezeu şi femeia
samarineancă, pe care am întâlnit-o la fântâna lui Israel, iar ea
a fost apoi făcătoare de pace între Dumnezeu şi oamenii din
cetatea ei, căci s-a dus la ei şi M-a mărturisit că am venit pe
pământ şi că am grăit cu ea spunându-i să bea din apa Mea. 

«Fericiţi făcătorii de pace!», aşa este scris. Pe aceia,
măcar şi pentru a ceas ta îi voi numi fiii lui Dumnezeu, căci Eu
am spus la cei zdrobiţi: «Pace vouă!». Numai cu păcatul nu tre-
buie omul să facă pace, iar dacă a făcut păcat, el trebuie să se
roage Domnului şi să spună cu zdrobire de inimă, şi cu multă
umilinţă să se roage şi să spună: „Pe cei ce au făcut pă cate din
pricina mea şi au suferit de la ele, iartă-i, Doamne, aici, şi
întru împărăţia Ta iartă-i, că eu mă căiesc şi-mi pare rău pen-
tru mine şi pentru cel ce a păcătuit înaintea Ta prin păcatul
meu cel asupra mea şi a lui, dar Tu vindecă şi iartă“. Amin. 

Mai întâi grăiesc ţie, poporul Meu, despre durerea de
peste pământul şi nea mul român, că Eu, Domnul, am lucrarea
cuvântului Meu în mijlocul lui şi dau să-Mi ocrotesc acest
pământ. Omul însă cheamă mânia, îşi face rost de vină grea,
iar vina atrage pedeapsa, că iată, în biserici şi pe cale e totul
roşu, e pecetea lui an tichrist, cel ce batjocoreşte cu lucrarea sa
cerul şi pământul şi omul, căci roşul este semnul lui, roşu pes -
te tot, precum es te scris despre cel ce s-a născut roşu peste tot,
despre Edom, cel ce lucrează împotriva credinţei, împo triva
lui Dumnezeu. 

Iar Eu, Domnul, dau de ştire nea mului român să-şi
cureţe şi să nu-şi îmbrace bisericile şi locuinţele cu roşu, că
atrage aceasta mânia Mea asupra semnului lui antichrist,
omul fărădelegii, şi asupra ascultătorilor lui, care cer mânie
pe pământ prin neascultarea de Dumnezeu. Iată-i pe cei tru -
faşi în neamul român, au umplut ţara de culoarea cea bles te -
mată, de roşu, iar aceştia sunt vrăjmaşi, nu sunt fii, şi sunt cei
ce vor să stingă pacea, căci mintea lor este numai la ei înşişi,
numai să-şi strângă slavă, şi apoi bogăţie pentru ei. O, nu sunt
aceştia binefăcătorii neamului român, ci sunt ei cei ce dau să
urgisească această ţară. 

Să se audă în locaşurile de biserici cuvântul Meu şi să
se scoată veşmântul roşu de peste tot, căci atrage mânie acest
semn, atrage blestem, şi vine mânia peste tot pe unde găseşte
roşu, iar Eu, Domnul, am vestit aceasta peste pământ, şi iar
vestesc şi spun: Roşu este culoarea şi semnul lui antichrist,
omul fărădelegii, omul care M-a îmbrăcat pe Mine acum do -
uă mii de ani în hlamidă de ocară, nu cum spun oamenii că
roşu este culoarea împărătească. Da, este roşu culoarea împă -
raţilor, dar al celor de pe pământ, care iubesc slava de şartă şi
vremelnicia şi semeţia şi neumilinţa, iar albul este culoarea
Domnului, Omul suferinţei, şi culoarea sfinţilor Lui în cer şi
pe pământ. Cel ce a făcut lumina este El. Când El coboară pe
pământ lumina Sa şi cuvântul Său, este binecuvântare pe
pământ, iar când coboară mânia Sa se face roşu pământul, se
fac apele roşii, vine prăpăd şi vine suferinţă peste cei ce nu
ascultă de Domnul. 

O, popor român, ascultă glasul Meu de peste tine! Dacă
voieşti binecuvântare şi ocrotire de la Dumnezeu, nu mai
umbla să împodobeşti cu roşu pământul şi biserica şi casa ta
şi trupul tău, că acest semn atrage blestemul, care biciuieşte
peste tot, căci răul la rău trage, precum este scris. 

O, popor român, mereu ţi-am spus: trezeşte-te! Îţi spun
şi azi prin firul acestui cuvânt izvorât din gura Mea pe vatra
ta: trezeşte-te odată neam român! Iată, ai supărat pe Dum -
nezeu şi ai atras mânie peste pământul tău, şi au ieşit apele
din matca lor şi ţi-au stricat strânsura şi te-au lăsat sărac, şi au
venit şi apele de sus şi s-au unit cu cele de jos şi te-au îndu -
rerat, iar Eu, Domnul, dau să ocrotesc pământul şi neamul
român, că are peste el binecuvântarea Mea pământul român,
şi este el taina lui Dumnezeu, şi de aceea gura Mea izvorăşte
cuvânt peste acest pământ. 

O, ascultă de Dumnezeu, neam român! Ia pildă de la
facerea lui Dumnezeu şi vezi cum ascultă ea şi toate ale ei de
Făcătorul ei şi de legile pu se peste ea. Pri veşte cerul şi pă -
mântul, pe care Domnul le-a făcut cu cu vântul şi a a şezat
peste ele veacurile şi le-a pus între ve cie şi între sfârşitul
veacurilor, după care iarăşi este ve cia. A făcut Domnul cerul
şi pământul, iar pământul este slujit de toată facerea, care se
învârteşte în jurul lui pentru vremi, slăvind şi lăudând pe
Domnul ei, căci zice prin Duhul proorocul David: «Lău daţi-L
pe Domnul îngeri şi oştirile puterilor Domnului, şi lău daţi-L
pe El soare şi lună, stelele toate şi lumina, cerurile cerurilor,
şi voi, ape de mai presus de ceruri, căci El a zis şi s-au făcut
şi le-a statornicit în veacul veacului, pravilă punându-le, şi
nu vor trece peste ea. Toate laudă pe Domnul: chiţii şi toate
cele vii din adâncuri, focul şi grindina, zăpada şi negura,
duhul viforului, care îndeplineşte porunca Lui, munţii şi
dealurile, copacii cu rod şi toţi cedrii, fiare sălbatice şi toate
dobitoacele, târâtoarele şi păsările înaripate, iar voi, popoa -
relor câte sunteţi şi împăraţi ai pământului, principi şi jude -
cători ai lumii, tineri şi fete, bătrâni şi copii, o, pricepeţi din
acestea toate măreţia Domnului, care covârşeşte cerul şi pă -
mântul, şi lăudaţi pe Domnul, Care-Şi înalţă cornul şi-l dă
poporului Său să laude pe Domnul, pe Cel ce Se îndură de
poporul Său şi-i încununează pe cei smeriţi cu biruinţa Sa,
iar în gura şi în mâna lor sabia cea cu două tăişuri ca să se
răzbune pe păgâni şi să lege în obezi pe împăraţi, şi pe mai-
mari în cătuşe de fier», precum este scris, «şi să îndepli -
nească Domnul cu ei hotărâre scrisă». Amin. 

O, luaţi pildă, fii români, de la toate câte ascultă de
Domnul şi Îl preamăresc pe El, precum este scris. Toată fa -
cerea Domnului slujeşte pământului, căci pe pământ a aşezat
Domnul viaţa tuturor vieţuitoarelor făcute la cuvântul Său, şi
apoi viaţa omului făcut de mâna lui Dumnezeu pe pământ, nu
pe lună, nu pe stele, nu pe alte faceri aşezate de Domnul pe
bolta cerului, o, nu, neam român, şi iată, toată facerea slujeşte
pământului şi omului şi tuturor vieţuitoarelor, dar toate laudă
pe Domnul şi-I cer Lui ca să primească. Nu mai omul, o,
numai omul nu mai iubeşte, nu mai slujeşte pe Domnul, că
s-a îngâmfat omul şi slujeşte păcatului, bietul de el. Pământul
e întocmit de Domnul, şi toate cele care se învârt în jurul lui
slujesc lui, dar omul pe pământ nu vrea, nu mai vrea omul cu
Dumnezeu, el nu mai ştie cum trebuie să-I slujească lui
Dumnezeu, chiar dacă vede toată facerea slujind Făcătorului
ei şi ascultând de El. 

O, fii credincioşi Domnului în nea mul român, veţi
vedea între voi căderea cea mare a celor trufaşi, care-şi cum -
pără slavă pentru ei înşişi. Veţi vedea a ceasta, căci dreptatea
nu-i scapă de sub ea pe cei trufaşi, că vai de cel ce se bizuie
pe om, şi cu atât mai mult pe sine, vai! 

Voi, cei credincioşi Dom nului în neamul român, scu -
laţi-vă, treziţi-vă şi fiţi un duh cu poporul cu vântului Meu în
mijlocul acestui neam, că Eu aşez acum pe cei ce-Mi primesc

964 Cuvântul lui Dumnezeu



cuvântul spre împărţirea lui peste voi, îi aşez la rugăciune cu
mare stăruinţă de şapte ori pe zi pentru salvarea neamului
român de sub apăsătorii lui, care au pus mâna pe scaunele de
sus ca să stea pe ele şi să îngenuncheze sub ei neamul român.
O, e trist cerul, şi s-au pornit stihiile să răspundă fărădelegii
celor trufaşi, şi apoi nepăsării în care stau mulţi în neamul
român, ca să-i trezească pe ei cu zgomot şi să-i zbuciume
pentru trezire. 

O, neam român, nu te juca cu soarta ta cea de azi şi cea
de mâine şi cea de apoi, după ce Domnul va împărăţi peste
tot! O, nu te juca, popor român! Eu, Domnul, te îndemn
aceas ta. Aruncă semnul cel cu roşu de pe vatra ta, ca să nu
mai tragă la tine prăpădul, iar dacă nu poţi să crezi ce-ţi spun,
fă ascultare de cuvântul cu care te povăţuiesc acum şi vei ve -
dea adevărul cuvântului Meu, vei vedea pe vrăjmaşii dinăun -
tru şi din afară căzând cu zgomot ca să nu-ţi facă rău, ca să nu
te tragă la pierzare când tu nu veghezi. Iar dacă nu vei asculta,
Eu, Domnul, voi lu cra cu pasul Meu şi cu oştirile cereşti de
sfinţi ai acestui neam şi voi curăţi de minciună şi de omul fă -
rădelegii vatra neamului român, pe care voiesc să pregătesc
vreme de serbare cerească, de minune nemaiauzită până
acum, şi vine aceasta pe vatra neamului român, căci Tatăl aici
M-a trimis să vin, şi aici am aşezat izvorul cuvântului Meu,
care curge acum, la sfârşit, peste pământ pentru înviere şi
pentru viaţă, izvorul vieţii peste oameni. 

Iar neamurilor toate de pe pământ, Eu, Domnul, le
spun: Pace vouă! Şi voi lucra peste ele după cuvântul Meu.
Amin. 

— OO,fă-mi intrarea în car te, Doamne. Sunt
so sită dis-de-dimineaţă cu sfinţii la

fân tâna cea de sub ocrotirea mea şi dau să las dulce cuvânt la
izvor, ca să fie el împărţit spre hrană şi spre creştere de sus
peste poporul cuvântului Tău. 

— OO,pace ţie, uceniţă ves titoare atunci, şi
mu ceniţă apoi a mărturisirii Domnului

tău şi tămăduitoare de vremelnicie a neamului tău tot!
Binecuvântată să fie acum grăirea ta în mijlocul poporului
cuvântului Meu cel de azi în români! Amin. 

— LL e spun, Doamne, ce lor ce iau şi învaţă
de la Tine, le spun lor că nu numai prin

su f e rinţă, ci şi prin pocăinţă îşi poate omul ispăşi păcatele,
dar şi prin duhul mărturisirii, care-i dă mărturisitorului puteri
mari, puteri din cer, Doamne. O, dă-le lor plată scumpă,
Doamne! Ei iau cu vântul Tău, iau duhul mărturisirii şi îl îm -
part peste pământ, şi glasul Tău îl vestesc peste tot. Curând,
curând toate popoarele vor căuta după acest izvor de cuvânt
şi se vor adăpa cu duhul mângâierii, că dor de mângâiere aduc
omului durerile de peste el. 

O, mie mi-ai iertat într-o clipă pă catele toate, după ce
eu am luat din gura Ta mărturie şi Te-am cunoscut că eşti
Dumnezeu venit pe pământ, că eşti Me sia, căci am spus:
«Doamne, văd că Tu eşti prooroc». Ai coborât atunci peste
mine duhul proorociei, iar eu m-am dus cu el şi Te-am
proorocit oamenilor din cetatea Samariei şi Te-am mărturisit
Me sia. Duhul proorociei coborât din Tine peste mine, el mi-a
descoperit că Tu eşti Mesia venit de la Tatăl pe pământ la noi. 

Duhul proorociei este cel ce cu noaş te în om, Doamne.
El să coboare cu multul în mijlocul poporului cuvântului Tău
şi să facă mulţi aşa cum am făcut eu şi să Te vestească peste
tot, Doamne, căci sunt datori cu aceasta toţi cei care Te află
de aici, din cuvântul Tău, care iz vorăşte din gura Ta aici, şi
este apoi îm părţit peste pământ. 

O, fii ai poporului de azi al cuvântului de sus, am venit
la fântână şi grăiesc cu voi şi sunt cu sfinţii la voi. Iată ce sfat
vă dau: Când greşiţi, nu staţi supăraţi, ci sculaţi-vă şi îndrep -
taţi-vă inimioa ra şi greşeala din ea după ce greşiţi. O, umi -
liţi-vă, aşa cum eu m-am umilit când duhul proorociei, prin
gura Domnului a rătat mie, mi-a vestit mie păcatele făcute, şi
L-am recunoscut pe Domnul lu crând peste mine şi venind de
la Tatăl cu lucrul Său venit în mijlocul oamenilor ca să aşeze
în ei împărăţia cea ruinată de om în rai, când Adam s-a
despărţit de Domnul prin păcat. O, căutaţi cu umilinţa şi cu
lumina, fii binecuvântaţi, şi aşa să vă sculaţi din orice greşea -
lă, şi tot aşa să vă sculaţi acum spre rugăciune cu Domnul şi
cu sfinţii pentru mărirea şi ocrotirea pământului şi neamului
român, de şapte ori pe zi chemându-L pe Dom nul să cureţe
necredinţa şi neveghea, în care oamenii stau, atrăgând ei aşa
mâ nia şi teama, care sunt lucrate peste ei de păcatele lor. Du -
hul proorociei să vă fie călăuză, o, fii iubiţi. O, iubiţi, iubiţi
pe Domnul, pe Cel ce vă iubeşte, fiilor mici! 

O, adu, Doamne, neamul român la sânul Tău! Cei
greşiţi să se umilească şi să se pocăiască venind la Tine pen-
tru iertare, Doamne, iar cel tare cu credinţa şi cu fapta, să
lucreze şi mai mult şi să ia seama să nu cadă, căci scris este
să ve gheze omul. 

O, Doamne, slavă Ţie şi pace Ţie, Doamne, din mijlo -
cul poporului Tău cel din români! Amin. 

— LL a fel şi Eu, Domnul, la fel spun: Pace
vo uă, o, pace vouă, fii ai lui Dumnezeu,

din cer şi de pe pământ fii! Voi sunteţi pacea Mea, şi fericiţi
sunteţi şi veţi fi, căci: «Fericiţi făcătorii de pace! Ei fiii lui
Dumnezeu se cheamă», precum este scris. Amin, amin, amin. 

5/18 mai 2014

Praznicul Înălţării Domnului

Pământul român poartă taina începutului lumii, a facerii omului
şi va fi făcută cunoscută popoarelor. 

ÎÎ n zi de praznic de Înălţare, Eu, Domnul, aşez cu -
vântul Meu peste pământ. Eu sunt Izvoditorul

acestui cuvânt. Îl rostesc cu însăşi gura Mea de aproape şai -
zeci de ani pe vatra neamului român. Mi-am făcut cărare pen-
tru el şi cu el, şi îl aşez în cartea cuvântului Meu din zilele
acestea, iar glasul Meu peste pă mânt este minune mare, şi au
parte de a ceastă minune cei de pe pământ şi cei din cer, cei ce
sunt ai Domnului şi cei ce aş teaptă pe Domnul şi cei aşteptaţi
de El ca să fie ai Săi în cer şi pe pământ. 

Eu sunt glasul Tatălui Savaot, Tatăl Meu. Mă trimite
Tatăl cuvânt peste pământ, iar Eu ascult de El, aşa cum şi
acum două mii de ani am ascultat de El când M-a trimis după
om pe pământ. M-a trimis Tatăl pe pământ ca să Mă nasc şi ca
să fiu văzut apoi şi ca să-l ajut pe om să-l cunoască îndea -
proape pe Dumnezeu, iar Ta tăl era în Mine, precum Eu în El
eram, şi eram una cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, în Care eram, şi
am spus ucenicilor Mei în ziua când M-am înălţat de lângă ei
după cele patruzeci de zile de la Învierea Mea, le-am spus lor
că va veni Duhul Sfânt asupra lor şi vor lua putere să Mă ves -
tească şi să-Mi fie martori ai venirii Mele de la Tatăl pe pă -
mânt, martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria şi până la
marginile pământului la toată făptura, şi după ce le-am spus
aceasta M-am înălţat la cer şi M-am aşezat să stau de-a dreapta
Tatălui Meu, aşa cum Mi-a fost slava Mea cea mai dinainte de
vecii. Le-am spus lor de Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt,
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în al Cărui nume să Mă vestească şi să Mă mărturi sească tutu -
ror, iar apoi, mergând Eu spre Tatăl sub ochii lor, s-au lăsat
văzuţi de ei cei doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine albe, martori ai
Mei şi ei pe pământ şi în cer, şi grăind aceştia, le-au spus lor:
«Va veni iarăşi Domnul, aşa precum L-aţi văzut suindu-Se de
la voi la cer», şi a ră mas şi această zi scrisă în izvoade şi a
întregit ea Evanghelia venirii Mele acum două mii de ani, şi
cu care ei au mers vestind-o peste tot, aşa cum martorii cuvân-
tului Meu cel de azi aşează înaintea oamenilor de pe pământ
glasul Duhului Sfânt, Cuvântul Tatălui, rostit de gura Mea
pes te cei ce Mă vestesc că vin cuvânt peste pământ, trimis de
Tatăl, şi am norii suire şi coborâre, precum este scris. 

În zi de praznic de Înălţare Mă aşez cuvânt pe vatra ta,
ţara Mea de azi, neam român. Eu sunt Izvoditorul acestui cu -
vânt. Îmi scriu cartea Mea cea de azi în mijlocul tău şi te
numesc ţara Mea cea de azi, neamul Meu cel de la sfârşit de
timp. Cum te-aş numi aşa dacă n-ar fi aşa? Mi-am ridicat din
tine fii credincioşi venirii Mele la tine, ucenici martori ai
venirii cuvântului Meu cel de azi peste pământ. O, cât aş vrea
să fii cuprinsă cu sufletul sub minunea cuvântului Meu din
mijlocul tău şi să te văd Eu aşa! Te văd în să departe de glasul
Meu, care te chea mă pe nume şi te vesteşte popoarelor, o ţara
Mea. O, nu te mira că nu Mă duc cu acest cuvânt în ţara lui
Israel cel de acum două mii de ani. Nu te mira că vin la tine
cuvânt, şi nu acolo, căci acolo Mi-au ră mas urmele şi se văd
şi mărturisesc ele împotriva celor ce nu-Mi urmează aşa cum
Eu am spus, iar acum cuvântul Meu rostit pe vatra ta, popor
român, este el glasul care strigă la toţi, la cei morţi şi la cei vii,
strigă Domnul acum după om de pe acest munte de cuvânt. 

Se aşează cuvântul Meu în cartea sa de pe masa aceasta
şi se dă în dar şi face el facere peste om. N-am cum să merg
pentru această facere în altă parte pe pământ. M-am aşezat aici
cu slava Mea cea de azi, cu facerea Mea cea din urmă peste
toate, fiindcă aici am stat la început când Dumnezeu a făcut
cerul şi pământul şi omul, luând cu mâna pământ şi zidindu-l
pe om. O, vine vremea cea măreaţă să des fac această taină
mare şi să ştie popoarele toate de începuturile facerii omului
atunci şi acum. Din acelaşi loc am început şi atunci, şi acum,
şi am tăinuit aceasta în tre Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, dar acum
lu crez şi-Mi scriu cuvântul aici, şi se întreabă omul şi zice:
„De ce aici?“, iar Eu vin şi-i descopăr omului taina aceasta de
aici şi îl învăţ să se apropie de glasul Meu şi să-l asculte şi să
urmeze cuvântul Meu ca să fie viu, ca să meargă cu Mine pe
ca le omul, căci Eu sunt Calea, aşa precum am spus. 

O, ţara Mea cea de azi, te-am petrecut cu ochii, Eu şi
sfinţii Mei te-am petrecut cu privirea în duminica ce a trecut,
când ai fost aşezată la tragerea la sorţi pentru cei care să-ţi
poarte numele şi lucrul tău pe pământ, iar în mijlocul tău am
văzut împărţire în cete, şi pentru fiecare ceată se răspundea
sau nu, mai mult sau mai puţin răspuns. A trecut ziua tragerii
la sorţi şi iarăşi Eu, Domnul, te petrec cu privirea dimpreună
cu toate oştirile cereşti. O, cum să fac, cum să mai fac cu tine
ca să te fac să înţelegi că-ţi trebuie ascultare, ţara Mea? Nu -
mai duhul ascultării de cel de peste tine, numai aceasta te
poa te pe tine împrospăta acum. O, cum să fac să crezi că tu
eşti ţara Mea cea de azi ca să Mă primeşti şi ca să Mă asculţi?
Neprimirea ta când Eu bat şi iar bat Mă face să suspin, iar în
jurul tău dă să se aţâţe foc şi duşmănie asupra ta, şi iată, le
grăiesc ce lor ce cred ei că te pot ocroti şi îndru ma, celor ce
dau să pună acum soarta ta la cale, şi le spun lor aşa: 

Voi, cei ce vă daţi acum a fi dumnezei ca să vă adunaţi
şi să puneţi voi la cale soarta neamului român, ascultaţi glasul

Meu, glasul Domnului peste voi. Nu Mă încurc că veţi da la
spate grăirea Mea cu voi sau că nici nu daţi să auziţi când Eu
bat la uşă ca să vă grăiesc. Eu însă grăiesc vouă, şi rămâne
scris cuvântul grăirii Me le cu voi, căci sunt Dumnezeul nea-
mului român şi vă spun aşa: Nu oricine este pe plăcerea Mea
între cei ce dau ei să pună la cale soarta cea de pe pământ a
popoarelor. Toate stăpânirile sunt puse de Dumnezeu, şi nu de
oameni, toate, şi cele bu ne, şi cele rele, după cum este partea
cea meritată de cei de pe pământ, care fac sau nu fac voia lui
Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu. O, am aşezat în zilele
voas tre un om plăcut Mie cu inima din el şi cu fapta lui la
cârma neamului român, că multă iubire şi multă umilinţă şi
mult duh de veghe am găsit în el, şi mai ales putere sfântă,
pusă de Mine în el, pregătită ea încă de pe când el era în pân-
tece ca să se nască apoi şi ca să-l am acum în mijlocul acestui
neam, când vremea se arată grea şi iarăşi grea. Am grăit nea-
mului român despre a ceastă binecuvântare de peste el, prin
voia Mea aşezată în acest fiu, care este încă la cârma acestui
neam. Vă spun vo uă, celor ce vreţi acum să smulgeţi din
mâna Mea hotărârea pentru voi şi pentru neam şi să lucraţi de
la voi, vă spun vouă că nu Mă bizuiesc pe voi atât de mult cât
pe el. Voi vă iubiţi pe voi înşivă, şi încă mult, iar el nu tot aşa
lucrează, şi se tot zbate în fel şi chip să aibă grijă mare şi pază
mare pentru soarta neamului român şi a toate popoarele de pe
pământ. Voi căutaţi să faceţi voi, să ştiţi voi, să puteţi voi, iar
el nu tot aşa face, căci el este umbrit de sus şi aşteaptă de sus
şi strigă la Dumnezeu pentru ştiinţa lui şi pentru lucrarea lui
cea plină de iubire pentru acest neam şi pentru tot neamul
omenesc de pe pământ. Ochii lui stau de veghe pentru neam,
pentru ieri, pentru azi şi pentru mâine şi am în el darul Meu
aşezat. O, nu tot aşa este cu voi, nu tot aşa aveţi voi de la
Domnul, căci Eu Mă uit la lepădarea de sine a omului şi la
duhul iubitor de oameni, care este sau nu în fiecare. 

Iată, sunt nemulţumit de la voi. Puteam să vă ridic
sorţul cel de partea voastră acum, dar n-am putut din pricina
semeţiei din voi şi a răcelii dintre voi şi cel ce stă la cârmă
acum, o, fiilor des părţiţi unii de alţii aşa cum nu este plăcut la
cer! În zi de praznic de înălţare a Mea la cer vin la voi şi
grăiesc cu voi şi vă spun: Nu vă voi da izbândă nici acum,
nici mai târ ziu cu voia voas tră peste nea mul român, ba vă voi
ruşina şi mai mult dacă nu vă veţi umili ca să vă vedeţi
neputinţa înaintea Mea şi a neamului român. Nu uitaţi că Eu,
Domnul, am spus că nu pot să nu stau împotriva celor mândri
şi că nu pot să nu fiu de partea celor smeriţi cu duhul ca să-i
înalţ Eu şi să le dau har pentru smerenia lor înaintea Mea. 

Iată, sunteţi nedrepţi cu judecata minţii. Nu ştiţi să
iubiţi, nu ştiţi să fiţi făcători de pace, chiar dacă voi credeţi că
ştiţi. Vă îndemn să vă uitaţi în căsuţa albinelor când se pierde
pacea dintre ele. Se strâng sub duhul înţelepciunii şi se trag în
lături cele înţelepte şi-şi fac alt cuib, iar cele rămase în căsuţă
rămân buimăcite şi-şi fac ele altă soartă. 

O, sunteţi nedrepţi, şi vă vorbesc acum pe limba voas -
tră ca să ne putem înţelege. O, spune tu, cel trufaş acum pe
poziţia ta, pe care ţi-o înfăşori din părţi ca să ţi-o ocroteşti cu
cei de partea ta, spune tu dacă judeci drept despre cei ce a fost
să plece din cuib din pricina trufiei tale. Tu ai ceată mai
bătrână de ani şi mai mare la număr şi mai întărită în timp, şi
ai numărul doar încă o dată mai mare decât numărul cel luat
în ziua tragerii la sorţi de mânuţa de fii plecaţi din ograda ta,
şi care au ascultare de cel mai mare dintre voi, pus de Mine
cârmaci pentru neamul ro mân. O, nu-i frumos, nu-i drept cum
socoteşti, dispreţuind pe cei mici la număr, care s-au tras să
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rămână sub duhul ascultării. O, nu-i frumos cum socoteşti,
şi-ţi spun Eu, Domnul, că tu eşti cel ce ai pierdut, nu cei
puţini de tot faţă de numărul cel mare din ograda ta şi faţă de
timpul tău în ani. Iată, câştigătorul este numai cel ce ziceţi voi
că a căpătat puţin, iar voi sunteţi cei ce aţi pierdut mult, din
pricina semeţiei din voi. O, aveţi grijă de voi şi de cei ce sunt
ai voştri. Aveţi grijă, Eu, Domnul vă spun, că văd cum pe dea-
supra încearcă uliul să vă fure păsări din cuib şi să vă umi -
lească viaţa din pricina neumilinţei din voi. De aceea ascultaţi
cuvântul Meu de peste voi: Nu este binecuvântat de la Mine
să vă ridicaţi voi şi să faceţi voi, după ce aţi căzut. Este nevoie
de cineva curat faţă de păcatele pe care le aveţi asupra nea-
mului român şi asupra dreptăţii lucrurilor. Nu tot cei vinovaţi
pot să îndrepte pe cele dărâmate, ci să se lase ei îndreptaţi şi
călăuziţi, iar altfel de veţi face, Eu, Domnul, nu voi binevoi
pentru voi, aşa cum n-am binevoit nici cu cei ce s-au unit
împotriva cârmaciului pus de mâna Mea de veghe peste nea-
mul român între Mine şi neam, între neam şi popoare. O, voi
nu aveţi înţelepciunea lui, că nu v-am dat cât lui. Eu dau celui
sus pus de Mine mai multă înţelepciune şi vedere, iar celor de
sub el mai puţin le dau, şi trebuie ca ei să asculte. O, nu
lucraţi singuri! Nu lucraţi fără el, că Eu, Domnul, voiesc să-l
păstrez pe el între voi ca să nu piară pacea, ca să nu poată
vrăjmaşii, măi fiilor. 

O, fiţi înţelepţi, Eu, Domnul, vă rog aceasta. Aţi greşit
că v-aţi răzvrătit şi că v-aţi ridicat asupra celui cu veghea cea
bună pentru ţară şi care şi-a pus peste tot obrazul şi cuvântul
pentru ţară, şi toate popoarele aşteaptă girul lui pentru cel ce
va urma lui. O, aţi greşit de dragul semeţiei din voi, fiecare
cum v-a dus mintea, şi iată câtă durere aţi adus peste ţară şi
câtă ruşine, căci celălalt care a căzut greu acum, s-a dus şi s-a
unit cu vrăjmaşul cel roşu, pentru a doua oară s-a dus la cei
de la mijloc îmbrăcaţi în roşu, care atrage blestem peste ţară.
Iată-l cât se semeţeşte încă, şi Mă uit cu lacrimi de bucurie şi
de nădejde la cei care au lucrare ca de îngeri şi care vă
cheamă când şi când la întrebare în faţa ţării, iar aceştia ve -
ghea ză pentru ţară mai mult ca voi şi dau să vă tre zească după
inima fiilor ţării, iar voi sunteţi încă semeţi. Îi iubesc mult pe
cei ce vă aşează pe voi faţă în faţă cu ţara şi îi văd mai ve -
ghetori ca voi, mai cu frică, mai cu grijă, mai cu nesomn pen-
tru soarta ţării, mai drepţi pentru adevărul a toate. 

O, nu-i dispreţuiţi pe cei despre care voi ziceţi că au
luat puţin număr în ziua tragerii la sorţi. Eu, Domnul, vă spun
că au luat cel mai mult, după cât sunt de puţini şi ca număr şi
ca timp. Luaţi şi socotiţi! Adunaţi tot numărul la un loc, pe
voi şi pe ei, şi împărţiţi apoi după număr şi veţi învăţa drep-
tatea lucrurilor şi nu-i veţi mai dispreţui pe cei ce au ales să
rămână sub matcă şi să crească sub lucrarea ei, sub duhul
ascultării, o, fiilor care încă vă clătinaţi căutând să vă cârpiţi
hăinuţa cu luatul de colo şi de colo, aşa cum nu-I pla ce lui
Dumnezeu, dar nu uitaţi că nu se poate petec nou la haină
veche sau vin nou în burdufuri vechi, că se rupe hăinuţa când
trage de ea petecul cel nou care intră la apă apoi, şi se sparge
burduful vechi când creşte în el vinul cel nou. O, aplecaţi-vă,
da că tot vă socotiţi că vă iubiţi ţara. O aşa iubire nu lucrează
ca voi. Ea are ca lucrare înţelepciunea care rămâne, nu cu
ghicitul, nu cu încercatul lucrează ea. 

Eu, Domnul, am stat de vorbă cu voi de la gura izvoru-
lui Meu din mijlocul neamului român. Un picuţ, şi împlinesc
şaizeci de ani de cuvânt pe vatra neamului român, aici, din
locul de un de Îmi izvorăsc cuvântul peste acest neam şi peste
popoare, şi spun acum vouă, şi spun şi pes te popoare: 

O, pace vouă, fii români! Iubiţi pacea Mea şi aple -
caţi-vă sub înţelepciunea Mea şi întrebaţi pe Domnul pentru
soarta ţării voastre, care este ţara Mea de venire acum, la
sfârşit de timp. Amin. 

Iar popoarelor de pe pământ le spun şi lor: Pace vouă,
popoarelor de pe pământ, şi mai ales celor din jurul poporului
şi pământului român! Eu, Domnul, presar peste voi vorbire cu
pace. Iubiţi pacea şi despărţiţi-vă de duhul urii, al geloziei, al
lăcomiei şi fiţi cuminţi, cuminţi, ca să vă dau din Duhul Meu,
din mila Mea să vă dau. Amin. 

O, pace ţie, pace şi ţie, popor al cuvântului Meu! Am
grăit celor ce se cred mari şi drepţi în mijlocul neamului ro -
mân. Privesc peste lucrul lor şi Mă prinde suspinul, şi voi grăi
de acum cu ei, ca nu cumva să facă ei răul pe care nu bănuiesc
că-l pot face acestui neam, bătut de încercări, că iată, pentru
netrezire la glasul Meu de peste el a primit încercare şi ape
mari au brăz dat vatra română, din pricina celor mari şi neplă -
cuţi lui Dumnezeu din mijlocul a cestui neam, căci voia cea
fără Dumnezeu e pândită de necazuri. 

O, fiilor, peste zece zile deschidem porţile, că se strâng
la izvor cei însetaţi şi vin să bea din apa Mea în zi de praznic
de Rusalii, vin sub cuvântul Duhului Sfânt, Care-i strânge pe
ei la izvor. 

O, dă-le, Tată, vreme frumoasă şi putere celor ce-Ţi
pregătesc serbarea şi celor ce vin la serbare, şi pe care-i strângi
pentru învăţătura Ta în zi de praznic de Duh Sfânt. 

O, pace vouă, fiilor care-Mi pregătiţi ziua cea cu strân-
gere la izvor a celor cu dorul în ei, şi cărora Eu, Domnul, le
trimit îngeri în întâmpinare şi-i însoţesc cu cei din cer, şi tot
aşa le fac şi primirea când ei vin. 

Pacea Mea o las peste toată pregătirea zilei de praznic
al Duhului Sfânt, o, fiilor. Amin, amin, amin. 

16/29 mai 2014

Duminica Pogorârii Duhului Sfânt

Turna-va Domnul din Duhul Său şi va veni pe pământ duhul proo -
rociei. Frica de Dumnezeu este izvorul înţelepciunii şi al frumuseţii
omului. Frica de Dumnezeu este înger. Îndemn de trezire peste nea-
mul român. Sfinţii neamului român sunt cei dintâi în cer între cetele 

sfinţilor. 

VV in cu slavă de Duh Sfânt, vin pe pământ cuvânt,
şi am în soţire oştirile cereşti. Intru cuvânt în

car tea Mea cea de azi, pe care Mi-o în tocmesc cu însăşi gura
Mea vreme de aproape şai zeci de ani pe vatra neamului ro -
mân, masa pe care Eu, Domnul Iisus Hristos, Mi-am aşezat
cartea şi venirea Mea şi zi lele ei şi nuntaşi din cer şi de pe
pământ la masa Mea cea din zilele acestea, căci am spus prin
glas de Duh Sfânt acum do uă mii de ani: Vin curând! 

Să se ducă vestea în lung şi în lat peste pământ ca şi în
cer că Eu, Domnul, vin pe pământ cuvânt şi că am un popor
mititel cules din români şi căruia îi grăiesc cuvântul Meu şi că
el îl dă de veste de la margini la margini şi că mulţi se întreabă:
Ce va să fie aceasta? O, aceasta este ceea ce s-a spus prin
prooroci că în zilele din urmă turna-va Domnul din Du hul Său
şi va veni pe pământ duhul proorociei peste tot trupul, şi mi -
nuni va face sus în cer şi jos pe pământ şi atunci oricine va
chema numele Domnului se va mântui, şi iată cuvântul Meu,
glasul Duhului Sfânt, iar Tatăl Savaot Mă are de-a dreap ta Sa
şi Se slăveşte în Mine, în Dum nezeu Cuvântul, Fiul Său iubit,
Întru Care Tatăl a binevoit şi binevoieşte. Amin. 

Mi-ai pregătit serbare, poporul Meu de la izvorul Meu
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de cuvânt. Te-ai ostenit, fiule mic, şi iarăşi ai aşezat masă
oştirilor din cer. Am venit! Iată-Mă! Îmi desfac braţele şi
amân două mâinile le deschid şi le ridic şi binecuvintez ser-
barea cea de azi şi strângerea cu dor la izvor, iar din gura Mea
curge râul vieţii, cuvântul Duhului Sfânt ca să vă adape pe
voi, cei ce însetaţi după Mine, căci voi aţi aflat şi ştiţi de
venirea Mea aici, pe colina cea aleasă de la facerea lumii ca
să-Mi fie Mie şi sfinţilor Mei popas acum ca să stau la masă
cu o mul, cu tot omul care aude de venirea Mea cuvânt pe
pământ şi de locul Meu cel pregătit, în care-Mi scriu cuvântul
şi dorul Meu cel după om, dor mult şi mare, care ustură şi
plânge, care strigă şi tânjeşte şi aşteaptă după om. 

O, de ce l-aş fi făcut Eu pe om cu mâna Mea după ce
am făcut cerul şi pământul? L-am făcut de dor, l-am făcut ca
să stau faţă în faţă cu el şi să fie el iubirea Mea. Iată, Eu nu
sunt iubirea omului, şi de aceea Mi-am pregătit acest loc pe
pământ ca să vin şi să-Mi las în el suspinul şi dorul şi tânjirea
Mea după om şi ca să audă omul cum Îmi plânge Duhul şi
glasul şi să se întrebe mulţi: ce va să fie a ceasta? O, tot aşa se
întrebau mulţi acum două mii de ani când a sosit ziua Cinci -
zecimii şi când peste ucenicii Mei adunaţi laolaltă a venit din
cer fără de veste vuiet ca de vijelie care merge şi a umplut
încăperea lor şi li s-au arătat limbi de foc împărţite şi deasu pra
fiecăruia s-a oprit câte una şi s-au umplut ei de Duhul Sfânt şi
au început să grăiască precum Duhul le dă dea. Erau atunci la
Ierusalim oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub
cer, iar când s-a răspândit grăirea Duhului toţi se uimeau, căci
fiecare îi auzea pe u ce nicii Mei grăind în limba lui şi se mirau
toţi ştiindu-i pe aceştia galileeni născuţi, şi toţi se mirau şi nu
se dumireau şi ziceau unul altuia: «Ce va să fie aceasta?». 

Binecuvintez în zi de serbare de Duh Sfânt pământul
român şi neamul ro mân, pe tot românul care iubeşte venirea
Mea cea de azi cuvânt pe pământ. Binecuvintez colina Mea
de aici, şi lucrarea Mea de peste ea şi pe poporul cuvântului
Meu, a cărui credinţă este calea venirii Mele de azi. Binecu -
vintez Eu, Domnul, creştinii de peste tot, care s-au adunat
aici, acum, sub cortul alb al întâlnirii Mele cu ei în zile de
serbări cereşti, serbările Dom nului şi ale sfinţilor Lui. 

O, nu ca pe pământ serbăm Noi şi cu voi aici când Ne
adunăm de sus şi de jos, fiilor plini de dor. Aici se face voia
Dom nului precum în cer aşa şi pe pământ. Aici nu se mai face
şi voia duhului lumii. Aici este Domnul Împărat şi petrece cu
ai Săi din cer şi de pe pământ. 

O, pace vouă, fiilor! Am stat cu do rul după voi. De la
o venire a Mea la alta aici stau cu dorul după voi ca să ne
întâlnim şi să ne împărţim unul altuia dorul. Încă de la mijitul
zorilor Mi-am pus în mişcare în calea voastră oştirile înge -
reşti ca să vă însoţească pe cale spre izvor. E mare bucurie pe
cei din cer să le dau de lucru pe calea venirii Mele cea de
acum cuvânt peste pământ. În zile de serbare şi de întâlnire se
bucură oştirile cereşti slujind pregătirii şi petrecerii cereşti
între Mine şi voi, cei ce vă adunaţi mereu la masa Mea de
nuntă, iar poporul Meu mireasă stă înaintea Mea şi-Mi ia
cuvântul de pe buze şi Mi-l aşează în carte şi îl împarte apoi
vouă şi celor ce în depărtări se hrănesc cu cele puse pe masă
aici din gura Mea spre hrana multora. 

O, nimic nou nu vă aduc, decât bucuria că pot să fiu cu
voi iar şi iar, că puteţi să veniţi şi să ne împărţim dorul, că-L
putem bucura pe Tatăl la masa Duhului Sfânt împreună, fiilor.
O, mulţi ar fi să creadă că Dumnezeu este mereu astăzi în cer
şi pe pământ cu lucrarea Sa, că iată, de şaizeci de ani glasul
Meu se la să peste pământ a ici, în mijlocul neamului român, şi

este scrisă a ceastă istorie şi s-a făcut ea carte scrisă şi-i hră -
neş te pe cei care iau din ea spre hra nă, că nu numai cu pâi ne
trebuie să se hrănească o mul, ci mai ales cu cele ieşite din
gura Mea şi scri se pe pământ în carte. 

O, ce frumoasă este po ves tea Mea! Suspin cu ea după
om şi tot supin. De şapte mii de ani suspin pe ur ma omului ca
să-l întorc înapoi la Ta tăl. Voi, cei care veniţi şi-Mi ţineţi
urma Mea şi a oilor Mele de pe această colină, voi căutând
după cuvântul Meu pe cale pe unde merge el peste tot spre
mărturia Mea, veţi găsi voi mergând după Mine şi pe lângă
Mine duhul cel batjocoritor şi defăimător, care pe calea Mea
cea de azi stă la pândă ca să defaime mersul Meu şi cuvântul
Meu şi să vă fie astfel încercată credinţa. S-au ales dintre cei
ce au venit şi au cinat la masa Mea aici, la masa Mea de cu -
vânt, şi au plecat apoi iarăşi într-ale lumii, şi aceia batjocoresc
cu defăimare locul Meu de aici şi pe poporul cuvântului Meu.
O, fiilor, Duhul Cel bun nu lucrează aşa, şi iată, duhul
diavolului s-a încuibat în om împotriva venirii Mele şi a mer-
sului Meu cel de azi cuvânt peste pământ, dar Duhul Meu nu
poate lua sfârşit, nu poate sufla în El nici un fel de furtună ca
să-L stin gă, ci, din contra, Duhul Meu Se tot aprinde, că
despre El am spus Eu acum două mii de ani că foc am ve nit
să arunc pe pământ şi mult doresc să se a prindă în mulţi de la
unul la altul, că Mă doare când văd oamenii duhului lu mii
cum îşi aprind foc de la unul la altul şi fac ei voia diavolului
pe pământ, şi grăiesc a ceasta despre fumători, o, fiilor. O, câtă
durere de la ei pe Domnul! Băutura şi fumatul, desfrânarea şi
lăcomia de cele rele, care se nasc din a ceasta, doare la Dum -
nezeu aceasta. Munţi de păcate apasă de la acestea asupra
crucii venirii Mele şi grea e crucea Mea de azi! 

O, măi fiilor, s-au ivit mereu şi se tot ivesc pe pământ
în calea oamenilor, se ivesc oameni de ştiinţă, căci aşa li se
pune nume la aceştia care caută să descopere ei şi să se laude
apoi cu numele lor că au descoperiri cu care-i atrag pe mulţi
apoi spre ei, despărţindu-i de Dumnezeu pe mulţi. O, căutaţi
spre cei sfinţi, căci sfinţilor Mei le dă Duhul descoperiri mari,
dar ei nu caută nume şi laudă de la oameni, ci caută mântuirea
oamenilor, nu hrănirea lor cu ştiinţe omeneşti, cu cele ale
oamenilor de ştiinţă, care au dat şi dau mereu să-L dea în
lături pe Domnul, pe Cel ce a făcut cerul şi pământul şi Care
ştie toate. 

Iată însă cum vin Eu aici, şi descopăr voia Mea ca să-l
întăresc pe om şi să-i dau lui pacea Mea, nu precum i-o dă
lumea de-l tot încântă pe om în toate zilele vieţii lui, a căror
deşertăciune o vede când ajunge la capăt şi când nu mai are
când să-şi ia înapoi pe cele pierdute, pe care le-a risipit pentru
cele atât de trecătoare. 

O, Mă uit la faţa lumii, şi Mă uit la faţa voastră, a celor
ce v-aţi ales de partea Mea ca să-Mi fiţi fii şi fiice. Voi sunteţi
îmbrăcaţi creştineşte ziua şi noaptea. Voi mâncaţi creştineşte,
voi vă purtaţi creştineşte, voi ţineţi datinile creştineşti aşa
cum Eu, Domnul, le-am lăsat prin sfinţi şi prin părinţi. Voi
aveţi ca toiag credinţa, voi aveţi frica de Dumnezeu care vă
călăuzeşte pe calea înţelepciunii, măi fiilor. Această frică vă
fereşte pe voi de fapta păcatului, şi pe care fiii lumii n-o au,
n-o mai au, iar Eu îi spun lumii că nu are înţelepciune, că nu
are ştiinţă şi nici oameni de ştiinţă, căci numai frica de Dum -
nezeu este izvorul înţelepciunii şi al frumuseţii omului care
are însoţitor acest înger, căci este înger frica de Dum nezeu, şi
toţi cei ce păstrează lângă ei acest înger, îl vor ve dea pe el şi
se vor bucura cu bucurie mare la vederea lui. 

O, neam român, am grijă de tine din acest loc. Am
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lucrare pentru tine în mijlocul tău ca să te salvez de la des -
părţirea ta de Dumnezeu, pe Care trebuie să-L faci adevărat
cu tine pe cale, că iată, poporul cuvântului Meu din mijlocul
tău Mă are în trăirea lui, în fapta lui, în iubirea lui. Lucrân -
du-Mi Mie, aşa petrece acest po por. O, când vei fi şi tu în
lucru cu Mine, fiu român? 

Sunt în mijlocul tău, neam român şi lucrez mântuire ţie
şi neamurilor toate prin lucrarea Mea cea din mijlocul tău. O,
trezeşte-te şi lasă-te trezit, lasă-te spre iubire, căci Eu sunt
Iubirea, iar iubirea ta ar fi să fie voia Mea. Oare vrei tu aceas-
ta? O, da că nu vrei, iată câte dureri vin peste tine! Când te văd
că tragi cu bucurii lumeşti şi vremelnice, neam român, las
durerea să vină şi să te trezească şi să te pună la veghe. O,
numai cu Domnul lân gă tine şi cu tine, numai aşa poate să-ţi
fie ţie bine, iar altfel, iată, suferi. O, Eu te aştept să fii tu voia
Mea. Eu, Domnul, te aştept, neam român. Te strig prin cuvân-
tul gurii Mele şi te aştept la masa Mea, la petrecere cerească
te aştept, şi te aşteaptă străbunii tăi cei sfinţi şi se roagă ei
înaintea Mea pentru soarta ta cea de la Dumnezeu, că tu eşti
ţara Mea de venire acum, eşti calea întoarcerii Domnului
după două mii de ani iarăşi de la Tatăl după om. Amin. 

O, dac-aş putea, fiilor, să stau mai mult în cuvânt, v-aş
mângâia mai mult, dar Îmi sunt osteniţi străjerii care-Mi ve -
ghează calea şi care-Mi gătesc serbările Mele cu voi aici. Vă
privesc adunaţi aici, sub cortul alb, şi Mi se mângâie privirea.
Vă voi cuprinde în cuvânt după această măreaţă zi de întâlnire
şi vă voi da din gura Mea vouă, iar şi iar vă voi da. 

O, e plin văzduhul şi grădina şi ma sa Mea de aici, la
care petrec cu voi acum toţi cei care au fost pomeniţi şi che -
maţi pe nume la masă cu Noi şi cu voi şi cu ei, toţi cei ce sunt
acum în cele ce nu se văd, cei ce au petrecut pe pământ mer -
gând spre înviere. Sfinţii neamului român sunt cei dintâi între
cetele sfinţilor, aşa cum ţara română este întâia între popoare
îna intea Mea în zilele acestea, iar Eu, Domnul, Eu Însumi
mărturisesc aceasta prin venirea Mea cuvânt pe pământ pe
vatra neamului român. Amin. 

În ziua aceasta sfântă petrec cu voi aici şi vă pecetlu iesc
iubirea şi credinţa şi vă binecuvintez intrările şi ieşirile, ve -
nirea voastră aici şi întoarcerea iarăşi acasă, şi, iarăşi, veni rea
la serbările Mele cu voi aici, după cum Eu le-am aşezat ca să
fie, cu strângere la izvor cu voi din când în când ca să vă dau
ce am mai scump, Fiinţa Mea să vă dau, cuvântul Meu, pe Ta -
tăl Meu Cel scump să vi-L dau, pe Duhul Sfânt, Care pe trece
întru Tatăl şi întru Mi ne, şi Unul Dumnezeu sunt Aceştia trei. 

Slava Duhului Sfânt o las cu voi şi peste voi. Păziţi-Mi
calea, că Mă aşez cuvânt pe ea odată cu ivirea zilei care vine
şi se alătură după această zi, şi iarăşi Mă dau vouă cuvânt şi
vă trimit pe vânt, pe aripi de vânt vă trimit vouă apoi cartea
Mea cu voi. 

O, pace vouă! Ne-am adunat şi ne-am bucurat. Slava
Mea rămâne cu voi. Pace vouă! Nu M-aş mai sătura să vă
grăiesc, nu M-aş mai despărţi de voi. Sunt flămând. Mi-e dor
de voi, Mi-e dor de om, Mi-e dorul mult şi flămând! O, fiţi
alinul Meu! Mi-e Duhul tot un jar şi bate vântul, bate vântul
şi-L aprinde şi-L ţine tot aprins şi arde Duhul Meu. Arzând să
stau în voi aş vrea, mereu arzând să stau. 

Am vestit şi am adus spre voi în ziua aceasta sfântă pe
cel aprins de dor şi de cântec de dor. Uitaţi-vă cum arde în el
cântecul şi dorul de cântec. Aşa vreau să stau în voi, arzând
să stau, gata de dat foc pământului cu jarul iubirii Mele ca să
fac facere nouă, cer nou şi pământ nou să fac, să stârpesc
păcatul de pe pământ şi să-i dau omului salvarea. 

O, pace vouă! Nu precum vă dă lumea vă dau Eu.
Numai pe Mine să Mă aveţi averea cea mai scumpă, fiilor. 

Pace între Mine şi voi, între voi şi Mine, fiilor! Nedes -
părţirea o aştept, şi toate se vor face noi prin taina învierii,
fiilor, taina pentru care Eu, Domnul, acum două mii de ani, şi
iarăşi, acum, am venit şi vin din cer pe pământ cuvânt. Amin,
amin, amin. 

26 mai/8 iunie 2014

Ziua a doua de Rusalii: Sfânta Treime, şi sărbătoarea
naşterii sfintei Virginia

Soarele şi luna, ochiul Domnului de zi şi ochiul Domnului de
noapte, acoperă slava Sfintei Treimi şi locaşul Domnului. Numai
Făcătorul ei ştie să grăiască despre facerea Sa, despre mişcarea ei.
Omul de ştiinţă va fi ruşinat de Dumnezeu. Ziua întâi este cea mai
lungă zi a săptămânii. Îndemn la mângâiere şi bărbăţie prin dureri. 

ŞŞ i a fost o seară, şi a fost o di mineaţă, şi iarăşi o
seară, şi a intrat în cartea Mea cea de azi ziua în -

tâi a săptămânii, ziua de Rusalii, ziua serbării Sfântului Duh,
iar ziua întâi a săptămânii începe odată cu asfinţitul soarelui,
odată cu amurgul de sâmbătă şi merge ea cu sla va ei până la
răsăritul soarelui zilei de luni. 

Şi iată, soarele a cuprins acum sub strălucirea lui cortul
alb, grădina întâlnirii şi pacea care stă acum cu Domnul şi cu
sfinţii Lui peste grădină, şi încununează ea acum toată truda
care a fost pentru gătirea serbării Duhului Sfânt, fiilor. 

O, pace vouă, măi fiilor! Eu, Domnul, am aşteptat să vă
treziţi şi să Mă primiţi şi să-Mi deschideţi cartea ca să intru
să Mă aşez în ea cuvânt şi să întregesc aşezarea Mea în carte,
căci am spus că vă voi cuprinde iarăşi în cuvânt şi vă voi grăi
din gura Mea după ziua de serbare a Duhului Sfânt, care trece
acum spre locul ei din cer. Vă mângâi acum trupuşoarele os -
tenite, şi apoi inimioarele şi cuprinsul lor, şi apoi viaţa voas -
tră cu Mine pe mai departe, fiilor, iar din gura Mea să ia toţi
cei care au bătut calea pe sus, nu pe jos, până la locul colinei
din deal, colina pe care Eu, Domnul, Mă opresc din mers şi
aşez masă de cuvânt pe pământ. Calul alb şi călăreţul lui,
taina venirii Mele la voi ca să călătoresc apoi, şi merg de aici
peste tot pământul, că nu se suie la mintea omului cum lu -
crează cuvântul Meu odată rostit, căci după rostirea lui el
lucrează, el împlineşte, el străbate şi dezbătătoreşte şi desţe -
leneşte şi face loc Domnului şi voii Sale sfinte şi cuvântului
Său cel împlinit. 

A cuprins sub el soarele locul Meu cu voi acum, în zori
de zi, şi se desfată din plin uitându-se. Blândeţea lui e fără de
margini, căci la facerea lumii am aşezat pe cer soarele şi luna,
ochiul Meu de zi şi ochiul Meu de noapte peste pământ, fe -
reastra Mea dintre Mine şi pământ ziua şi noaptea, şi acoperă
acestea slava cea de sus a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh
şi locaşul Domnului, căruia i se vede doar fereastra ziua şi
noaptea. 

O, nu fuseseră făcute soarele şi luna când Eu, Domnul,
am întocmit facerea cerului şi a pământului. Este scris că mai
întâi a zidit Dumnezeu lumina. S-a făcut lumină când Dom -
nul a zis cu cuvântul să fie lumină, căci întuneric era deasupra
hăului la început, iar Duhul lui Dumnezeu plutea. A lucrat
Dumnezeu în trei zile ce rul şi pământul, şi fiecare zi a fost o
seară şi o dimineaţă, căci lumina când s-a ivit, a despărţit
Dum nezeu cu ea lumina de întuneric, şi a făcut Dumnezeu
aceasta în ziua întâi a facerii lumii, şi numai după această zi
au fost despărţite apele de ape şi au fost zidite cu cuvântul
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cerul şi pământul şi mările şi păşunile verzi şi ierbu rile cu să -
mânţă în ele şi pomii cu soiurile lor pe pământ, toate acestea
în trei zile, iar în a patra zi a zidit Dumnezeu pe cer cei doi lu -
mi nători, soarele şi luna, şi le-a numit luminătorul cel mai
ma re care să stăpânească ziua, şi luminătorul cel mai mic care
să stăpânească noaptea, precum şi stelele, aşa cum este scris
despre facerea cerului şi a pământului, şi a făcut Dumnezeu
aces tea în ziua a patra a facerii, şi vai celui ce nu crede ceea
ce a lăsat Dumnezeu scris pe pământ despre facerea cerului şi
a pământului! 

A zidit apoi Domnul cu cuvântul vietăţile toate, şi a
luat apoi pământ cu mâna şi l-a întocmit pe om, după chipul
şi asemănarea Sa l-a întocmit, şi a fost ziua a cincea şi apoi
ziua a şasea, ziua facerii omului, cea mai dulce zi pentru
Dumnezeu Făcătorul, şi pe care iarăşi o aşteaptă Domnul,
căci omul s-a stricat, şi trebuie zidit din nou. 

O, aş sta de vorbă despre facerea cerului şi a pămân -
tului, aş sta de vorbă cu tot omul de ştiinţă, cu cel căruia i s-a
pus un aşa nume, şi i-aş spune lui că nu ştie nimic, că zadarnic
are el nume de om de ştiinţă, că sunt ale Domnului cerul şi
pământul, precum este scris, şi numai Făcătorul lor ştie să
gră iască despre facerea Sa, despre toată mişcarea ei, căci s-a
încurcat cu totul mintea omului mărginit, care se dă mare
când el nu este mare, când el nu-L cunoaşte pe Dumnezeu Fă -
cătorul. Cel ce grăieşte despre soare şi despre lună, despre
mişcarea şi nemişcarea lor, să se întrebe acela mai întâi da că-L
recunoaşte pe Dumnezeu, şi numai după aceea să grăiască el
despre facerea lui Dumnezeu. Ar fi mult de ajuns să deschidă
cartea facerii un astfel de om, care dă să cerceteze el cerul şi
pământul, şi ar fi să citească în ea prima filă a cărţii facerii,
filă pe care scrie Dumnezeu pe pă mânt lucrarea Sa de facere
a cerului şi a pământului şi a toate câte slujesc această facere. 

O, nu soarele şi luna au fost făcute mai întâi, ci lumina
a fost mai întâi aşezată de Domnul spre facerea cea de după
ea, şi apoi a lucrat Dumnezeu pe lumină cerul şi pământul,
căci pe întuneric nu se vede să lucrezi. Iată, lumina zilei nu
vi ne de la soare, ci soarele vine din lumină şi răsare şi strălu -
ceşte şi încălzeşte sau dogoreşte pe pământ, şi nu mai are cum
să spună drept omul de ştiinţă, că iată, de când s-au ivit pe
pământ aceşti uriaşi stricători de minte peste oameni, s-a stins
mult credinţa în Dumnezeu a omului şi sfiala lui cea sfântă
înaintea Făcătorului cerului şi al pământului. Uriaşii cei din
vechime aveau trupul uriaş, iar cei de la sfârşitul omului au
prostia uriaşă în ei şi o împart pe tavă la cei proşti, căci cei
pătrunşi de Dumnezeu nu întind mâna să ia din această ames -
tecătură ameţitoare, căci îngâmfarea omului s-a întins până la
Dumnezeu cu căutarea şi cu vederea, ca să-L poată desfiinţa,
zice omul. 

O, cât am să-l ruşinez Eu pe omul de ştiinţă! Vai lor,
vai celor ce părăsesc trupul şi ajung în faţa lui Dumnezeu
Făcătorul ca să le dea El locul pe care şi-l agonisesc pe pă -
mânt cu rătăcirea lor de la voia lui Dumnezeu! Vai acestor în -
gâmfaţi care-şi bagă nasul unde nu le fierbe oala, că nu e trea -
ba lor ceea ce dau ei să facă şi să împartă spre ispitirea celor
ce nu iubesc pe Dumnezeu pe pământ cu viaţa lor. 

E zi de serbare sfântă această a doua zi a sărbătorii
Rusaliilor, şi au scris părinţii cei sfinţi pentru ziua aceasta
sărbătoarea Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, sărbătoarea
Celui ce a făcut cerul şi pământul, căci Unul Dumnezeu sunt
Aceştia trei. Hai, Tatăl Meu, hai să Ne aşezăm în carte, Tată,
că e scrisă pentru Noi această zi, şi fiecare sfânt grăieşte în
ziua lui de sobor între sfinţi. Amin. 

— OO,Fiule scump al Meu, umilinţa Noastră
Ne-a fost mare încă dinainte de facerea

lumii, şi tot aşa Ne este şi acum, la sfârşit, când iarăşi lucrăm
început, dacă o mul s-a smuls din rai la începutul cel dintâi şi
s-a stricat, s-a despărţit de Tatăl şi de Fiul şi de Duhul Sfânt
şi s-a stricat, căci s-a voit om de ştiinţă, săracul, şi a ceasta
este mintea celor ce ispitesc pe Dumnezeu Făcătorul şi Îi
întorc spatele şi Îi ascund cuvântul ca să grăiască ei despre
cele ce s-au făcut şi sunt. 

O, iată umilinţa Ta, dar Tu eşti Sfântul sfinţilor, şi nu
grăieşti numai în ziua Noastră de sobor între sfinţi, ci grăieşti
de la început şi până la sfârşit, şi iarăşi până la început, căci
iarăşi va fi frumos pentru Noi, Cei ce suferim şi Ne umilim
atât cât omul Ne umileşte, şi Ne umilim din pricina iubirii din
care suntem zidiţi, căci Dumnezeu este iubire, precum este
scris, şi este ea fără de început şi fără de sfârşit, ca şi Dum -
nezeu, în Care este zidită iubirea. 

Grăim Unul cu altul în cer şi pe pă mânt în această zi,
iar Duhul Sfânt şi lu crarea Lui, ca re Ne leagă în tr-un buchet
de Treime, Se face cuvânt din Noi peste pământ, Fiule scump
al Meu, şi am stat Noi înfioraţi de dor sub cortul alb cu cei
adunaţi la izvor în ziua ce a trecut odată cu ivirea răsăritului
de soare al acestei dimineţi. Zi ua întâi este cea mai lungă zi a
săptămânii şi este ea cu prinsă între as finţitul soarelui de sâm -
bătă şi răsăritul soarelui zilei de luni, şi tot o mul ar trebui să
se dea deo parte cu toate treburile lui şi să-I lase Domnului
această zi aşezată de El acum două mii de ani zi de odihnă, zi
de înviere, zi de slavă. 

O, ce taină mare au cuprinse în ele cele trei zile ale fa -
cerii Tale din pământ, Fiule scump! Din ziua a şasea, când Tu
Te-ai lăsat pe crucea pe care Ţi-ai dat Duhul, ai luat o fărâmă
din ea, iar din zi ua a şaptea ai luat toată ziua şi Te-ai o dihnit
sub pământ în această zi, şi a venit apoi ziua întâi a săptă -
mânii, zi de lucru, Fiule scump, şi Te-ai sculat la lu cru mai
înainte de ivirea zorilor duminicii, căci Te-ai ridicat din moar -
tea cea prin răstignire pe cruce şi Ne-am ridicat, Fiule scump,
la lu crul învierii, la lucrul cel pentru om, şi ai grăit ca Ta tăl şi
ai spus: «Tatăl Meu lu crează. Şi Eu lucrez dacă Ta tăl lucrea -
ză», şi am lucrat a tunci ziua salvării omului pierdut din cer,
pierdut din Noi, ziua învierii, arvună plătită pen tru învierea o -
mului, Fiule scump al Meu. 

O, cine mai are după adevăr curajul să ispitească taina
facerii cerului şi a pământului şi lucrarea lor, şi apoi tai na fa -
cerii omului nou şi lucrarea lui? Nu mai nebunul mai are curaj
să ispitească şi să grăiască în dreptul lui Dumnezeu Făcătorul,
iar omul cel cu mintea în cap nu îndrăzneşte să facă a ceasta,
şi stă cu minte şi se uită la Dom nul şi se umileşte tăcut, că nu
are omul priceperea dată pentru descoperirea tainelor Dom -
nului, iar Tu ai spus ucenicilor Tăi, care încercau, bieţii de ei,
să Te întrebe despre îm părăţia lui Israel, şi le-ai spus: «Nu
este lucrul vostru să ştiţi vremurile şi soroacele pe care Dom -
nul le-a pus sub a Sa stăpânire, ci voi veţi lua putere şi veţi
purta pe Dumnezeu până la marginile pă mântului», şi apoi
Te-ai as cuns, cu ei de faţă Te-ai ascuns sub norul care Te-a
luat din ochii lor şi Te-a ridicat sus de pământ, şi au ridicat ei
apoi ochii spre cer, spre Dumnezeu, timp în care au sosit la ei
faţă în faţă cu ei cei doi martori, Moise şi Ilie, solii cereşti
care i-au vestit pe ei de întoarcerea Ta iarăşi pe pământ, sub
taina norului care Te-a as cuns a tunci de ochii lor ca să vii
lângă Mine, să vii de-a dreapta Mea, la locul Tău de lângă
Mine, Fiul Meu moştenitor peste pământ, căci Tu ai biruit şi
Te-ai adus Mie înviat din pământ, ca să porţi toată taina fa -
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cerii omului zidit de Dum nezeu din pământ şi din Duh la
început, căci Tu eşti născut din Tatăl Cel fără de început şi eşti
fără de început, şi eşti născut din mamă Fecioară acum două
mii de ani, şi apoi eşti ieşit din pământ în vi at, o, Fiule scump,
şi iarăşi vei veni pe pământ, precum este scris. 

O, cu cine să grăiesc Eu, Tatăl, a cestea toate, dacă nu
cu Tine, ca şi la în ceputul cel dintâi, când nu erau încă ce rul
şi pământul, ci numai Noi eram, Noi, Tatăl, Fiul şi Duhul
Sfânt, şi Unul Dum nezeu am fost Noi încă din vecii, căci alt-
fel nimic nu se zidea din cele zidite apoi prin cuvânt. 

E ziua Noastră de sobor între sfinţi şi Ne privesc cetele
toate de sfinţi, Ne privesc umilinţa şi se înfioară cu duhul îna -
intea umilinţei lui Dumnezeu şi slăvesc ei această slavă, care
se naşte din umilinţă şi este. Iată, are de unde să în veţe tot
omul, numai să vrea să se uite la Dumnezeu, căci sub acest
cuvânt Noi stăm şi suntem şi grăim, şi poate omul să Ne audă
dacă deschide şi dacă are u rechi de auzit. 

Va merge această carte în casele celor ce au fost cu Noi
aici în ziua ce a trecut spre locul ei din cer, locul mărturiilor
toate, şi se vor mângâia cei ce vor lua acest cuvânt şi vor tre -
sări înaintea gurii Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, Duhul
Care umblă pe vânt şi aduce cuvânt, aduce glasul Domnului
peste pă mânt. Duhul trebuie să vorbească peste case, peste
biserici, precum este scris, ca să audă bisericile ceea ce Duhul
grăieşte, dar cine se mai îndură să deschidă Domnului, înain-
tea Căruia se clatină împărăţiile şi tronurile celor ce le place
să împărăţească ei? 

Iar acum, Tu eşti cuvântul Meu, Tu eşti odihna Mea, şi
Eu a Ta, căci în om nu Ne-am putut afla odihna cea de după
osteneală, dar va veni această bucurie, va veni şi vom fi
iarăşi ca la facerea cea dintâi a lumii, şi mai mare bucurie va
fi când omul se va întoarce şi va fi el aşa cum trebuia să fie,
aşa cum a fost zidit să fie, odihna lui Dumnezeu să fie el,
Fiule al Meu, întru Care Eu, Tatăl, în chip de să vârşit lucrez
şi Mă odihnesc, şi lu crând Mă odihnesc. Amin. 

— OO,ce frumos, Tată al Meu, ce frumos este
Fiul în Tatăl! Ce frumos Tatăl în Fiul,

ce frumos! O, câtă desfătare a Duhului Sfânt în Tatăl şi în
Fiul, între Tatăl şi Fiul! O, ce frumos! Numai cei din cer pot
să se sature deplin de acest frumos sfânt, iar omul să se sme -
rească şi să creadă şi să iubească aşa cum Domnul l-a po -
văţuit pentru iubire. Să vadă omul ce ma re este Dumnezeu în -
tru smerenia Sa, de la care omul să înveţe, căci Domnul este
mare prin Treimea Sa şi nu poate omul să-şi înţeleagă nepu -
tinţa cea din însăşi fiinţa sa, care nu are în ea pe deplin lumina
şi odihna Treimii lui Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. 

Vai de treimea omului, vai! Ce iese din ea? Iese păca -
tul, care umple pământul peste tot. Omul nu se uită sfânt
unul la altul, nu lucrează sfânt unul cu altul, şi vai de treimea
omului, vai! Grăiesc şi spun această durere a Domnului, că
doar, doar îl va face pe om să-şi vadă neputinţa şi duhul dia -
volului, care-l robeşte pe om spre păcat. E zi de serbare a
Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, dar această durere de la
om spre Dumnezeu Făcătorul face parte din Dumnezeu, şi
este Dum nezeu iubire şi durere, iubirea Îi este durere, iar du -
rerea Îi este iubire. O, de ar înţelege omul durut câtă înviere
îi lucrează durerea, câtă curăţenie, câtă spălare de păcat, câtă
pregătire sfântă! 

Nu uita, omule, câtă durere faci tu lui Dumnezeu. Poar -
tă şi tu, poartă cu iubire, că Domnul poartă multă durere de la
viaţa ta departe de Dumnezeu, departe, omule pribeag de
Tatăl tău, Care-ţi aşteaptă întoarcerea şi umilinţa cea pentru

ea, că numai ea te poate întoarce. O, nu-ţi mai căuta bucurii,
nu mai râde, omule! Încearcă tu ca să vezi cât de dulce, cât de
mângâietoare este lacrima umilinţei când Domnul poate să te
pătrundă cu lumina Sa şi să facă în tine cerul cel nou şi pă -
mântul cel nou, în lumină să le facă, şi să aşeze apoi Dom nul
pe cerul tău soarele şi luna şi să-şi lucreze ele apoi lucra rea
lor, strălucind prin ea. 

O, Mi-a fost dulce mângâierea zilei de Rusalii în gră -
dina Mea cu voi şi cu toţi cei adunaţi sub cuvântul Meu, fiilor.
Am dat mare bucurie stihiilor, ca să iasă şi să se veselească
ele odată cu Noi şi cu voi în văzduhul cel de aici. Glasul lor,
zgomotul lor dulce au fost ca un cântec dulce şi sfânt, aşa
cum voi folosiţi glas de cântec, de vijelie, de toate ale firii şi
ale facerii când aşezaţi înaintea Mea şi a cerului Meu de sfinţi
şi de îngeri şi înaintea fraţilor şi surorilor de credinţă, care vin
cu dor aici, la întâlnire cerească, şi când voi aşezaţi pilde
sfinte, pilde de povaţă şi de vedere cu povaţă a adevărului
răului şi al binelui, căci aşa am lucrat şi Eu cât am stat pe
pământ, şi am lăsat lucrarea Mea scrisă atât cât a putut con-
deiul omului să o cuprindă pe ea, şi vederea lui să vadă şi să
mărturisească. 

Am stat cu Tatăl în cuvânt în ziua aceasta de după
sărbătoare, fiilor. Am plâns cu Tatăl aşa cum plânge Dum -
nezeu. Când Eu plâng pe pământ în cuvânt cu voi, plânge şi
Tatăl în cer deodată, şi Una suntem sus şi jos. Şi am luat cu
Noi în ziua aceasta trâmbiţa Mea, trâmbiţa din care am cântat
pe pământ douăzeci şi cinci de ani prin acest cuvânt la înce -
putul Meu cu Verginica Mea, cu trâmbiţa Mea, măi fiilor, în -
ce pând din anul 1955 pe va tra neamului român cuvântul ve -
nirii Mele acum, la sfârşit de timp. Am luat-o, că es te în cer
şi la voi serbare pentru ziua cea din cer a naşterii ei pe
pământ. Ziua a douăzeci şi şaptea a lunii mai a fost în anul
acela ziua ei de naştere, şi are ea şi între sfinţi serbarea ei. O,
am luat-o cu Noi şi am venit la voi ca să mângâie ea inimioa -
ra cea îndurerată între voi, a cărei rană nu prinde coajă, o,
fiilor, căci aşa este iubirea cea adevărată, cea care nu moare
niciodată, precum este scris. 

Ia glas, Verginico, şi pune tu mângâierea ta peste ini -
mioara cea neştiută în jurul ei cu suspinul din ea, inimioara
care te-a condus pe braţe spre Mine când ai venit acasă în cer,
în casa sfinţilor Mei, aşa cum şi Eu am venit acasă la Tatăl şi
la sfinţi după ce Mi-am sfârşit lucrarea pentru care am venit
pe pământ acum două mii de ani. Stăm şi ascultăm grăirea ta,
ascultăm, Verginico. Amin. 

— MM ai întâi ascultă ru ga mea, Bunule
Doam ne. E dulce durerea iubirii, dar

lacrimile trebuie mângâiate, Doamne. Pe fiecare lacrimă as -
cunsă pune Tu alinul Tău, pune-l şi leagă rana cu el, că altă
legătură nu este pentru această rană vie. Avem nevoie de pu -
tere pentru Tine în această inimioară cu rană vie în ea acum,
şi trebuie să nu se simtă despărţirea în ea, să nu se simtă sin -
gură ea. Se petrece în ea un simţământ de singurătate, din
pricina ranei cu care a rămas. Alinul nostru, adus mereu spre
ea să-i fie ca o coajă pentru rană, Doamne bun. 

O, scumpa mea copilă, de lângă Domnul îţi grăiesc în
zi de serbare a Ta tălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, zi ca re
este şi ziua mea de naştere în acest an. 

O, e scumpă durerea din inimioara ta, e scumpă rana
din ea. Aţi fost voi doi copii ai Tatălui şi ai Fiului şi ai Sfân -
tului Duh şi a făcut Domnul cu voi începutul Lui cel nou de
popor nou. Rana pe care o porţi acum este cerească, este
împărţită în două. Unul în gândul celuilalt me reu, aşa lucraţi
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voi acum, de sus şi de jos deodată pentru ogorul Domnului şi
peste ograda Lui de fii, rod al lucrului Dom nului cu voi după
plecarea mea acasă la Domnul. Despărţirea este şi nu este. Tu
eşti în gândul lui în cer, el este în gândul tău pe pământ, şi aşa
lucraţi voi acum. Rană are şi el pentru tine, rană ai şi tu pentru
el de la această despărţire, care s-a făcut pentru lucrul Dom -
nului de sus şi de jos deodată. 

Dar tu plângi cu plâns necunoscut de cei din jurul tău
copii ai Domnului. Nu te înduri să îndurerezi pe cineva cu
durerea ta, că tu ştii ce este durerea, şi mereu ai ştiut şi mereu
ai iubit, prin du rere ai iubit ca şi Domnul, căci eşti fără mân -
gâiere ca şi Domnul, dar cei răniţi se mângâie de la rană, se
mângâie cu gândul la cei îndureraţi ca şi ei. O, ai ră mas cu
lacrimă pe pământ, dar îţi cauţi bărbăţie ca să nu faci durere
în cer celui ce este al tău la Domnul acum, ca să nu-l doară pe
el durerea ta cea de la iubirea dintre voi. El plânge-n cer, tu
pe pământ, şi-aveţi voi doi acelaşi gând, să vină Domnul pe
pământ cât mai curând, şi, iarăşi, gândind de-al Domnului
ogor; a veţi voi doi acelaşi dor, să vină Domnul pe pământ,
adus de nor. Tu sus în cer, el pe pământ, unul în altul sus-
pinând, ne despărţiţi sunteţi în cer şi pe pământ. 

O, acesta este adevărul cel despre voi acum, dar trebuia
să fie şi din cer lucrat lucrul vostru cu Domnul, şi vin să te
mângâi dacă poţi tu să te laşi spre mângâiere. O, cât te lupţi
să nu-ţi răvăşeşti inimioara, ca nu cumva să faci du rere în cer
sufleţelului în care plângi, ca nu cumva să te vadă în durere,
ci să te vadă că poţi şi că duci cu putere ceea ce ai tu de purtat
de la Domnul, căci iubirea lui de Domnul a avut mare grijă pe
pământ ca tu să poţi ce are Domnul să poată şi să împartă pen-
tru purtat. O, pu ne-mă pe rană, că pentru tine grăiesc eu în
ziua mea de serbare, şi să ia poporul Domnului grăirea mea
de azi cu tine şi să înveţe el iubirea cea din cer, care nu-i
desparte pe cei ce se iubesc în Dum ne zeu, ci se măreşte ea
mai mult când vine o despărţire. 

Îţi fac o rugăminte. Goneşte gândul de singurătate,
şi-ţi va fi durerea mai blândă în tine. Cei din cer aduc ajutor
mare la cei iubiţi ai lor de pe pământ. Gândeşte-te numai la
Domnul, Care-i poartă în El pe toţi ai Săi, iar suspinul tău să
nască rod mare pentru Domnul, pentru patria Domnului, pen-
tru cele din cer pe pământ, şi suspinândă dacă este lucrarea,
vine rodul bucuriei apoi şi ne despărţirea, căci Domnul vine
curând, curând cu tot ce are El în cer, şi nu uita cum El a spus:
«Vin curând!». 

O, popor al Domnului, frumoasă este inima rănită. În -
vaţă iubirea, fiule, că ai de unde să înveţi. Ea se învaţă de la du -
rere. Deschide-te ca să înveţi, că tu trebuie să fii rodul cel ce -
resc al celor ce te-au cules floare cu floare ca să-I facă Dom -
nului grădină sfântă şi mult plăcut mirositoare pentru El. Amin. 

Îţi dau Ţie, Doamne, iar eu mă a şez ca să-Ţi faci între-
girea cuvântului, cu vânt care mângâie pe cei iubiţi ai Tăi.
Amin. 

— EE u, Verginico, am tă cut în faţa durerii a -
cestei inimioare durute, cu care tu azi ai

grăit pentru durerea din ea. Eu nu pot să-i stârnesc rana, că am
de putut ceea ce este de lucrat mereu, iar lucrul Meu cel mult
ia loc durerii, ajută pe cel durut şi Mi-l poartă, Verginico, îl
poartă de mână prin  dureri. Tu eşti mamă în cer, cum ai fost
şi pe pământ pentru ai Mei iubiţi copii, şi-ţi mulţumesc pentru
alinul pus pe rana care plânge pe pământ ca şi în cer acum,
aşa cum tu ai spus şi ai desluşit prin grăirea ta. 

Eu, fiilor, am grăit cu Tatăl, iar Tatăl a grăit cu Mine şi
am slăvit sărbătoarea cea pentru Noi. Cuvânt de facere a înţe -

lep ciunii din om este cuvântul lui Dumnezeu între Tatăl şi
Fiul. Să-l ia cei plini de dor de locul Meu cu voi aici şi să stea
nedespărţiţi cu inima de Noi şi de voi, ca să rămână ei, o, fiilor. 

Eu, Domnul, pecetluiesc cu numele Meu cuvântul cel
ieşit din gura Mea. Iisus Hristos este acest cuvânt, precum
numele Meu cel de azi se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu.
Amin, amin, amin. 

27 mai/9 iunie 2014

Duminica a doua după Rusalii, a tuturor sfinţilor.
Pomenirea Duminicii naşterii sfintei Virginia.

Sărbătoarea sfântului mare mucenic Ioan cel nou de la
Suceava

Creştinul să-şi călugărească viaţa. Omul este stăpânit de păcat, iar
fiul lui Dumnezeu este stăpânit de Dumnezeu. Să învăţăm şi să 

împlinim rugăciunea iubirii de Dumnezeu. 

MM ă aşez în carte cuvânt, şi cu el Îmi păstoresc
poporul, Mi-i păstoresc pe cei ce s-au dat lui

Dumnezeu de bunăvoie, ca să nu mai fie ei din lume apoi, ci
din Dumnezeu să fie, din El să ia şi să aibă, şi să dea în părţi
pe Dumnezeu, iar celor din cer să le dea stat cu ei la masă şi
să le dea iubire, că tot cerul de sfinţi, toţi cei cereşti acum, au
să dea şi să ia iubire, căci iubirea din oameni leagă cerul şi
pământul în petrecere sfântă, şi trebuie credinţă pentru aceas -
tă împlinire pe pământ şi trebuie dor, căci precum floa rea
mult înmiresmată se vede, dar nu se vede mireasma ei, ci doar
se simte îm părţindu-şi mireasma, tot aşa şi sfinţii ce rului nu
se văd, dar cei credincioşi le simt prezenţa şi mişca rea şi lu -
crarea, inimă de la inimă simţindu-se aceştia, de pe pă mânt şi
din cer deodată. 

Şi iată, după ce Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh au împodobit
ziua de serbare a Rusaliilor în bucurie de Duh Sfânt, vin Eu,
Domnul, cu ziua de serbare a cerului de sfinţi, vin cu sfinţii
ca să le dau împlinirea bucuriilor cu Domnul, că au merite
mari cei ce au iubit pe Domnul pe pământ şi s-au unit cu El
în cer apoi în patria sfinţilor, în cele ce nu se văd ale facerii
lui Dumnezeu, şi e măreaţă patria sfinţilor şi e Domnul mân -
gâierea lor, patrie dorită de ei încă de pe pământ, o, şi nu ştie
omul aceste taine mari, mai adevărate ele decât tot ce se vede
între cele făcute ca să se vadă, şi-ţi descopăr acum o taină
mare, măi poporul Meu, iar râvna ta va creşte mult, ca şi dato-
ria cea de fiecare clipă în tre tine şi Mine, căci cel ce Mă alege
pe Mine de viaţă şi de împreună vieţuire apoi, trebuie unul ca
acesta să semene cu Mine, trebuie, şi nu puţin aceasta. 

Am spus vouă, fiilor, am spus încă de acum două mii
de ani taina dintre Mine şi Tatăl şi am spus: «Tatăl este în
Mine, iar Eu în Tatăl», şi am spus că cel ce a vă zut pe Fiul a
văzut şi pe Tatăl. Aceasta este taina celui ce este în Dumnezeu
şi cu Dumnezeu cu adevărat, aşa încât dacă unul ca acesta se
uită într-o oglindă, să-L vadă pe Domnul, nu pe sine, să nu se
mai vadă aşa cum omul se vede pe sine în oglindă, şi numai
aşa ar fi să-şi cunoască omul îndumnezeirea, căci Eu pentru
ca să-l îndumnezeiesc pe om am venit cu această lucrare pe
pământ acum, şi ca să fac aceasta mai mult decât am făcut
până acum, ca să lucrez Eu peste om, nu omul să lucreze pen-
tru îndumnezeirea lui. 

O, e mare taină, e mare lucru să fiu Eu, Domnul, una
cu omul, iar omul una cu Mine. Aceasta înseamnă să se dea
Mie cu totul omul în acest timp măreţ, când Eu vin iarăşi pe
pământ cuvânt ca să-l zidesc cu cuvântul pe om, iar el să se
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lase lucrat de Dumnezeu, iar când se uită în o glindă, să-L
vadă pe Domnul, nu pe sine să se vadă omul cel iubitor de
Dumnezeu. 

Am spus fiilor poporului Meu cel de azi: «Călugă -
riţi-vă viaţa, fiilor!». Aşa poate să fie omul fiu al acestui
popor lucrat de cuvântul Meu pe pământ acum, la sfârşit de
timp, când Eu vin şi cuvintez peste pământ ca să-Mi întoc -
mesc calea şi măreţia ei, ca să-Mi pregătesc loc, ca a colo unde
sunt Eu, să fie şi ai Mei, precum este scris, iar în locul pregătit
de Mine stau şi ai Mei din cer, că în Mine şi cu Mine sunt şi
stau cei ce sunt ai Mei, lăsându-se ei făcuţi după chipul şi ase -
mănarea Mea, căci Eu am putere să-l îndumnezeiesc pe om. 

Voi, fiilor, aveţi grijă mare de datoriile celor ce-şi călu -
găresc viaţa luân du-şi-o din lume şi aducând-o la Mine ca să
le-o îndumnezeiesc Eu, dar mai ales să căutaţi cu lepădarea
de sine mereu, me reu, că nu ştiţi când are Domnul nevoie să
facă din voi sprijinul Lui în vremea a ceasta de facere nouă,
lucrând între voi sau luând de la mijloc şi dând în părţi ca să
Se împartă Domnul cu facerea Sa. 

Omul este stăpânit de păcat încă de la început, de când
n-a mai vrut cu Dumnezeu, ci cu sine a vrut, bietul de el, şi
iată cât este de primejdioasă nelepădarea de sine pentru cei ce
vin pe cale cu Domnul! Omul se uită la sine în oglindă şi se
vede pe sine dacă el nu se dă cu totul Domnului, ba se des -
parte de Domnul când se priveşte şi se vede pe sine în oglin -
dă. Iată, se luptă din răsputeri, obosind şi lucrând se luptă o -
mul să ajungă mare pe pământ între oameni şi să facă lucruri
mari, după cum şi le aşează în gând. Păi să se lupte omul să
ajungă mare şi cu viaţa lui îndumnezeită, aşa încât când se
priveşte în oglindă să-L vadă pe Domnul, nu să se mai vadă
pe sine, şi atunci este omul îndumnezeit. 

O, nu te descumpăni, omule! Să nu zici că nu se poate.
Se poate măcar să nu te mai uiţi atât de mult la tine, şi să te
uiţi mai mult la Mine, la Domnul tău, Care te învaţă să fii
veşnic ca şi El. Îmi va spune omul că nu-L poate vedea pe
Domnul da că se uită în oglindă. O, măcar să nu cauţi să te mai
uiţi la tine dacă ştii că nu te laşi stăpânit de Domnul, dacă nu
poate Domnul în tine să-Şi lucreze lucrarea Sa ca în vase tre-
buitoare pentru El. Tu te duci să-ţi cumperi un vas ca să-ţi
pregăteşti în el cele de trebuinţă ţie. O, tot aşa Îmi trebuie şi
Mie vas ca să-Mi sprijin în el pe cele de trebuinţă omului
flămând de viaţă pe pământ. Aşa am avut-o Eu, Domnul, pe
Verginica vas al Meu pe pământ acum, la sfârşit de timp, şi se
vede în fii lucrarea ei cu Mine, ca în oglin dă se vede. Nu tre-
buie să se uite omul în oglindă ca să-L vadă pe Domnul, ci
trebuie să vadă lucrarea Domnului în lucrarea omului. După
chipul şi asemănarea Mea să fie omul în lucrarea sa înaintea
Mea şi înaintea oamenilor, şi aceasta înseamnă lepădarea de
sine a omului, Dumnezeu în om lucrându-Şi lucrarea Sa. 

Era duminica tuturor sfinţilor în ziua când tu te-ai
născut între oameni pe pământ, Verginica Mea, trâmbiţa Mea
cea de apoi. Am cântat din tine peste un popor douăzeci şi
cinci de ani, Verginica Mea. A văzut şi a auzit acest popor
vor bi rea Mea dinăuntrul tău, vasul tău îndumnezeit de Dum -
nezeu. O, câţi din cei ce te-au privit au văzut pe Domnul înă -
untrul tău lucrând la vedere? Numai cei binecredincioşi s-au
lăsat cuprinşi de această vedere sfântă a ochilor lor, iar tu ai
stat cuminte în mâna Ziditorului tău şi ai fost vas de trebuinţă
Domnului, trâmbiţa Mea ai fost, Verginica Mea. 

— OO,şi ai trâmbiţat, Doam ne, peste pă mânt
prin trâmbiţa Ta şi s-au strâns mulţi să

asculte. Trâmbiţai, Doamne, trâmbiţai prelung din trâmbiţă şi

chemai să vină la Tine cei ce auzeau cuvântul, dar dacă ei
veneau şi auzeau şi vedeau în mine pe Domnul, şi nu se lepă -
dau de sine cei ce veneau să vadă şi să audă, o, nu se lă sau cu
Dumnezeu cei ce veneau. O, să nu se mai întâmple tot aşa cu
cei ce vin acum la Tine şi la izvorul Tău de cuvânt şi la po -
porul Tău, care Te împarte lor, Păstorule milos, cu dulce pă -
şu ne pentru cei ce au urechi de auzit şi ochi de văzut şi minte
de priceput taina Ta de azi, venirea Ta cuvânt pe pă mânt,
Bunule Doamne! 

Pe toţi cei ce trag cu Tine, ajută-i să se îndumnezeiască,
Doamne! Nu pe alese să caute ei să Te împlinească în ei şi cu
ei, ci tot cuvântul Tău să ia viaţă în ei. Să asculte ei, Doamne,
căci cei neascultători fac prietenie cu diavolul vrăjitoriei şi al
fermecătoriei, precum este scris, iar ei, chiar dacă nu pricep
că a ceasta fac, văd apoi rodul neascultării lor, văd că nu s-au
biruit pe sine şi că iarăşi au fost biruiţi. 

Le-ai spus adesea la creştini să-şi călugărească viaţa,
le-ai spus aceasta în fel şi chip, şi trebuie iar şi iar să-i în -
văţăm pe ei aceasta şi să le arătăm aceasta cu degetul arătător,
că mai mult decât a tât trebuie să fie cei ce vin la masa Ta, la
lucrul Tău cu ei. Nici unul să nu vrea mai puţin dintre cei ce
vin şi sunt ai Tăi, ci să înţeleagă fiecare câtă putere are o mul
în care poate să locuiască Domnul cu plinul lucrărilor Sale, şi
apoi să se la se biruit, să se lase zidit după trebuinţa Ta, Doam -
ne, căci când omul se naşte, prin întreagă naştere se naşte, şi
apoi el este. 

O, fii ai Domnului-Cuvântul, trâmbiţez peste voi. Să
ajungă la fiecare glasul trâmbiţei Domnului. Îndeletniciţi-vă
în tru totul cu viaţa cea călugărească şi a şezaţi-vă în ea, că
acesta a fost ţelul Dom nului cu acest popor acum, la sfârşit de
timp. Au fost dintre cei ce au stat cu Domnul douăzeci de ani
şi n-au iubit a ceştia viaţa călugărească şi şi-au spus că nu sunt
ei pentru aşa ceva, şi s-au în durat să se tragă de lângă Domnul
şi să se du că în lume, şi s-au dus. Din pricina spu selor lor
împotriva vieţii cerută de Dom nul, din această pricină au fost
ei smulşi de vârtejul din lume, care a lovit pes te ei şi i-a tras
afară, unde-şi fac voia lor. 

O, nu sunt bune cuvintele împotriva cuvântului lui
Dumnezeu. Se aşează mai mare ca Dumnezeu cel ce face aşa,
iar Domnul stă împotriva celor trufaşi în dreptul Lui, precum
este scris. O, învăţaţi la vreme şi lucraţi mult apoi, fiilor, ca
să-L vedeţi pe Domnul când vă uitaţi la voi. Aceasta este taina
acestui popor acum, la sfârşit de timp. Pe Domnul să-L vadă,
şi să-L privească în voi cei ce vin până aici, la izvor, după apă,
iar cine nu caută şi nu iubesc pe Domnul, aceia nu ştiu să vină
când vin. 

O, fiilor, omul este stăpânit de pă cat, iar fiul lui Dum -
nezeu este stăpânit de Dumnezeu şi are datoria să îndum -
nezeiască în jurul lui pe om. Aceasta este ceea ce eu, trâm -
biţa Domnului, vă dau vouă în ziua mea de serbare între
sfinţi, iar sfinţii se uită prelung la voi, la poporul care a ră -
sărit pe pă mânt prin cei purtători de Dumnezeu după ple-
carea mea lân gă Domnul. E ziua duminicii tuturor sfinţilor,
şi încă de la naşterea mea m-au ocrotit toţi sfinţii, care au
văzut atunci pe Domnul punând peste mine darurile pe care
le-am purtat, spre slava Lui cea de sus pe pământ, şi spun
sfinţii în ziua lor de serbare: 

— SS lavă Ţie, Doamne, că ai început să îm -
părăţeşti, că ai luat dintre oameni fii şi

ai fă cut din ei slujitori ai Tăi, împărăţia Ta peste ei şi cu ei!
Slavă Ţie în trâmbiţa Ta, pe care azi o sărbătorim, săr -
bătorind cu toa te cetele de sfinţi şi dându-Ţi Ţie toată slava,
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o, Doam ne! Amin. 

— ÎÎ n această dumini că slă vită am şi eu,
Doam ne, sărbătoarea mea între sfinţii Tăi

mucenici. Stau în cetatea Sucevei mărturie Ţie că am fost fiul
Tău pe pă mânt, pe vatra neamului român odihnindu-mă
acum, şi m-au numit părinţii bisericii Ioan cel nou de la Su -
ceava, peste care Tu Ţi-ai zugrăvit înaintea ochilor necre -
dincioşi slava Ta cea de sus cu sfinţii Tăi, căci ai trimis îngeri
la vedere peste trupul meu sub pătimire atunci şi ai slăvit
iubirea mea de Tine şi adevărul Tău în cei credincioşi. Cu
bucurie salt şi eu în ziua aceasta a sărbătorii sfinţilor Tăi toţi,
şi am voit să las şi eu cuvânt pentru slava Ta de azi, iar popo -
rului Tău să-i dau îndemnul sfânt al veghii sfinte înaintea Ta
şi a cuvântului Tău de peste el, ca să facă deopotrivă tot fiul
acestui popor, să facă împlinitor cuvântul Tău întru el, că ni -
mic nu aduci Tu peste ei, decât ceea ce pot ei să împlinească
pe calea Ta cea slăvită cu ei acum. Amin. 

— EE u, Domnul, am mărturie acest popor,
ca re M-a primit prin credinţă. Ca între

sfinţi stau în mijlocul lui şi grăiesc cu vântul Meu, care curge
apoi de aici peste pământ. 

Te învăţ rugăciunea iubirii de Dumnezeu, măi poporul
Meu. Mereu, mereu să-Mi grăieşti şi să-Mi spui: Sădeşte,
Doamne, în mine, smerenie curată, cuget bun, ascultare, răb -
dare, blândeţe, ca să Te iubesc cu tot sufletul şi gândul meu,
iar de am greşit iartă-mă şi luminează-mă, văzând ne putinţa
sufletului meu, şi dă-mi darul Tău ca să pun, mereu, mereu să
pun început bun. Amin.

O, nu uitaţi apoi ceea ce M-aţi rugat, şi faceţi, fiilor, ce -
ea ce aţi spus că vreţi să fiţi cu ajutorul Meu, ca şi Eu,
Domnul, să fac ceea ce Mi-aţi cerut. Dragostea de Mine să vă
fie ra nă, ca să pot să fiu cu voi me reu viu ca şi rana cea vie,
măi fiilor. Orice miş că sufletul spre simţiri cereşti cu voi,
aceasta să căutaţi, a ceasta Mă ţine cu voi. De pe nicăieri voi
să nu luaţi, decât de la Mine, căci Eu sunt Întâiul întru totul şi
întru toa te, şi nu sunt pe nicăieri mai întreg cu lucrul şi cu
statul şi cu graiul Meu ca şi aici, la voi. Peste tot Eu dau în
parte, după cum e o mul de primitor, dar la voi Mă las întreg,
că vreau cât mai curând să Mă las văzut, să se uite oamenii la
voi şi să Mă vadă pe Mine, nu pe voi, aşa încât voi să fiţi Eu,
fiilor, căci aici lucrez Eu, numai Eu, nu şi omul, şi de aceea
pot să Mă las aşa cum sunt Eu, căci am pus mai întâi darul
credinţei în voi, şi apoi am lucrat lucrarea Mea. 

O, fiilor, vă roagă trâmbiţa Mea să fiţi mângâietori
pentru rană, să nu treceţi pe lângă rană, ci să suflaţi în ustu -
rimea ei şi să chemaţi puterile de sus putere pentru rană, că
rănit sunt şi Eu, şi Mă mângâie sfinţii, fiilor, şi Mă însoţesc
sus şi jos sfinţii Mei şi nu sunt singur nicicând şi pe nicăieri,
ci cu oaste merg şi petrec. 

Vai celui singur! Feriţi-vă să staţi singuri, fiilor! Cău -
taţi să semănaţi cu Domnul pentru această ascultare! După
chipul şi asemănarea Mea să lucraţi şi voi, iar dacă vă este
greu aceasta, umblaţi la iubire, că nu vă este desăvârşită iubi -
rea cea pentru ascultare, o, fiilor. 

O, nu vă luaţi după cei slabi cu iubirea cea pentru
ascultare, măi fiilor! Căutaţi după mustrare dacă nu sunteţi
desăvârşiţi în ascultare, căci Eu vă veghez mult, mult, şi aduc
de ştire la voi ini ma din voi şi lucrul cel peste inimi şi vă
păzesc de satana, care ar da în disperarea lui să-şi facă loc în
voi cu el, dar voi fiţi fiii veghii sfinte, că războiul este sfânt,
o, fiilor, şi Eu sunt Cel dintâi în luptă pentru cei ascultători ai
Mei, că am de aşezat pe pământ sca u nul împărăţiei cerurilor

şi să pun în foc scaunele de domnie ale oamenilor, care nu
caută cu voia Domnului peste ei. 

Las peste voi multa Mea pace pentru voi. Pace vouă,
măi fiilor! Cu voi Îmi găsesc şi Eu liniştea şi pacea. Cu Mine
să vă păstraţi şi voi pa cea, căci răul va trece ca părerea, dar
împărăţia Mea cea pentru cei iubiţi ai Mei va fi ea pe vecii, ca
şi Dumnezeu, şi ne vom mângâia în ea, o, fiilor. Amin, amin,
amin. 

2/15 iunie 2014

Sărbătoarea Naşterii sfântului Ioan Botezătorul

Lucrarea Domnului este Cuvântul. Căderea lui Adam. Mersul
Domnului, trist printre oameni acum două mii de ani. A ieşi din 

lume înseamnă să nu mai iei înţelepciune de la oameni. 

EE u sunt Cel ce sunt. Mă fac cuvânt peste pământ
pentru că Eu sunt Cel ce sunt, iar lucrarea Mea

este cuvântul, şi toate se lucrează în cer şi pe pământ la
cuvântul Meu, Cuvântul lui Dumnezeu. Tatăl, Fiul şi Duhul
Sfânt, acest nume înseamnă Dumnezeu, Unul Dumnezeu, Cel
ce a făcut cerul şi pământul şi omul. 

O, dacă ar avea omul vreme şi minte să-L priceapă pe
Dumnezeu, n-ar mai sta atât de acoperită taina lui Dumnezeu,
ba şi-ar face loc cu omul la vedere, aşa cum s-a şi petrecut cu
Dumnezeu şi cu omul sus pe munte în vremea scrierii tablelor
legii, când au coborât din cer pe pământ între oameni porun-
cile lui Dumnezeu ca să fie ele împlinite de oameni pe pă -
mânt, şi când Moise a dovedit oamenilor că a stat de vorbă cu
Dumnezeu şi că i-a dat Domnul cuvântul Lui scris, ca să fie
împlinit de om cuvântul Său. 

Iată, îi trebuie omului vreme şi minte ca să-L vadă şi
să-L priceapă pe Dumnezeu, dar dacă el face altceva cu min -
tea lui, rămâne pitic de tot şi n-are spor ca şi cel împlinit întru
facerea sa cea de la Dumnezeu măsurată pentru om. 

Cobor pe aripi de vânt, cobor în carte cuvânt, iar cartea
Mea cea de azi mărturiseşte pe pământ a doua Mea venire de
la Tatăl la om, glasul Fiului lui Dumnezeu, de al cărui umblet
tresar cei din morminte şi se pregătesc de înviere, precum este
scris. Şi iată-Mă, în grăire cu Ioan, Botezătorul Meu, sărbă -
torit între sfinţi în ziua aceasta, zi de aducere-aminte a naşterii
lui pe pământ între oameni, după cum a fost el proorocit să se
ivească şi să meargă înaintea Mea şi să-Mi facă între oameni
cale şi adeverire, căci oamenii n-au vreme şi minte să-L
priceapă pe Domnul, şi uită de Cel ce a făcut cerul şi pămân -
tul şi pe om, uită mereu oamenii pe Dumnezeu, căci şi-au ales
ale lor. 

Stăm în sfat în mijlocul poporului cel de azi al cuvân-
tului Meu şi Ne va împărţi el grăirea Noastră, o, Botezătorule
al Meu, căci el îşi face vreme pentru Dumnezeu, el este vre-
mea Mea cea de azi, vremea despre care au grăit profeţii că
va veni, zilele cele de apoi, vremea cuvântului Meu peste pă -
mânt. Grăim cu dor, grăim de dor, de dorul de a fi şi a sta cu
oamenii, de dorul de a Ne face loc cu omul la vedere pe
pământ. 

Am plecat plângând la Tatăl după ce Mi-am sfârşit
lucrarea pentru care am venit pe pământ între oameni acum
două mii de ani. Am rămas apoi cu dorul, ca şi toţi cei din cer
care au petrecut pe pământ calea lor cu Dumnezeu. Dorul se
face cuvânt, se face lucrare şi grăim cu dorul de a Ne face loc
cu oamenii, o, bunul Meu ucenic. M-ai mărturisit oamenilor
la Iordan, că Mi-ai fost ucenic de la Tatăl dăruit, din duhul
proorociei zidit, ca să fii apoi înaintemergătorul Meu spre
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oameni. Naştere minune a fost naşterea ta şi s-a scris despre
ea şi ştiu oamenii de ea, dar nu mai trag oamenii la amintirea
minunilor lui Dumnezeu în mijlocul lor, ci, din contra, îşi fac
loc de petreceri pentru ei, nu pentru Dumnezeu, căci iubirea
de ei înşişi este mare la oameni, iar Nouă Ne este dor şi ră -
mânem cu dorul. La Paşti şi la Crăciun şi la toate zilele nu -
mite sfinte se distrează lumeşte toată lumea oamenilor, iar
Nouă Ne este dor şi rămânem cu dorul. La Paşti Eu sunt
sărbătoritul şi Domnul Cel înviat dintre morţi. La Crăciun Eu
sunt Creatorul Cel sărbătorit, Cel Care a luat trup de om şi
nume de om pe pământ, şi ar fi să sărbătorească pentru Mine
şi nu pentru el omul. El însă se bucură lumeşte şi umple lu -
mea şi pământul de duh de om şi de petreceri străine de Dum -
nezeu, şi n-are omul vreme şi minte pentru Dumnezeu, iar
Nouă, celor din cer, Ne este dor şi rămânem cu dorul. 

O, Mi-a fost dor să cobor. Să Mă fac cuvânt în carte şi
să fiu împărţit Mi-a fost dor. S-au scurs douăzeci de zile de
când sunt cu gura uscată, căci n-am mai cuvântat în mijlocul
tău, poporul Meu de azi. Pun masă de cuvânt cu Ioan, Bote -
zătorul Meu, şi-Mi spun dorul ca să-Mi fac mângâiere, şi-Mi
spun dorul ca să-Mi ştii durerea, căci Eu când nu cuvintez Mă
doare, Mă doare dorul de a grăi. Fiecare om este prin ceea ce
are de făcut şi face. O, tot aşa şi Dumnezeu, El este prin ceea
ce face, iar Eu, Domnul, am ca lucrare cuvântul, căci fără
cuvânt nu este fapta, nu este lucrarea lui. 

O, pace Mie şi ţie, botezătorule al Meu! Masă de cu -
vânt aşternem, iar ceata proorocilor este cea dintâi în ziua
aceasta şi te sărbătoreşte ea în mijlocul ei între cei din cer.
Amin. 

— OO,ce greu, Doamne Mieluţ, ce greu îşi
închipuie oamenii cerul şi pe cei din

cer! Le spun eu lor acum că de la pământ în sus este cerul, nu
în altă parte este el, şi tot aşa sunt şi cei din cer, şi toţi trăiesc
în el, în cer. Este trasă însă perdeaua cea de taină între cei din
cer şi cei de pe pământ, şi din această pricină oamenii se
despart de Dumnezeu ca şi Adam când vieţuia în rai sub taina
cea dintre Dumnezeu şi om. Tainici suntem, Doamne, noi, cei
din cer, căci aşa ai zidit Tu, Ziditorule a toate. Ai zidit văzu -
tele şi nevăzutele, şi ai lucrat aşa ca să nu le strice pe toate
omul cel stricător. Un fruct a luat el din pomul cunoş tinţei, din
care nu trebuia să ia, şi iată cât a stricat el prin aceasta şi cât a
zguduit aceasta în nevăzutele lui Dumnezeu! O, să mai fi putut
el umbla şi peste cele nevăzute ale facerii Tale cu privirea lui,
ar fi stricat şi mai mult, dar prin îndărăt nicia lui s-au clătinat
şi cele nevăzute şi a atras spre cădere de la locul lor îngerii cei
mai apropiaţi ai Tăi, Doamne, iar Tu ai văzut şi ai poruncit
spre bine şi spre frică şi spre luare-aminte peste toţi cei din cer,
peste toţi îngerii Tăi, Doam ne, şi ai oprit a tunci stricăciunea
cea de la fapta neas cul tării omului. O, cât Te-a durut, o, cât ai
suferit atunci! A trebuit să cobori Tu Însuţi acum două mii de
ani, şi de atunci lucrezi mult, mult, şi plin de durere lucrezi, şi
iată cât lucrezi de mult acum, cât cuvânt, câtă strigare, câtă
rugă, câtă povaţă şi câtă aşteptare, Doamne Mieluţ! Acum
două mii de ani ai trecut printre oameni vreme de treizeci şi
trei de ani, ai trecut trist. Mergeai din loc în loc, însoţit de
ucenicii Tăi, dar erai însoţit de toţi cei din cer în toată vremea,
de toate puterile cereşti, Doamne, şi numai Tu ieşeai în faţă,
iar cetele însoţitoare Ţie rămâneau în taină, iar Tu plin de
durere mergeai văzut de oameni ca să vină ziua să Te laşi prins
şi răstignit pe cruce de mâna omului, precum era scris despre
Tine în profeţi, şi Te durea mereu, şi Te doare de atunci şi până
azi, iar Moise şi Ilie sunt însoţitorii Tăi peste tot, şi e mare

lucrarea lor cea de la Tine, mare, Doam ne, şi nu ştiu oamenii,
şi nici creştinii nu ştiu de înso ţirea lor cu Tine în toată vremea
şi de câtă lucrare au ei de în tocmit înaintea Ta, în calea Ta în
toată vremea, Doamne, o, şi cât de încăpăţânat este Israel, şi
cel după trup, şi cel după duh Israel! 

O, ce mare este acest loc, ce măreţ acest meleag,
această colină peste care Tu ai aşezat slava cuvântului Tău,
Doamne, tronul Tău, din care izvorăşte cuvântul vieţii, pre-
cum este scris în Scripturi despre această privelişte cerească,
şi din care numai jumătate se vede, numai partea cea văzută
a acestui tainic munte de slavă, numai aşternutul slavei Tale,
munte de aur ceresc, nu pământesc, şi pe ale cărui piscuri
tainice locuiesc cei din cer, cei nevăzuţi de mărginirea vederii
trupeşti a omului, dar desluşite de Tine toate aceste nevăzute
ale Tale. O, cei din cer locuiesc aici cu inima şi cu duhul, dar
cei ce n-au păstrat scumpătatea acestui munte de taină n-au
preţuit, ba au căutat să se simtă mai bine în alte locuri şi s-au
dus, şi au greşit prin aceasta, dar din pricina ameţelii pe care
o beau acum nu-i pătrunde pe ei puterea greşelii lor, căci ei
şi-o micşorează fiindcă şi-au pierdut umilinţa şi stau căzuţi
din această frumuseţe cerească pe care o poate omul avea:
duhul umilinţei, care-l înfrumuseţează pe om. 

Le spun celor ce se aleg fii ai Tăi şi numai ai Tăi pe
pă mânt, le spun lor că a ieşi din lume înseamnă mult, în -
seam nă să nu mai iei înţelepciune de la grămadă, de la oa -
meni, fie ei şi cunoscători despre Dumnezeu, căci ceea ce
este aici de în văţătură este numai Dumnezeu şi nu mai este
nimic din om sau prin om. O, cine nu este mulţumit numai
cu Dumnezeu şi numai ca Dumnezeu, unul ca acela caută de
la oameni şi ia de la oameni şi Îl lasă mic pe Domnul Cel plin
de cuvânt din cer, şi iată, aşa poate cădea din acest cer, de pe
acest munte ceresc, omul care nu ştie să preţuiască ceea ce
Domnul îi dă să aibă veşnic. 

O, ştiu şi-Ţi văd durerea pentru cei ce Te-au crezut şi
Te-au iubit şi Te-au ur mat cândva, Doamne al răbdării,
Doam ne bun. Avem de îndurat durere multă pentru cei ce au
părăsit muntele Tău. Privim în urma lor. S-au dus în mijlocul
lumii, iar lumea este casa de desfrânare, Doamne. Nu mai
poţi să Te duci după ei ca după Lot, nu mai poţi, şi avem de
îndurat durere multă, Doamne. 

Pe pământ e peste tot numai prăpăd. Duhul lumii a
umplut văzduhul de lucrarea lui şi e strâmtorare peste tot pen-
tru cei din cer. O, pe cine îl doare de Domnul pe pământ? Mai
este cineva să plângă cu Domnul, Care plânge? O, nu mai
este. Lumea râde şi se veseleşte şi se distrează şi are multe
plăceri de trăit şi toate sunt minciuni, toate, toate. Omul tră -
ieşte minciuna vieţii lui în vremea trupului lui. Altfel de trai
nu mai are omul. Noi am fost în durere cu viaţa de când ne-am
născut cu trupul şi până ne-am întors în Tatăl, o, Doamne
Mieluţ. Dorul omului pentru viaţă mincinoasă l-a făcut pe el
să ne ia viaţa noastră de pe pământ ca să nu mai stăm în calea
omului cel plin de plăceri, iar noi suntem ai durerii pe care nu
vrea omul s-o poarte. Stăm sub durere de la om şi pentru om,
căci noi nu suntem din lumea aceasta, iar lumea oamenilor
face numai dureri lui Dumnezeu şi celor ce iubesc pe Dum -
nezeu pe pământ, şi care nici ei nu sunt din lumea aceasta,
căci au ales să fie ei ai celor nevăzute ale Tale şi nu să fie cu
cele ce se văd, atât de trecătoare ele. 

Te-am mângâiat, o, Doa mne, în ziua mea de sobor între
sfinţi. Mângâ ierea mea ai fost şi eşti numai Tu. Ai plâns cu
mine, iar eu am plâns cu Tine, căci eu pentru Tine m-am năs -
cut şi am fost şi sunt. Cu Tine şi de Tine am avut şi am parte
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pe veci. O, ce bine e cu Tine şi lângă Tine! Ferice celor ce tră -
iesc pentru Tine şi nu pentru ei pe pământ, Doamne! Ferice
celor ce plâng cu cei ce plâng, cu cei din cer, care plâng pen-
tru cei de pe pământ! O, cât de multă fericire îşi pot lucra cei
de pe pământ dacă voiesc, fericire care rămâne, şi cu care ei
pot fi pe veci apoi! O, ce bine îi este celui ce plânge cu Tine
şi pentru Tine pe pământ, aşa cum eu mi-am petrecut viaţa
mea până la capătul ei spre cer, o, Doamne! 

O, fii ai oamenilor, şi voi, fii ai lui Dumnezeu, priviţi
la mine şi învăţaţi, o, învăţaţi taina tânjirii după Dumnezeu!
Viaţa mea cea după trup este judecătoare pentru tot omul de
pe pământ. Nimeni nu poate scăpa de această judecată. O,
faceţi-vă rost de scăpare, căci plata cea bună sau rea pentru
viaţă este plată veşnică. 

O, pune, Doamne, putere de pătrundere în oameni peste
tot cuvântul meu de azi în sfatul Tău cu mine, şi al meu cu Tine,
şi trimite Tu această putere cerească în lucru peste oameni, ca
să caute ei adevărul vieţii şi să scape de robia trupului şi să
nu-şi mai aibă de stăpân trupul, căci carnea şi sân gele nu pot
ajunge în cer. O, dă-i, Doamne, omului înţe lep ciune din cer,
căci s-au sfârşit toţi oamenii din lipsa înţelepciunii de sus pe
pământ! Fă-i pe oameni să afle cuvântul şi izvorul Tău de
cuvânt şi dă-le lor apa aceasta! Aşa Te rog eu în ziua mea de
sobor între sfinţi, Domnul meu Mieluţ. Amin. 

— OO,suntem flămânzi, Noi, cei din cer, Bo -
te zătorule al Meu, ucenicul Meu. Eu,

Domnul, plâng cu cei ce plâng, plâng cu sfinţii Mei. Mi-e
dorul flămând şi Mi-l mângâie sfinţii. Îmi curg lacrimi şi-Mi
cad pe pământ, căci pământul Îmi este aşternut şi-Mi înghite
lacrima, căci omul Îmi închide uşa şi nu poate cu lacrima Mea
peste el, dar poate să le dea de plâns celor din cer. 

Mă pregătesc să grăiesc poporului cuvântului Meu şi
să împart cu el lacrima Mea şi să-l învăţ să plângă pentru
Mine şi cu Mine, căci scris este: «Plângeţi cu cei ce plâng şi
bucuraţi-vă cu cei ce se bucură!», căci numai după plâns vine
bucuria, numai după ploaie e curat seninul şi e mult primenit.
Amin, amin, amin. 

24 iunie/7 iulie 2014

Soborul sfinţilor doisprezece apostoli

Cine ia bani în numele Duhului Sfânt, acela nu are nimic cu Duhul
Sfânt. Învăţătură împotriva făţărniciei. Omul dă să pară ceea ce nu
este. Vine timpul bisericii lui Hristos cu toată slava ei cea de sus, 

slava Noului Ierusalim. 

ÎÎ ngerii şi sfinţii au aşternut în ziua aceasta sărbă -
toare sobornicească şi apostolească pentru pome -

nirea bisericii cea de la început, cea de acum două mii de ani,
iar la această masă de cuvânt stau lângă Mine, stau lângă
Domnul lor cei doisprezece apostoli culeşi din lume, cei din-
tâi ucenici, cea dintâi biserică, la care se adaugă de atunci şi
până azi cei încreştinaţi ca să se mântuiască ei prin biserică,
prin cele aşezate pentru ea spre lucrarea mântuitoare a răs -
cum părării omului din păcat. 

Sunt Domnul Iisus Hristos la masă de cuvânt cu cei ce
Mi-au fost ucenici de rang mare acum două mii de ani, cei
dintâi, cei care Mi-au fost cei mai aproape între toţi cei de
atunci ucenici, şi cu care M-am purtat din loc în loc în Ieru -
salim şi în împrejurimile lui ca să însămânţez sămânţă de
neam creştinesc şi să dea ea rod mereu, până la a doua Mea
venire să dea, căci Eu am spus la toţi când am plecat la Tatăl:
«Voi fi cu voi până la sfârşitul timpului», şi a venit apoi norul

şi M-a tras între cele nevăzute ale facerii lui Dumnezeu. 
Mă aşez în cartea Mea cea de azi, Mă aşez cu voi în

sfat, o, ucenici iubiţi ai Mei. Au trecut două mii de ani, şi iată,
Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului, pre-
cum v-am spus atunci pe munte când ne-am întâlnit pentru
cea din urmă oară şi când voi v-aţi închinat trupului Meu cel
înviat, chiar dacă unii din voi s-au îndoit şi atunci, dar Eu v-am
spus apoi de aproape: «Datu-Mi-s-a toată puterea în cer şi pe
pământ. De aceea mergeţi şi învăţaţi neamurile pământului
toate cele despre Mine, botezându-i în numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh şi învăţându-i să păzească toate
câte v-am poruncit vouă». O, a venit norul slavei Domnului
şi M-a luat apoi din ochii voştri, după ce apucasem să vă spun
că Eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. 

O, iată de ce trebuie credinţă în cuvântul cel rostit de
Dumnezeu Făcătorul, ucenici iubiţi ai Mei! A venit norul şi
M-a luat din ochii voştri după ce v-am spus că sunt cu voi în
toate zilele până la sfârşitul timpului. V-aţi gândit voi atunci
că voi mai pleca de lângă voi dacă am înviat? O, Eu v-am
trimis în ziua aceea peste tot pământul, şi apoi v-am spus că
voi fi cu voi în toate zilele până la sfârşitul timpului, dar norul
a venit şi M-a luat din ochii voştri, iar voi v-aţi întors la
Ierusalim ca să împliniţi cuvântul Meu de peste voi, adică să
nu vă depărtaţi de Ierusalim până ce nu vă veţi îmbrăca cu
puterea cea de sus, cu Duhul Sfânt, ca prin El să-Mi fiţi Mie
martori peste cei de pe pământ, căci puterea mărturiei este
Duhul Sfânt. 

O, măi scumpi ucenici, au dat arhiereii pe trupul Meu
de două ori bani ca să fiu vândut lor prin minciună, şi nu
M-au putut scoate dintre oameni, căci Eu am spus că voi fi
până la sfârşitul timpului. Cei mai apropiaţi de Mine au primit
bani ca să Mă vândă lor. A primit Iuda bani şi M-a dat lor, iar
apoi au primit ostaşii care au fost puşi de pază lângă Mine la
mormânt şi au primit şi aceştia bani din destul ca să spună ei
minciuna că M-au furat ucenicii Mei. Mai este încă de atunci
şi până azi un alt fel de apropiaţi lângă Hristos, care Mă dau
pe bani la mulţi tâlhari, şi aceştia sunt cei ce s-au îmbrăcat în
veşmânt de ucenici şi de apostoli în sobor şi strâng ei munţi
de bani pe trupul Meu cel vândut de ei, pe seama Mea strâng
bani, şi iată, mai mare credinţă au cei ce tâlhăresc pentru ca
să aibă ei avut mult şi au aceştia nevoie de Dumnezeu şi se
duc şi cumpără milă pentru ei de la cei ce vând pe Hristos pe
bani. O, cine vor fi pedepsiţi între aceştia? Cine-şi atrage
păcatul acesta între cele două feluri de oameni care se toc -
mesc pe seama Mea? De atunci şi până azi tocmesc ei aşa. O,
Eu v-am spus vouă altceva atunci. V-am spus să luaţi pe
Duhul Sfânt şi să învăţaţi cu El toate neamurile şi să le în -
creştinaţi în numele lui Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt
şi să nu uitaţi că în dar aţi luat şi în dar să daţi. V-am spus să
nu luaţi nici bani, nici traistă cu voi pe cale şi v-am spus că
vrednic este lucrătorul de plata lui. O, cum aţi mai fi fost voi
vrednici de plată de la Mine dacă aţi fi luat plată de la oameni
pe cale? O, Duhul Sfânt nu e cu bani să-L ai şi să-L dai, căci
locul Lui este în cer, şi nu sunt bani în cer, iar cine ia bani în
numele Duhului Sfânt, acela nu are nimic cu Cel din cer, cu
Duhul Sfânt, nu are lucrare cu Dumnezeu unul ca acela, ci are
şi el ce au avut slujitorii cei de acum două mii de ani ai tem-
plului din Ierusalim şi care au învârtit bani pentru trădare,
pentru minciună, pentru vânzare, pentru mâncat şi băut, pen-
tru plăcerile care costă bani ca să le hrăneşti şi să le ai. 

Iată, mare Mi-e durerea. Mă fură mereu cei ce se aşea -
ză la masă zisă sfântă, Îmi fură numele cu care să înşele no -
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roa dele care au nevoie de milă, de ocrotire, dar care se lasă
înşelate de aşa zişii hristoşi, şi despre care Eu am proorocit
atunci că se vor ivi hristoşi mincinoşi care să înşele pe mulţi,
pe cât mai mulţi, promiţând pace celor fără de pace, stând în
sobor de haine de slavă cerească şi luând ochii tuturor, de
parcă ar fi coborâţi din cer în ochii celor ce se încântă atâta de
uşor, de vreme ce nu au aceştia darul cercetării duhurilor, care
i-ar ocroti pe ei de săgeţile vopselii mincinoase, pe care scrie
„cer”, pe care scrie „Dumnezeu”. 

Dar acum grăiţi voi, o, ucenici iubiţi ai Mei. Eu sunt cu
voi în toate locurile şi zilele, până la sfârşitul timpului, aşa
v-am spus, şi suntem la masă de cuvânt aici, pe colina slavei
Domnului în mijlocul neamului român, şi prin care trece râul
cuvântului Meu şi se împarte el peste pământ. Tronul jude -
căţii făpturii este venirea Mea cea de azi cuvânt peste pământ,
iar cuvântul ieşit din tron este purtat din margini în margini şi
lucrează el cu Duhul Sfânt şi cu foc, precum este scris despre
Dumnezeu-Cuvântul, Care are lopata în mână să-Şi cureţe
aria şi să-Şi culeagă grâul în hambar, iar pleava s-o dea soar -
tei ei ca să ardă în foc. 

Vă binecuvintez ridicându-Mi mâinile deasupra voas -
tră ca în ziua aceea de pe munte când v-am binecuvântat să
mergeţi peste pământ în numele Meu pentru mântuirea mul-
tora care se vor încreştina prin voi. O, binecuvântaţi să fiţi şi
acum ca să binevestiţi, cu Mine lângă voi să binevestiţi cu -
vânt mântuitor, pe Duhul Sfânt, prin Care aţi primit putere din
puterea Mea, după ce M-am ridicat dintre morţi şi v-am spus
că: «Datu-Mi-s-a toată puterea în cer şi pe pământ», şi am
spus aceasta împărţindu-vă din ea. O, pace vouă în tot cuvân-
tul vostru cel ce se dă acum spre hrană multora! Pace vouă vă
spun Eu, Domnul, vouă! 

— AA şa şi noi Îţi spunem Ţie: Pace Ţie şi
mângâiere Ţie, Învăţătorule Doamne,

că noi Îţi ştim şi Îţi vedem îndurerarea! Dăm să Te mângâiem.
Nu să-Ţi luăm durerea, ci numai să Te mângâiem, că tot ca
Tine avem şi noi durere, avem pentru Tine şi pentru oameni,
Doamne, şi avem pentru cei ce mint pe Dumnezeu în numele
lui Dumnezeu, făcând ei această lucrare mincinoasă între
oameni, după ce Tu ne-ai învăţat pe toţi, de atunci şi până azi
stând această învăţătură în picioare, că ne-ai spus: «Feriţi-vă
de aluatul fariseilor, feriţi-vă de făţărnicie!». O, cine se
opreşte îndeajuns în dreptul acestui mare cuvânt ocrotitor de
suflete, o, cine, Doamne? 

Tot omul să se oprească şi să înţeleagă ce grăieşte
Domnul, iar cei încreştinaţi să înţeleagă şi mai mult. 

Voi, fii ai oamenilor, fii ai lumii şi ai duhului ei, şi voi,
fii ai lui Dumnezeu şi ai Duhului Lui, feriţi-vă de aluatul
făţărniciei, feriţi-vă şi staţi treji mereu faţă de acest duşman,
de sub care nu scapă nimeni, nimeni, decât cei care veghează
făgăduindu-şi să nu-i lucreze, să nu dea rod acestui duh, care
se încuibează pe furiş în toate ale omului, în toate simţirile lui
şi în cuvinte apoi, căci omul dă să pară ceea ce nu este el,
lucrând fără de băgare de seamă acest păcat. Cel ce nu se dă
spre acest păcat este cel ce cuvintează mereu cuvinte ca ale
lui Dumnezeu, cuvinte care nu-i îngăduie grăitorului să le
calce, căci lucrarea lor îi cucereşte fiinţa şi i-o lucrează mereu
şi îl pregăteşte pe el pentru Hristos mereu, pentru Cel frumos,
Care umblă în lumină şi face lumină peste întuneric, învă ţân -
du-i pe toţi să se asemene Lui, ca să se vadă El apoi în cei
asemenea Lui, lumină din lumină. 

O, aşa ne-ai învăţat Tu pe noi toate, Doamne. Ne-am
îndoit destul până ce Tu Te-ai adeverit nouă întreg că Tu eşti

Dumnezeu-Fiul şi că ai venit să ne ridici şi să ne ai ai Tăi. 
Sobor de sfinţi ucenici avem la masă cu noi şi cu Dom -

nul. Una sfântă sobornicească şi apostolească biserică, aceasta
este biserica lui Hristos. Ea seamănă cu Domnul ei. Umblă
Dom nul cu ea între cer şi pământ aşa cum a umblat acum două
mii de ani. Toţi oamenii se roagă la sfinţii cerului, la cei de pe
pământ ridicaţi la cer, şi aceste rugăciuni către sfinţi măr tu ri -
sesc că ei sunt cei vii, îmbrăcaţi în puterea de a fi veş nici, şi
veş nic ajutători celor ce îi iau pe ei în ajutorul lor. Bi serica
sfinţilor, biserica lui Hristos. Ea merge din loc în loc cu Dom -
nul ei şi este peste tot deodată şi se poartă în văzduh cu toată
slava lucrării ei, care lucrează veşnic, care-L slăveşte veş nic
pe Cel veşnic, pe Stăpânul Care a răscum pă rat-o pe ea cu tru -
pul şi sângele Lui când a venit după ea pe pământ între oameni.

O, din zi în zi mai mult să desluşim oamenilor, Doam -
ne, lucrarea bisericii Tale de nou Ierusalim în cer şi pe
pământ, căci toate se zidesc din nou, toate se fac noi, căci Tu
ai zis: «Noi le facem pe toate». O, noi Te rugăm să le spui oa -
menilor de pe pământ ceea ce ai Tu de lucrat ca în cer pe
pământ şi să aşezi apoi laolaltă la masă pe cei din cer şi pe cei
de pe pământ şi să vină ziua împlinirii, Doamne, ziua nunţii,
când toate se vor încununa, toate vor primi coroană de nuntă,
toate, toţi şi toate, Doamne, că iată cuvântul Tău cât de mult
este, o, cât de mult, cât spală el calea Ta! Cu Duhul Sfânt şi
cu foc, aşa lucrezi, şi toţi văd şi înţeleg. Oamenii vin şi trec,
iar Tu curăţeşti şi speli şi pregăteşti de nuntă şi chemi nea-
murile pământului, şi nu va rămâne pe pământ colţişor neîn -
semnat cu cuvântul Tău cel de azi, şi cu care strigi pământul
tot să-Ţi răspundă şi să se ridice când Te vede venind. 

Masă sfântă avem cu Tine aici, pe colina slavei Tale,
Doamne. Toţi cei ce locuiesc aici din cer şi de pe pământ au
stat la masă în ziua aceasta cu Tine şi cu noi şi s-a scris în
cartea Ta ziua aceasta şi lucrul ei, cuvântul Tău cu noi în grăi -
re, şi al nostru cu Tine în grai de Duh Sfânt. O, pace Ţie, îndu -
reratule Doamne, pace în durere! Cei îndureraţi sunt cei cu -
minţi, iar cei cuminţi sunt cei îndureraţi, cei frumoşi, cei mai
frumoşi. Viaţa trupească şi lumească ia de pe faţa şi de pe
fapta omului chipul Tău frumos, dar viaţa cea duhovnicească
şi cerească aşează în om şi în faţa lui chipul cel frumos al
Domnului, al Celui mai frumos între oameni, şi Care curând,
curând Îşi va descoperi faţa, spre bucuria cea întreagă a celor
ce Îl aşteaptă de atunci şi până azi şi până mâine, căci ziua
Lui va fi cu El şi va veni. Amin. 

Cuvântul celor doisprezece ucenici ai Tăi însemnea ză-l
Tu, Doamne, acum, cu numele Tău în ziua lor de serbare între
sfinţi. Amin. 

— EE u, Domnul Iisus Hristos, pecetluiesc cu
numele Meu masa de cuvânt la care am

stat cu voi, ucenici iubiţi, şi punem această zi în cartea mărtu -
riilor. Eu sunt Cel ce sunt, Cel viu în vecii vecilor, şi vii sunt
pe veci toţi sfinţii Mei şi au ei cerul de patrie pe pământ, căci
pământul este aşternutul a toate, şi pe el se sprijină cerul cu
marginile lui în chip nebănuit de om. 

Luaţi din masa Mea, din masa lui Hristos, luaţi de pe
ea şi hrăniţi-vă cu hrana de pe ea, voi, cei de pe pământ care
purtaţi trup! O, luaţi şi nu pregetaţi să luaţi! Va veni o zi când
vi se va cere răspuns dacă aţi luat ceea ce Domnul a aşezat ca
să fie împărţit de la El peste tot pământul. O, luaţi şi creşteţi
pe cele din cer în voi, căci toate cele vechi trec cu trosnet şi
vine timpul bisericii lui Hristos, care va coborî cu toată slava
ei cea de sus, slava Noului Ierusalim, slavă despre care scrie
în Scripturi, şi nu zadarnic s-a scris despre ea. 
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Îmi las pe masă pacea Mea pentru toţi cei care vor lua
ca să aibă din ea şi ca s-o înmulţească din destul. Vine Dom -
nul pe pământ cuvânt. Iată-L! Iată-Mă împărţindu-Mă Eu
Însumi, numai să întindă omul mâna să Mă ia şi să se înveţe
cu Mine în petrecere cerească pe pământ, în cuvântul Meu
petrecând, căci cuvântul Meu este mângâiere, este înviere. El
vine pe pământ ca să se înveţe cu Dumnezeu omul, ca să nu
vin pe neştire, ca să nu zică nimeni că nu ştie venirea Mea,
care va prinde sub ea pe toţi necredincioşii, pe toţi cei ce se
îndoiesc de Domnul, şi toţi îşi vor primi plata, căci Eu voi da
fiecăruia după cum este fapta sa, precum este scris. Amin,
amin, amin. 

30 iunie/13 iulie 2014

Sărbătoarea de douăzeci şi trei de ani a punerii pietrei
de temelie a Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim

Venirea Domnului cuvânt lucrează împotriva lucrării satanei. Cu -
vânt de întărire pentru arhiereul Irineu şi de răbdare sub lanţuri.
Nimeni să nu aştepte laude de la cei din jur, ci veghe şi mustrare. 

MM ă vestesc din nou cu cerul şi cu împărăţia lui
pe pământ, cu Mine pe pământ cuvântând din-

tre sfinţi, ca şi acum două mii de ani când Mi-am ales ucenici
dintre oameni şi i-am trimis apoi să vestească peste tot că s-a
apropiat împărăţia cerurilor, că a venit Domnul pe pământ ca
să pună în oameni şi între oameni împărăţia Sa. 

Sunt Domnul Iisus Hristos în cuvânt peste pământ pe
vatra neamului român. Am pus credinţă în oameni şi Mi-am
pregătit loc şi am coborât pe pământ acum şaizeci de ani şi
am scris între oameni cuvântul gurii Mele şi s-a strâns pe lân -
gă Mine un popor care M-a crezut că vin şi cuvintez oame-
nilor, şi am mers prin vreme grea cu cuvântul din loc în loc şi
cu locuinţa în care am stat şi care M-a purtat prin dureri fel de
fel ca să ajung până acum douăzeci şi trei de ani, când Mi-am
anunţat întocmirea unei grădiniţe în care să-Mi găsesc popas
pentru cuvântul gurii Mele şi să trimit de aici peste pământ
cartea cuvântului Meu şi să vestesc iarăşi, ca şi acum două
mii de ani, să vestesc împărăţia cerurilor coborâtă între oa -
meni, căci scris este în Scripturi proorocie care zice: «Am
auzit din tron glas puternic care zicea: iată, cortul lui Dum -
nezeu cu oamenii şi va sălăşlui cu ei şi vor fi poporul Lui şi
Însuşi Dumnezeu va fi cu ei! Eu sunt Alfa şi Omega, începutul
şi sfârşitul, şi celui ce însetează îi voi da în dar din izvorul
apei vieţii». Amin. 

O, când vremea lui satana este mai aprigă decât ori -
când, nu se putea să nu vin, să nu fiu Eu, Domnul, pe pământ
ca să-Mi lucrez lucrarea Mea cea împotriva lui! Şi iată, stau
pe tron de heruvimi şi cuvintez peste pământ cuvântul venirii
Mele şi am grădiniţă pentru tronul cuvântului Meu, am loc
pregătit pentru Mine, pentru ca să se aşeze în cartea sa cuvân-
tul gurii Mele, venirea Mea de la Tatăl cuvânt peste pământ,
strigarea Mea după om, lucrarea Mea cea de la sfârşit de timp
pentru ca să-l biruiesc cu ea pe satana şi să-Mi cânte apoi
cerul şi pământul cântarea cea de biruinţă, cântarea celor răs -
cumpăraţi prin sângele Meu, precum este scris. 

Acum douăzeci şi trei de ani am aşezat în chip tainic cu
martori piatra de temelie a bisericii Mele de la sfârşit de timp,
simbolul chipului cel ceresc al cetăţii sfinte a Noului Ie -
rusalim, pe care Eu, Domnul, o aşez pic cu pic pe pământ, căci
este scris cuvântul Meu: «Noi le facem pe toate». Loc de pază,
cetate de veghe, în care stau cei din cer şi veghează peste ţara

alegerii Mele cea de acum, aşa lucrare Îmi am Eu, Domnul, pe
vatra neamului român şi aşa veghez peste ţara românilor şi
grăiesc peste ei cuvântul Meu cel de la sfârşit de timp. 

O, răsare soarele peste voi, fii români! Vine Mirele! De
şapte ori mai mult vin şi lucrez Eu acum peste pământ. Toate
cele şapte trâmbiţe sună venirea Mea, iar Eu vin, că se sună
pentru Mine ca să vin, iar tu să te bucuri crezând, o, neam ro -
mân, căci vai celor necredincioşi, că plata celor necredincioşi
este plânsul şi scrâşnirea dinţilor, precum este scris, iar celor
credincioşi Eu le şterg toată lacrima, căci aşa este scris. Amin. 

Acum, cu voi, fii ai poporului cuvântului Meu, Mă
întorc cu voi pentru amintirea zilei celei de acum douăzeci şi
trei de ani, când cu cuvântul Meu şi cu martori credincioşi din
cer şi de pe pământ am aşezat la locul ei piatra de temelie a
Sfintei Sfintelor Mele în grădiniţa în care Eu, Domnul, cobor
glasul cuvântului Meu ca pe munte când i-am grăit lui Moise
poruncile vieţii veşnice ca să le dea el poporului Israel şi să
facă Israel voia lui Dumnezeu pe pământ, cuvântul Meu cel
împlinit. O, aşa stau Eu şi cuvintez pe acest munte tainic, şi
de unde Mă împart apoi peste pământ cu cuvântul vieţii, cu
povaţă de viaţă din cer, ca să ia oamenii şi să iubească povaţa
Mea, spre viaţa lor. 

Mângâi ziua aceea de taină, mângâi duhul ei şi o am
mărturie între toate mărturiile care grăiesc lucrarea lor. Mân -
gâi şi Duhul Meu îndurerat, Îl mângâi cu cei pe care-i am
alături de Mine de atunci şi până azi, căci pun acum ziua
aceasta faţă în faţă cu ea însăşi. O, ce vreme de strâmtorare a
fost atunci! Numaidecât s-au sculat mai-marii de pe pământ
să ceară răspuns martorilor Mei şi să-i supună lor, dar ei erau
sub taina Mea şi i-am ocrotit Eu şi Mi-am ocrotit lucrarea şi
grădiniţa cuvântului Meu, în care Mi-am aşezat tronul din
care izvorăşte cuvântul gurii Mele, care trece prin grădiniţă şi
se revarsă peste pământ, peste neamurile de pe pământ ca să
ia ele din slava Mea, din legea sfinţeniei să ia dacă voieşte
cineva să ia, căci scris este: «Celui ce însetează îi voi da în
dar din izvorul apei vieţii». În ziua aceea Eu, Domnul, Mi-am
pus sub oblăduire cerească, sub adăpost ceresc această grădi -
niţă ca s-o feresc pe ea de umbletul lumii păcătoase, căci Eu
sunt Cel ce stau în ea şi cuvintez în ea peste pământ şi Mi-o
ocrotesc prin cuvântul Meu cel aşezat peste ea pentru
ocrotirea ei. 

Eu, Domnul, ca în fiecare an în ziua aceasta de pome -
nire a mărturiei ei, rostesc binecuvântare peste creştetul
arhie reului Meu Irineu, pe care l-am avut în ziua aceea la
pieptul Meu cel duios după fii şi l-am uns să-Mi împuterni -
cească cu putere de cuvânt hotarele grădiniţei cea aleasă de
Mine pentru sfârşit de timp şi toată taina Mea din ea şi să-Mi
sfinţească începutul zidirii chivotului, al pietricelei albe şi a
toată taina ei cea scrisă în Scripturi pentru sfârşit de timp,
lucrare plină de umilinţă şi de taină, căci aşa este Dumnezeu
întru lucrările Sale în toate vremile de sub cer. Binecuvintez,
aşadar, duhul şi sufletul şi trupul arhiereului Meu martor al
zidirii bisericii Mele de la sfârşit de timp, a Noului Ierusalim,
simbolul cel tainic al celor nevăzute ale cetăţii sfinte, cetatea
Noului Ierusalim, care va rămâne apoi cu toată slava ei între
cer şi pământ şi cu toţi moştenii ei, cu cei ce au iubit pe Dom -
nul cu iubirea lor. Binecuvintez cuvântul şi puterea cuvântu-
lui arhiereului Meu martor, iar paşii lui să meargă, să urce, să
poată, să biruiască pentru Mine şi pentru mântuirea multora,
căci împărăţia Mea nu este din lumea aceasta şi nu are nimic
în ea, ci numai întru cele cereşti, şi întru cei cereşti pe pământ
îşi are ea sălaş. 
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Grăiesc cuvântul Meu peste arhiereul Meu şi-i spun
lui: O, să nu plângi de lanţurile puse peste tine! N-au voit să
te lase lângă Mine cu credinţă, n-au voit cei necredincioşi, cei
ce s-au dorit cei mai mari şi au ţinut la mărirea lor mai mult
decât la Dumnezeu şi la cuvântul Lui, care vine pe pământ ca
să nască din nou lumea, precum este scris. O, roagă-te cu foc,
şi cu lacrimi şi cere lui Dumnezeu să ia necredinţa de pe
pământ, că e mare şi e multă lepădarea de credinţă, păcat care
se face prin amestecare, şi mai ales prin despărţire de Dum -
nezeu atât cât oamenii nu înţeleg mulţimea acestui păcat. O,
în fel şi chip se săvârşeşte pe pământ păcatul lepădării de
credinţă, dar cel mai greu apasă pe Mine când îl săvârşesc cei
ce s-au băgat sub haină şi sub nume de slujitori ai dreptăţii şi
ai credinţei curate, şi doare mult la Dumnezeu această durere.
Îi strig la masa Mea de cuvânt, le trimit grăirea Mea la toţi,
dar n-au putere pentru umilinţă, n-au, iar Eu stau umilit de ei
pe pământ, căci pentru statul lor mare peste lume Mă umilesc
ei pe Mine, Mă ţin pe Mine departe de ei şi de cei stăpâniţi de
ei. O, roagă-te fierbinte pentru împăcarea dintre ei şi Mine, că
nu vreau să rămână ei despărţiţi de mila Mea, care se coboară
din cer acum, şi cu care Eu, Domnul, voiesc să curăţ prin
cuvânt păcatele lor şi să-i ajut apoi să iubească, să iubească
sfinţenia, fără de care nimeni nu poate cu Domnul, nimeni nu
are pe Domnul. O, nu uita de lacrimi. Adu-Mi lacrimi, adu-
Mi mereu. Adu-Mi inimă zdrobită pentru binele lui Dum -
nezeu pe pământ cu oamenii, ca să lucrez Eu la rugăciunea ta
cea plină de răbdare şi de iubire, o, fiule, ca să vină apoi bu -
curia pentru cei din cer, care aşteaptă. Amin. 

Iar tu, poporul Meu de azi, agonisit de Mine prin lu -
crarea Mea de peste tine, stai sub puterea Mea, stai sub pu -
terea cuvântului Meu de peste tine, că dacă ieşi de sub el,
pieri, fiule. În ziua aceasta de sărbătoare a Mea cu voi pentru
Sfânta Sfintelor Mele de la voi, Eu, Domnul, vă învăţ pe voi,
ca să aibă mulţi de unde să ia ştiinţă şi învăţătură de viaţă
plăcută Mie, şi vă spun vouă aşa: O, să nu fie nici unul din voi
care să vrea sau să caute să audă sau să aştepte de la cei din
jur lucruri bune despre ei, şi să se mai şi bucure pentru aşa
dragoste din jur venită, ci fiecare din voi să caute să vină spre
el tot timpul din jur veghe şi apăsare peste cele rele ale voas-
tre, căci cele rele sunt cele ce trebuiesc vindecate, măi fiilor,
că multe sunt peste oameni cele rele, şi în toată vremea sunt
şi se văd, de vreme ce ies spre arătare din fiecare în chip neaş -
tep tat de om, o, şi numai aşa, măi fiilor, veţi fi cu adevărat vă -
zuţi de sus şi de jos ca fii ai lui Dumnezeu, care ştiţi după
adevăr să vă lăsaţi îngrijită mântuirea şi să v-o doriţi cu
lucrarea ei peste voi şi să vă iubiţi unii pe alţii cu râvna cea
îm potriva răului din voi şi din fraţii voştri, căci răul iese în
afară mult de tot, faţă de cele bune care ar fi să le aveţi în voi,
şi de care nu trebuie voi să vă ocupaţi şi să vă bucuraţi, ci să
vă umiliţi în toată vremea pentru cele rele ale voastre, dar
primiţi-vă unii pe alţii, măi fiilor, căci numai dacă aveţi iubire
unii pentru alţii, numai aşa vă veţi iubi în toată vremea, căci
pe Mine nu M-au iubit cei ce nu M-au primit. O, Mi-aş apro -
pia de voi slava Mea cea neapropiată şi M-aş lăsa descoperit
de aproape, dar au căzut grămadă ucenicii Mei pe muntele
Tabor când Mi-am făcut apropierea cea nevăzută de ei în
toată clipa. 

O, iubiţi-vă unii pe alţii precum v-am iubit Eu, fiilor! 
În ziua aceasta de mărturie am cu Mine în grădiniţa

coborârii Mele din cer, am cu Mine cetele de sfinţi cu care Mă
port, şi am pe trâmbiţa Mea Verginica, pe care o am de
temelie a lucrării Mele de Nou Ierusalim pe pământ acum. Ea

a avut lucrul ei în zilele ce au trecut aproape de această săr -
bătoare, că a întâmpinat ea pe martorul cel de pe pământ venit
din satul ei natal şi l-a adus înaintea Mea şi l-a prezentat şi a
cerut loc pentru el şi mila Mea a cerut, iar Eu, Domnul, am
făcut socoteala şi am dat-o ei, iar ea a lucrat. Acum o am aici,
lângă Mine, şi-Mi dă ea rugăciune de mulţumire şi de cerere
pentru ca să am grijă de poporul ei şi de toată ţara română şi
de toată ocrotirea ei de duşmanii cei dinăuntru, şi se roagă ea
Mie pentru credinţa în cuvântul Meu a neamului român şi
pen tru împlinirea Mea peste el, fiilor, că e vreme de cumpănă
acum pentru neamul român, că e spre sfârşit statul la cârmă al
celui ce stă acum cârmaci peste ea şi e frământare în cer pen-
tru cârma cea bună pe mai departe peste acest neam. 

Acum, pace din cer peste grădiniţa cuvântului Meu,
căreia Eu mereu îi leg rana şi îi usuc coaja de pe rană. Am
veghetori din cer, am oştiri din cer peste ea, iar Eu le mângâi
lor rana duhului. 

O, pace ţie, grădiniţa Mea de cuvânt! Vine slava cea de
sus, vine văzut curând, curând, şi va descoperi ea taina ta,
taina Mea de peste tine. Amin. 

Pace şi înţelepciune de sus şi duh de ascultare peste po -
porul cuvântului Meu, căruia Eu mereu îi hrănesc credinţa şi
via ţa şi înţelepciunea, căci vai celor ce se pierd din staulul Meu! 

O, poporul Meu, învaţă, mereu învaţă, învaţă lucrarea
credinţei, că multă lucrare are credinţa ca să nu piară ea din
om. O, poporul Meu, rosteşte mereu cu guriţa peste tine
porunca vieţii, ca să te păstrezi întru ea şi întru lucrarea ei, şi
spune tu cu guriţa zi şi noapte lucrarea ei, pe care ţi-am dat-o
s-o împlineşti: să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată
inima, din tot sufletul şi din tot cugetul tău, şi pe aproapele
tău ca pe tine însuţi, iubind tu pe Domnul pentru tine şi pentru
aproapele tău, şi vei fi tu mângâierea Mea şi a toată firea, căci
toţi şi toate aceasta aşteaptă: învederarea fiilor lui Dumnezeu,
descoperirea lor la vedere cu toată lucrarea iubirii de Dum -
nezeu, aşa cum Eu, Domnul, am dat-o omului s-o aducă cu
umilinţă în toată vremea, în toată clipa înaintea Mea, o, po -
porul Meu. Amin, amin, amin. 
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Sărbătoarea sfântului prooroc Ilie Tesviteanul

Râvna proorocului Ilie pentru pocăinţa oamenilor. Pilda căluţului
credincios stăpânului său. Sfântul Ilie îi strigă din cer pe oameni

spre pocăinţă. Păcatul beţiei: închinare la idoli. 

CC artea Mea cea de azi se deschide şi Mă primeşte
în ea cu sărbătoare de cuvânt, şi aşa Îmi scriu Eu

pe pământ cartea Mea cea de la sfârşit de timp, numai să am
credinţă şi iubire pentru credinţă în cei ce Mă poartă ca să fiu
cu oamenii pe pământ, ca să grăiesc aşa cum am grăit în toate
vremile prin prooroci şi prin sfinţi, şi au rămas scrise toate
cele din cer venite pe pământ ca să fie între oameni şi să le
vestească lor pe cele de la Dumnezeu. 

Am spus acum două mii de ani pentru cel ce crede în
Mine că voi veni la el şi voi face casă la el şi voi cina cu el şi
Mă voi arăta lui, dar e prea departe de Dumnezeu omul ca să
aibă el vreme să audă ceea ce Eu am spus pentru cel credin-
cios Mie, pentru cel cu dor de Domnul pe pământ. 

O, trebuie iubire mare în om pentru această poposire a
Mea lângă el pentru ca să pun Eu masă de cuvânt pe pământ
ca să cinez cu omul şi să-Mi arăt apoi împlinirea cuvântului
Meu, aşa cum lucrez la voi şi cu voi, măi fiilor. Am izbutit să
am fii cu credinţă şi cu dor în ei pentru Mine, pentru venirea
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Mea cea de azi cuvânt pe pământ, iar aceasta este bucurie de
nedescris în cer, între cei din cer. O, de aţi vedea voi cum stau
cei din cer în aşteptarea cuvântului Meu rostit peste voi, aţi
poposi mai mult înaintea Mea cu vremea voastră prin câte
aveţi de purtat şi de făcut. Frumoasă şi măreaţă mai mult ar fi
fericirea celor din cer dacă aş putea să poposesc mai mult cu
voi în cuvânt, căci Eu aş vrea aceasta, dar e slabă puterea
omului ca să poată mult, ca să poarte mult, ca să aibă răgaz
cu Mine mai mult. 

E ziua proorocului Ilie, iar Eu, Domnul, aduc sfinţilor
sărbătoare de cuvânt şi sunt în mijlocul tău cu ei, poporul
Meu. Din cer şi până pe pământ străbat cu cuvântul Meu.
Dintre voi, cei din cer, şi până la cei de pe pământ veghetori
înaintea Mea, aşa străbat şi aşa aşez Eu sărbătorile de cuvânt
între cer şi pământ, între nevăzutele şi văzutele lui Dum -
nezeu. Le spun celor mari pe pământ peste oameni: «Înţe -
legeţi şi învăţaţi toţi care judecaţi pământul, ca nu cum va
neînvăţând, să se mânie Domnul şi să pieriţi când se aprinde
mânia Lui peste pământ, peste păcatele de pe pământ», pre-
cum este scris. 

Iată, proorocul Ilie a sosit cu râvna lui pentru Mine şi
va arăta puterea care se dezlănţuie de sus împotriva păcatelor
oamenilor care uită de tot pe Domnul, căci pământul şi nea-
mul român au fost cu putere lovite în câteva zile de furia
apelor, mânie care se naşte de la păcate ca în toate vremile de
sub cer când cu greu mai poartă pământul şi cerul mulţimea
păcatelor oamenilor, beţia şi desfrânarea, neveghea cea pen-
tru suflet şi pentru Domnul, lenea şi nepăsarea, neînţelep ciu -
nea şi lipsa temerii de Dumnezeu, iar proorocul Ilie a adus zi
după zi mânie şi a luat odihna oamenilor, aşa cum şi oamenii
calcă fără de milă peste odihna lui Dumnezeu, dând deoparte
toată orânduiala cea de sus venită şi aşezată ca să fie ţinută de
oameni, că iată, Domnul rabdă îndelung de la om, dar dacă
omul nu vrea cu nici un chip să asculte de Domnul, vine
râvna sfinţilor pe pământ şi curăţă cu mânie agoniseala cea
fără de Dumnezeu a omului păcătos. 

Au brăzdat ape furioase pământul român şi agoniseala
oamenilor. Au ieşit apele din matcă cu multul şi au smuls din
cale odihna oamenilor, agoniseala în care sufletul lor se odih -
nea, în vreme ce Eu, Domnul, plângeam şi plâng biciuit pe
faţă de la păcatele lor. 

Vin păcate de groază de pe pământ înaintea vederii
sfinţilor Mei. Femeile stau goale de tot înaintea Domnului şi
a oamenilor şi se dezgolesc tot mai mult şi aduc tulburare
spre păcat în toţi oamenii. Aceasta atrage mânie, iar proorocul
Ilie e plin de râvnă şi se dezlănţuie cu ea împotriva păcatului
desfrânării din oameni, aşa cum a fost şi în vremea trupului
lui când a certat el păcătoşenia împăratului vremii şi când
acesta îl căuta să-l culce la pământ pe prooroc, dar el era fiu
al vieţii, fiu al iubirii de Dumnezeu şi prooroc mare şi era plin
de viaţă, plin de râvnă din cer împotriva păcatului de pe
pământ şi plin de milă de Dumnezeu. 

Voi, cei ce staţi în zilele acestea cu cartea Mea deschisă
ca să intru Eu cuvânt în ea şi ca să Mă daţi oamenilor cu
glasul Meu cel strigător, o, fiţi plini de râvnă pentru Dum -
nezeu, măi fiilor! V-am dat vouă darul milei de Domnul, da -
rul care-Mi face Mie lucrători de pe pământ spre cer, lucrători
ai dreptăţii Domnului, o, fiilor. 

O, cât am aşteptat să pot peste pământ atât cât pot
acum! Încă din anul 1955, de când Mi-am pregătit şi Mi-am
început calea glasului Meu peste pământ prin trâmbiţa Mea
Verginica de la Maluri, de la locul de unde Mi-am început

trâmbiţarea cea de la sfârşit de timp, de atunci mereu am
aşteptat să se ridice fii cu milă de Dumnezeu între cei ce
veneau şi auzeau cuvântul gurii Mele prin trâmbiţa Mea. 

O, n-am putut, atât de lungă vreme n-am putut, n-am
putut să Mă folosesc Eu de ei, de cineva din ei aşa cum se
foloseşte un om gospodar de un căluţ care poartă sarcinile
stăpânului său şi se bagă sub ham la glasul stăpânului şi se
supune cu iubire voii lui, voii stăpânului său, iar dacă se în -
tâmplă să-l dea de la el stăpânul său, sau să se piardă de el,
suferă mult căluţul şi plânge cu glas plâns de dorul şi de lipsa
stăpânului său, iar dacă dorul îi creşte prea mult copleşin du-l,
îşi dă sufletul de durerea dorului, de dorul celui ce cu credin -
cioşie i-a slujit. Dar tu, popor al vremii cuvântului Meu de
azi, vreme de şaizeci de ani câtă a trecut cu cuvântul Meu în
mijlocul tău, tu nu numai că nu-Mi porţi sarcinile Mele grele,
sub care Eu cad mereu şi singur de tine, ba tu Mă mai şi
pedepseşti, Mă mai şi părăseşti pentru calea cea cu satana pe
ea şi ţi se stinge dorul şi tânjirea şi Mă uiţi ca pe unul de la
care ai suferit, sau în care tu te-ai împiedicat cu mersul tău.
Eu însă am voit să te ocrotesc şi să nu te părăsesc. Am voit să
te hrănesc ca să nu mori, şi am adus mereu pe masa ta, la ure-
chea ta cuvântul vieţii, dar tu n-ai înţeles grija Mea de tine şi
răbdarea Mea cea plină de durere după tine, şi te-ai semeţit ca
şi Adam în rai şi ai rămas mai mare ca Dumnezeu şi L-ai
părăsit, că n-ai căutat să înţelegi ocrotirea Mea, care dădea să
te pregătească pentru viaţă, pentru vecii cu Domnul. O, când
omul îşi duce vita la păscut, stă cu ea, n-o lasă de capul ei, sau
o dă cuiva în grijă ca să pască ea vegheată şi să nu i se întâm-
ple ceva rău, dar tu n-ai făcut şi nu faci tot aşa şi pentru tine.
O, stai tu sub grija sau sub ochii cuiva ca să nu pieri, ca să nu
vină satana şi să te afle fără veghetor şi să înţeleagă că dai să
fii al lui? O, n-ai voit să stai sub grija Mea, sub veghea Mea,
sub povaţa Mea, sub dojana Mea, sub mila Mea de tine, n-ai
voit, dar Eu am lucrat mereu şi Mi-am ţinut treaz cuvântul şi
l-am dat peste pământ acum şi Mi-am întocmit cărare bine
aşezată şi am acum înaintea Mea fii cu milă de Dumnezeu, fii
care-Mi deschid ca să vin şi ca să Mă ajute să-Mi duc sarcina,
să-Mi duc la sfârşit bun lucrarea care Mi-a mai rămas s-o
săvârşesc pentru mântuirea celor ce au atragere spre Dum -
nezeu, şi-i voi ocroti pe cei ce Mă iubesc. 

Îi spun omului că nu numai prin suferinţă mai poate
Domnul să-l cureţe de păcat şi să-i pregătească scăpare şi
mân tuire şi viaţă de veci, dar şi prin pocăinţă poate omul să-L
dobândească pe Domnul de iubire a sa, de milă şi de iertare a
sa. De aceea vin şi vă îndemn spre pocăinţă, o, fii ai oame-
nilor. Vin cu sfinţii Mei şi strig la voi: Pocăiţi-vă! O, pocă -
iţi-vă, căci proorocul Ilie i-a ocrotit de sabie şi de foc pe cei
care s-au apropiat de el cu pocăinţă, dar nu i-a cruţat pe cei
care au căutat după el cu vicleşug. 

O, fii ai pământului, ispăşirea păcatelor prin pocăinţa
omului aduce peste om iubirea de Dumnezeu şi darul cre -
dinţei şi lucrarea acestui dar, şi se face omul ajutor Domnului,
aşa cum un căluţ se face ajutor stăpânului său şi-i poartă sar -
ci nile şi i se supune cu ascultare ca să-l înveţe pe om cum să
fie şi el cu Dumnezeul său. O, vine vremea lucrului cel mult
peste pământ al sfinţilor Mei şi vor vedea cu multul cei ce pă -
cătuiesc mânia cea pentru păcate, şi dacă vor avea vre me, se
vor întoarce cu viaţa lor spre Domnul, iar sfinţii Mei îşi vor
face ucenici din cei ce se întorc din robia păca tului. Amin. 

— LL a masa Ta de azi cu sfinţii, Doamne, şi
cu poporul cuvântului Tău eu privesc

cu râvnă peste pământ şi-Ţi înţeleg mila de oameni, dar şi Tu
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înţelegi mila mea de Tine, o, Doamne. În timpul trupului meu
pe pământ mi-ai dat darul proorociei şi am lucrat cu el peste
cei mari şi peste cei mici, şi lucram cu râvnă pentru Tine şi
stăteam de partea Ta, Doamne. Pe cei mari îi mustram pentru
păcat, iar pe cei mici şi firavi îi făceam prooroci pentru Tine,
că mila mea de Tine mă mistuia cumplit şi nu scăpam de
această durere niciunde şi nicicum, durere care mă făcea să-i
pedepsesc pe cei ce Te dispreţuiau prin păcat, căutând să uite
pe Dumnezeul Cel adevărat şi să-şi facă idoli, cărora să le
aducă închinarea cea mincinoasă a lor. Mă uitam cu inima
zbuciumată de întristare ce poate face femeia pe pământ peste
cei mari şi peste cei mici, şi spuneam: Vai celor ce petrec cu
femeile, vai! Vâlvătaie de foc spre păcat se aprinde în om la
vederea femeii. Vedeam pe regele vremii cum căuta să-L uite
pe Domnul. Şi-a luat regele femeie de alt neam şi a jucat în
struna ei şi a idolilor ei, pe care regele îi înălţa ca să atragă
poporul spre închinare la idoli, iar eu sufeream zbuciumat. 

Iată, una este să stea omul cu femeie, şi alta este să
petreacă cu femeile, şi vai celor ce petrec cu femeile, vai! O,
m-am aprins cu totul împotriva acestui păcat şi am adus
pedeapsa peste pământ în vremea aceea. Am zis ploii să nu
mai iasă, ba nici rouă să nu mai fie, ci să fie arşiţă peste pă -
mânt trei ani şi jumătate. Am spus aceasta regelui, doar, doar
va căuta el spre pocăinţă şi spre oprirea fărădelegii care de -
părta pe oameni de Dumnezeu. Le-am arătat apoi milosti virea
şi am dat drumul ploii şi am lucrat minune văzută în ziua în -
toarcerii ploii peste pământ. 

O, Te-am întristat acum, cumva. Mai înainte de apro -
pierea zilei mele în cer şi pe pământ am pregătit certare cu
ape mari peste pământul şi neamul român, dar oamenii se
îmbată de băuturi tari, Doamne, şi aceasta înseamnă slujire la
idoli şi depărtarea tot mai mare de Dumnezeu a lor. S-au
înmulţit cârciumile şi păcatul beţiei şi petrec oamenii ameţiţi
din pricina băuturii. Vai celor ce pun băutură pe limba lor,
vai! Băutura înseamnă desfrânare, Doamne. La ce ar trebui de
altceva să bea omul şi să se ameţească? Înveselirea inimii
omului din pricina vinului şi a altor băuturi, îi aduce lui, iată,
plată după faptă. O, nu mai poate omul să dea de la el vinul
şi femeia! 

Mi-e milă de Tine, Doamne. Te văd cât rabzi, cât su -
feri, Doamne, cât eşti de părăsit şi de uitat şi de neiubit de om.
Păcătuiesc prea mult oamenii, Doamne. O, mie mi-a fost milă
de Tine şi m-am ridicat să pedepsesc pe cei ce păcătuiesc
împotriva Ta şi a vieţii lor şi întristându-Te adânc. 

O, se miră cei din cătunaşul acesta, unde Tu Ţi-ai
aşezat colina cuvântului Tău, că aici Ţi-ai întins Tu mâna şi
ai ocrotit şi ai miluit şi ai purtat de grijă, şi văd oamenii slava
aceasta a Ta. O, de-ar merge şi ei spre pocăinţă pentru păcat,
Doamne! Aş vrea să-i îndemn pe fiii poporului Tău de la
izvor să-şi caute vreme şi pentru cei din jurul staulului Tău de
cuvânt. Tu dai să-i ajuţi pe ei să poată şi să-şi întindă mila
spre cei străini de Tine cu viaţa lor, şi va veni vremea să aibă
mulţi nevoie de această mângâiere, pe care o cobori Tu aici. 

O, voiesc să ajut şi eu la pocăinţa oamenilor, Doamne.
Nu voiesc să Te mâhnesc, dar mi-e milă de Tine când oamenii
păcătuiesc împotriva Ta şi a vieţii lor. O, Stăpânule al vieţii,
să nu mai aibă oamenii ce bea şi ce mânca împotriva voinţei
Tale şi a sfinţeniei pe care Tu o aştepţi să fie în oameni. Vai
celor ce beau de plăcere! Vai celor ce-şi pun nădejdea în vin!
O, iată ce a făcut omul din rodul strugurelui, Doamne! 

O, opriţi-vă de la băutură şi de la plăcerile ei, voi, fii ai
pământului! Nu mai umblaţi ameţiţi de vin înaintea Domnu -

lui! Vine Domnul cu sfinţii Lui, şi lucrează pe pământ şi peste
voi sfinţii Domnului. Căutaţi cu sfinţenia, supuneţi-vă Dom -
nului, că stă la uşi urgia cea pentru păcat! Strig la voi ca să vă
întorc inimile spre Domnul. Nu este pace fără Domnul. Fără
El cu voi vine blestemul peste pământ. Iată-L cuvânt peste
voi pe Domnul! O, unde vă veţi ascunde de răspuns că aţi
ştiut ce voieşte Domnul şi ce grăieşte El, iar voi aţi lucrat îm -
po trivirea? O, veniţi spre pocăinţă ca să scăpaţi de mânia cea
pentru păcat! Lăsaţi voia satanei! Nu daţi voia Domnului pe
voia satanei, nu fiţi îndărătnici, fii ai pământului! O, aple -
caţi-vă, căci Domnul este aproape. Amin. 

— EE u, Domnul, împrăştii cuvântul Meu
peste pământ, iar cine îl cunoaşte şi nu-l

împlineşte, el va vedea. Amin. Voi, însă împărţiţi-Mă peste
tot, fii ai cuvântului Meu, şi căutaţi cu multul să fiţi voi călu -
ţul Meu, cu care să-Mi port sarcina Mea cea de azi şi tot ce
am de lucrat. Învăţaţi de la credincioşia şi supunerea şi slu-
jirea unui căluţ, care poartă sarcinile stăpânului său în toată
ascultarea de voia stăpânului. 

Sunt îndurerat adânc de la depărtarea de Dumnezeu a
omului şi de la multa lui neascultare şi încăpăţânare, iar sfinţii
Mă mângâie pentru durerea Mea. Mângâiaţi-Mă şi voi, pur -
taţi-Mi durerea, ca să am cu cine să port această sarcină grea,
ca să n-o port singur, fiilor! 

O, cei ce se despart de Mine pentru ei înşişi, aceia
nu-şi mai găsesc loc bun pe pământ, ca unii care întristează
mult pe Domnul, iar mintea lor îi trage spre nicăieri. 

O, întăriţi-vă statul cu Mine, cu Domnul, fiilor. Înfier -
bântaţi-vă iubirea şi mila şi jertfa, ca să se depărteze toate fur-
tunile şi să vă ocolească tot răul, măi fiilor. Harul Meu este cu
voi. Fiţi şi voi cu el şi pentru el. Fiţi mângâierea Mea, o, fiilor.
Amin, amin, amin. 

20 iulie/2 august 2014

Sărbătoarea sfântului mucenic şi tămăduitor
Pantelimon

Omul Îl are pe Dumnezeu numai împlinind poruncile Lui peste via -
ţa lui. Omul frumos este cel ce seamănă cu Domnul. Iubirea nu are
în ea semeţie, iar jertfa poartă în ea umilinţă şi milă pentru semeni.
Dorul de Dumnezeu îl sfinţeşte pe om. Taina oglinzii omului. 

BB inecuvintez cu dor şi cu iubire masa Mea de cu -
vânt în mijlocul poporului cuvântului Meu pe

vatra neamului român, şi binecuvintez adunarea Mea cu
sfinţii la masă, căci ceata mucenicilor şi-a pornit din zori
dori rea şi statul cu Mine la masa cea de azi a sărbătorii mu -
cenicului Pantelimon, iar Eu, Domnul, cuvintez cu dor, că am
dorul ars ca să-i aduc pe cât mai mulţi care Mă aud împărţit
de aici, să-i aduc la credinţa că Dumnezeu este această lucrare
de cuvânt şi că trebuie iubit Domnul în acest cuvânt, cu care
Eu voiesc să înnoiesc lumea, precum este scris. 

O, tot ca şi Mine, tot aşa dor au şi sfinţii Mei, care-Mi
văd şi-Mi ştiu arsura Duhului Meu după om, că vreau să fie
tot omul de pe pământ oştean al împărăţiei Mele, şi plâng în
calea omului, plâng prin acest cuvânt de dor şi dau să-i spun
că Eu vin cuvânt pe pământ şi că am loc pregătit ca să vin şi
că este adevărată grăirea Mea cu omul. O, cine are stăpânire
pe cer şi pe pământ atât cât am Eu, Făcătorul a toate? Şi dacă
am, nu pot Eu să-i grăiesc omului? O, Eu pot să-i grăiesc, dar
îi este lui pe dos să creadă aceasta, îi este greu să se înveţe cu
Dumnezeu şi să aibă parte cu Mine în toate ale lui şi să aibă
Dumnezeu omul. 
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O, cum L-ar putea avea omul pe Dumnezeu decât
împlinind poruncile Lui peste viaţa lui? Cum aş putea avea
Eu parte cu omul dacă el nu Mi-ar da ce Mi se cuvine din
partea lui? Iată, «cunoscut-a Domnul pe cei ce sunt ai Săi»,
aşa este scris. Aceştia sunt cei ce-L cunosc şi ei pe Domnul,
sunt cei cărora Eu Mă descopăr şi care cred în descoperirile
pe care Eu le aduc celor ce cred în Mine şi în lucrările Mele
peste pământ. 

«Mă îndur de cine voiesc Eu», aşa este scris. Aşa M-am
împărţit Eu mucenicului Pantelimon. M-am descoperit lui în
vremea copilăriei lui când mama lui îl învăţa să iubească pe
Domnul şi să nu se apropie de păcatele păgânătăţii. A rămas
în el această sămânţă a semănătorului şi a odrăslit ea când Eu,
Domnul, M-am îndurat de el şi M-am descoperit lui, Dum -
nezeu adevărat, Împărat al cerului şi al pământului, cu împă -
răţie veşnică în cer şi pe pământ, nu în lumea aceasta, care
trece ca iarba. Cerul şi pământul sunt împărăţia Mea, iar lu -
mea nu. Ea este împărăţia împăratului stăpânitor al acestui
veac trecător, pe când Eu sunt Împăratul împărăţiei veşnice,
şi a crezut tânărul Pantelimon şi s-a lipit cu Mine când das -
călul sufletului lui M-a descoperit lui şi M-a dat lui de Stăpân
al vieţii lui cea de veci, o, şi nu s-a mai despărţit de Mine
acest copil, ba M-a dat şi altora, Mi-a arătat şi altora puterea,
căci el lucra cu Mine înaintea oamenilor dovada că Eu sunt şi
că el este de partea Mea, numai că necredincioşii n-au înţeles
pe Dumnezeu şi s-au dus cu gândul spre diavolul, cărora ei îi
slujeau şi credeau. 

O, ce frumos este omul care crede pe Dumnezeu, ce
frumos! Cel ce crede pe Dumnezeu şi face totul după cuvân-
tul Lui, acela nu face voia cea urâtă a diavolului, şi de aceea
este frumos un aşa om. O,  ce frumos este cel ce se străduieşte
să semene cu Mine ca să fie frumos, ca să-L mărturisească pe
Cel frumos în vreme de mărturisire! Cel credincios şi plin de
dor are milă de Dumnezeu şi de oameni şi are jertfă de iubire,
are fapte de iubire. 

O, popor al cuvântului Meu, să spunem tuturor, măi
fiule, că iubirea nu are în ea semeţie, iar lucrarea ei nu-şi trage
sieşi bucurii în cei ce se jertfesc iubind. Aceia au în ei să -
mânţa umilinţei de duh şi nu se îmbată de bucuria că au făcut
ceva prea mult, ci se micşorează sub lucrarea datoriei pentru
Domnul şi pentru semeni, iar altfel nu va găsi el de la Dum -
nezeu rodul umilinţei când clipa va cere mila Mea spre el.
Mucenicul Pantelimon a fost plin de darul milei prin faptele
lui pentru semeni, iar Eu, Domnul, l-am numit pe el cu nume
din cer şi i-am dat acest nume: Pantelimon, adică suflet mult
milostiv, mult îndurător, iar Eu, Domnul, îi trimiteam lui
împliniri şi vindeca el pe cei suferinzi, de s-a strâns apoi atâta
duşmănie peste el din partea celor ce nu puteau vindeca la fel
de minunat pe cei ce sufereau, pe cei ce căutau doctori pentru
vindecarea lor. 

O, vindecătorule mare, bucură-i pe sfinţi în ziua ta de
sobor între cei din cer. Eu, Domnul, binecuvintez grăirea ta
acum. Amin. 

— TT u, Doamne, binecuvintezi pe cei ce Te
binecuvintează şi îi sfinţeşti pe cei ce se

sfinţesc pentru Tine, pe cei ce Te iubesc cu dor. Dorul de
Dumnezeu îl sfinţeşte pe om, îl face una cu Tine în vremea
dorului. Se face o lacrimă cu Tine cel ce plânge după Tine cu
dor, şi se face el împărăţie a Ta, şi ce frumos este un aşa om,
ce frumos, Doamne! Le spun la toţi oamenii de pe pământ că
nu sunt frumoşi dacă nu Te iubesc pe Tine, pe Cel frumos. Nu
sunt frumoşi oamenii dacă nu Te doresc pe Tine în ei, şi pe ei

în Tine, Doamne. Le spun la toţi că oglinda lor îi minte în
toată vremea şi îi pedepseşte pe toţi la neiubire, o, Doamne.
O, vai celui ce se iubeşte pe sine făcându-se oglindă minci -
noasă pentru sine şi pentru cei pedepsiţi de neiubire! Vai celui
ce se face rătăcire pentru cei ce nu ştiu să meargă veghind
împotriva deşertăciunii vieţii! O, cum să-şi vegheze aceştia
viaţa, când ei au atâtea oglinzi în jurul lor? Când apare în
mijlocul lor un om frumos, un om cu Tine înăuntrul lui, toţi
cei înşelaţi de oglinda lor sar şi se înfurie pe cel frumos, căci
îşi văd ei atunci urâţenia lor în oglinda cea curată dinaintea
lor, în cea care arată faţa cea descoperită a omului cel dinăun -
tru şi cel din afară. Eu, Doamne, eram frumos, eram al Tău,
eram cu Tine şi s-au speriat de urâţenia lor cei ce m-au aflat
al Tău. Au dat atunci să se creadă că ei sunt cei frumoşi şi că
eu sunt cel urât, de vreme ce ei nu ştiau ce este frumuseţea,
nu ştiau taina oglinzii omului, o, nu ştiau. Le-am arătat că-şi
pot vindeca urâţenia şi faptele lor păgâneşti, dar împăratul
vremii era mult prea urât, era vândut urâţeniei, iar de ruşinea
aceasta de pe chipul lui înaintea oglinzii m-a luat şi m-a
ascuns dinaintea lui şi dinaintea oamenilor, dar cei săraci cu
duhul au avut prilejul să vadă atunci în mine frumuseţea vieţii
şi au tânjit mulţi să fie frumoşi şi ei, şi mult s-a semănat prin
mine atunci sămânţa cea bună pentru viaţa oamenilor, şi au
crezut mulţi în Stăpânul meu Cel frumos, în Tine, Doamne
Iisuse, iar eu m-am mângâiat mult pentru cei ce Te-au aşezat
în ei de iubire a lor şi de dor, Doamne. 

O, ce să-Ţi doresc eu Ţie în ziua aceasta a mea între
sfinţi? Îţi doresc să ai un popor frumos ca sfinţii din cer, care
Te-au iubit pe pământ şi Te-au mărturisit celor ce nu aveau
Dumnezeu, ci aveau idoli ca şi ei, ca să petreacă în jurul aces-
tora viaţa lor cea plină de fărădelegi, căci cei ce iubesc
fărădelegea şi săvârşirea ei, aceia nu trag spre Tine, că Tu eşti
Sfântul sfinţilor, Doamne, şi nu trag cu Tine cei ce păcătuiesc,
căci se tem de Tine din pricina faptelor lor rele, pe care le
iubesc şi le au de iubire a lor, dar cei ce Te doresc au în ei
împărăţia Ta şi strălucesc ei cu ea în mijlocul oamenilor şi
văd oamenii pe Domnul în cei ce-L iubesc pe El pe pământ.
O, aşa popor Îţi doresc să ai Tu în zilele acestea, Doamne, că
mie îmi este milă de Tine şi de oameni şi au oamenii nevoie
de călăuză, au nevoire de lumânări pe cale, iar Tu eşti lumina
lumii prin sfinţii Tăi când ei strălucesc cu Tine în ei în mijlo -
cul oamenilor străini de Dumnezeu, străini de iubire şi de dor
pentru cei din cer. 

O, ocroteşte-i pe cei ce sunt ai Tăi şi întăreşte în jurul
lor mereu, mereu, ocrotire mare, Doamne! Duhul însufleţirii
şi al tăriei de suflet coboară-l între ei. Ai grijă de poporul
cuvântului Tău şi de colina Ta cu slava Ta pe ea, cu lucrarea
cuvântului Tău pe ea! Sunt duşmăniţi cei ce sunt ai Tăi, dar
aceasta este mărirea lor, Doamne, şi strălucirea lor, iar Tu eşti
ocrotitorul lor şi depărtezi de ei pe cei răi, pe cei atât de jos
prin răutatea lor. 

O, slavă Ţie cu cei ce Te iubesc, Doamne! Cu ei este
împărăţia Ta pe pământ, şi vai celor ce dau să se lovească în
ea! Iar eu m-am mângâiat cu Tine între sfinţi în ziua mea de
sobor între cei din cer şi-Ţi mângâiem noi toţi Duhul Tău, că
Tu eşti izvorul mângâierii, iar duhul mângâierii curge din
gura Ta pentru cei ce Te mângâie, Doamne, pentru cei ce Te
iubesc mângâindu-Te cu iubirea lor. Amin. 

— OO,pace vouă, sfinţi iubiţi, pace vouă la
masă cu Mine în mijlocul poporului

cuvântului Meu, unde Eu Îmi am popasul Meu cu sfinţii! Sunt
duşmăniţi de cei răi fiii cuvântului Meu, dar aceasta este slava
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lor, slavă ca şi a Mea. Nimic nu sunt cei ce nu sunt urâţi pen-
tru numele Meu, pentru mersul Meu cu ei. 

Iar voi, fii ai poporului Meu, căutaţi mereu, mereu să
fiţi frumoşi, tot mai frumoşi, tot mai cu Mine în voi în toată
clipa. Feriţi-vă de nemulţumirea celui ce învinuieşte pentru
păcatul lui. O, feriţi-vă de cel ce leagă păcatul lui de păcatul
altuia, despre care el zice că l-a făcut să păcătuiască şi să se
nemulţumească. Feriţi-vă mult, fiilor, de cel ce nu poate să-şi
poarte vina vieţii lui spre pocăinţa lui, căci unul ca acesta te dă
spre defăimare, adică te batjocoreşte cu limba lui şi-şi trage
cenuşă pe turta lui când e vorba de dreptatea lui Dum nezeu,
Care Se îndură de cine voieşte El, de cine voieşte cu El. Dacă
cineva vă strigă că sunteţi păcătoşi, o, nu vă întris taţi, ci umi -
liţi-vă, căci dezvinovăţirea nu este în lucrarea celor ce Mă iu -
besc, şi ştiu aceştia cât Eu am suferit şi n-am cârtit şi nu M-am
scuturat de vină înaintea celor ce Mă apăsau sub vină. 

Şi acum, pace vouă, fiilor, că acum binecuvintez Eu,
Domnul, lucrarea Mea cu voi, că aveţi de lucrat o lucrare
proas pătă pe care o adăugăm apoi şiragului proorocit de Mine
că va fi de jur-împrejur aici pentru slava Mea, pentru lucrul
Meu cel sfânt peste pământ când poposesc aici ca să Mă
împart celor ce vin aici ca să Mă ia de la izvor pentru ei! Vă
dau din cer ajutoare, măi fiilor, dar voi aveţi grijă de ele ca să
vă ajute, măi fiilor. O, sunteţi puţinei şi sunteţi mititei, dar Eu
numai cu cei mici am putut să Mă ajut sub sarcinile Mele. 

Iubiţi duhul rugăciunii, fiilor. Iubiţi să lucraţi tot ce am
pus Eu peste voi să lucraţi şi să împliniţi înaintea Mea. Nimic
să nu daţi deoparte şi nimic să nu adăugaţi pentru cele ce v-am
învăţat să împliniţi înaintea Mea. Faceţi mereu cereri sfinte
pentru toate câte avem de lucrat, iar Eu voi fi pentru voi şi
vom împlini, Eu şi cu Tatăl, căci Una suntem Eu şi cu Tatăl,
iar Duhul Sfânt, Duhul Mângâietorul Ne este unitatea, Ne
este lucrarea. 

O, fiilor, nimeni şi nimic nu are putere împotriva Mea,
iar Eu sunt Dumnezeul vostru, ocrotitorul vostru, ajutorul
vos tru, numai voi, o, numai voi să fiţi mereu fiii lui Dum -
nezeu, mereu fii ai acestei iubiri care este cu voi şi pentru voi,
şi cu care Eu, Domnul, voiesc să fac mult bine peste mulţi din
cei ce vor crede în venirea Mea la voi, o, fiilor. Amin, amin,
amin. 

27 iulie/9 august 2014

Praznicul Schimbării la faţă a Domnului

Această lucrare este împlinirea proorociei lui Ioan Teologul: „Vin
curând!”. Cuvânt de mărturie la 40 de zile de la mutarea la cer a 

martorului de la Maluri, Ilie Bunea. 

EE u sunt Cel ce sunt. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel
dintâi şi Cel de pe urmă, şi am trimis pe îngerul

Meu acum două mii de ani ca să mărturisească aceasta biseri-
cilor. Eu, Cel ce mărturisesc aceasta, zic: «Vin curând, căci
mărturia Mea este duhul proorociei», precum este scris. 

«Vin curând!», aşa am spus atunci, de lângă Tatăl am
spus, iar mărturia Mea este duhul proorociei, duhul adevă -
rului, şi am spus aceasta după ce M-am înălţat de lângă uceni-
ci lângă Tatăl, căci am trimis pe îngerul Meu pe pământ şi a
slujit el aceasta împreună cu ucenicul Meu, cu Ioan, care avea
mărturia Mea, mărturia lui Iisus, duhul proorociei, iar cei ce
au mărturia Mea sunt împreună slujitori cu îngerii în numele
Meu, în cuvântul Meu, precum este scris, şi am spus atunci şi
am scris: «Vin curând!». 

Aceasta este lucrarea pe care o împlinesc în zilele aces-

tea pe vatra neamului român. Vin şi iar vin, vin cuvânt pe
pământ, precum am venit acum două mii de ani către ucenicul
Meu, şi Mi-au purtat îngerii cuvântul şi Mi l-au scris pe pă -
mânt ucenicii Mei, Ioan şi ucenicul lui, cei împreună slujitori
cu îngerii, şi tot aşa şi azi, căci aşa este lucrarea Mea, şi sunt
Cel dintâi şi Cel de pe urmă şi-Mi trimit îngerii şi Mă poartă
ei şi Mă acoperă trimişii Mei cei fără de trup şi stau ei în faţa
Mea ca să rămân Eu tainic, dacă M-am suit la Tatăl după
înălţarea Mea, şi Mă slujesc de îngerii lui Dumnezeu, de cei
ce sunt slava şi lucrarea lui Dumnezeu. Amin. 

Din veac şi până în veac lucrez prin îngeri. Mai înainte
de toţi vecii sunt ei slava Mea şi lucrarea Mea, iar după ce am
zidit lumea şi omul, au slujit îngerii Mei împreună cu sluji-
torii Mei cei dintre oameni, ca şi acum două mii de ani cât am
stat pe pământ, şi apoi după ce M-am aşezat înapoi, de-a
dreapta Tatălui, căci Eu şi ucenicii Mei am fost slujiţi de
îngeri în lucrarea Mea cea dată Mie şi lor de către Tatăl atun-
ci, şi îşi au îngerii Mei lucrarea între oameni, căci Eu mereu
lucrez, mereu sunt, iar îngerii Mei Mă acoperă. 

O, măi popor al cuvântului Meu, desluşesc cu cuvântul
lucrarea Mea cu tine, lucrarea cuvântului Meu din zilele aces-
tea, căci sărbătorim în ziua aceasta praznic împărătesc, ziua şi
clipa când le-am spus îngerilor Mei să se tragă în lături ca să
vadă o clipă ucenicii Mei slava Mea cea de la Tatăl, pe care o
am mai înainte de toţi vecii lângă Tatăl şi-Mi este ea acoperită
de îngeri. 

I-am luat dintre cei doisprezece ucenici pe cei trei mai
tari cu virtutea şi cu credincioşia, cu iubirea şi cu credinţa şi
M-am tras cu ei pe munte înalt şi a strălucit acolo înaintea lor
faţa Mea ca strălucirea soarelui, aşa cum îşi are ea în toată
vremea strălucirea, iar veşmintele Mele s-au făcut atunci în
ochii lor ca lumina, albe ca lumina, şi li s-au descoperit lor
vorbind cu Mine Moise şi Ilie, şi erau plini de spaimă la
această vedere şi nu ştiau ce să facă şi ce să spună, şi a venit
un nor şi i-a învăluit şi glas din nor le-a grăit şi le-a spus:
«Aceasta este Fiul Meu Cel iubit, pe Acesta să-L ascultaţi!».

O, s-au înspăimântat ucenicii Mei şi au căzut cu faţa la
pământ înaintea Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, şi M-am
apropiat şi i-am atins şi i-am sculat de jos şi le-am spus: «Nu
vă temeţi, şi nimănui să nu spuneţi ce aţi văzut, nimănui, până
după învierea Mea!». Atunci au văzut ei că numai Eu eram cu
ei, iar Moise şi Ilie nu mai erau, şi au înţeles ei că Eu sunt Cel
ce am venit de la Tatăl pe pământ, precum era scris să vin. 

O, tot atât de desluşit se adevereşte în ziua aceasta
cuvântul Meu purtat de îngeri şi de ucenici acum două mii de
ani, cuvânt prin care am spus: «Vin curând!». Voi sunteţi mar-
torii Mei cei de acum, precum ucenicii Mei de atunci au fost
şi-Mi sunt martori atunci şi acum. O, fiilor, îngerii Îmi poartă
slujirea, iar Eu şi cu voi suntem împreună slujitori cu îngerii
şi toţi ne închinăm Tatălui, măi fiilor, O, ce minunată este
această lucrare a Mea cu voi, şi a voastră cu Mine! Pe ucenicii
Mei i-au cuprins fiori de spaimă la auzul glasului Tatălui
Meu, Care M-a mărturisit lor din nor în ziua aceea despre
care astăzi ne aducem aminte şi o slăvim cu cântări, căci scris
este: «Lăudaţi pe Domnul, că bine este a cânta Celui ce plă -
cu tă Îi este cântarea, şi buna cuviinţă este lauda Lui, căci
Domnul zideşte din nou Ierusalimul şi adună pe cei rătăciţi şi
vindecă pe cei cu inima zdrobită şi leagă ranele lor».

O, fiilor, iată cum se adună în sărbătoare cele ce au fost
şi cele ce sunt acum, şi se fac una cerul şi pământul în toată
vremea! Toate clipele vremilor se fac una când Domnul aduce
totul într-o singură zi de aducere-aminte, într-o sărbătoare
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toate pentru El şi cu El. E praznic împărătesc această zi, fiilor.
Nu se cunoaşte, nu se vede de pe pământ slava praznicelor
cereşti, dar această slavă este, iar omul care petrece cu slavă
este acoperit de îngerii lui Dumnezeu. 

O, cât aş vrea să ştie toţi oamenii de slava Mea, de
muntele Meu, de cuvântul Meu cu care Mă slăvesc pe pământ
în vremea aceasta a Mea cu voi! Sunt cuprinşi toţi oamenii de
cele trecătoare, şi acestea îi înconjoară de peste tot. Nu-i mai
este teamă nimănui de întâlnirea cu Dumnezeu. Stau oamenii
înaintea lui Dumnezeu descoperiţi de tot, iar ei nu-şi dau
seama de acest adevăr. Am rostit prin cuvântul Meu şi l-am
trimis prin îngeri pe pământ şi am spus. «Vin curând, şi plata
Mea este cu Mine ca să dau fiecăruia după cum este fapta sa.
Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, începutul
şi sfârşitul, şi vin curând, iar celui ce însetează îi voi da să bea
în dar din izvorul apei vieţii». Iată, am, rostit din nou acest
cuvânt de atunci ca să-l aduc aminte celor ce nu-l citesc şi
celor ce-l uită pierzându-l din minte, iar Mie Îmi este dor să
împlinesc cuvântul Meu şi de aceea vin, şi vin cu dor şi vin
să-l umplu de dor de Dumnezeu pe cel fără de dor, căci vreau
să-i arăt ce dulce este dorul şi durerea lui cea dulce. Voiesc
să-l fac pe om să cunoască această dulceaţă şi să ia din ea şi
să nu mai poată fără ea apoi şi să ducă el această sarcină
uşoară, căci altfel omul trăieşte în zadar şi moare în zadar, şi e
păcat aceasta, căci Eu am voit să vin şi să fiu şi să trăiesc şi să
mor şi să înviez pentru om şi să-i dau lui veşnicia vieţii, dar
trebuie să-l învăţ pe el această veşnicie, şi de aceea vin. 

Râu de cuvânt revarsă gura Mea peste toţi cei de pe
pământ ca să odrăslească în om cuvântul Meu, căci Eu pentru
om îl rostesc, şi se bucură firea toată şi tresaltă tot şi toate la
auzul Meu şi îl aşteaptă pe om să dea viaţă cuvântului Meu
de peste el, aşa cum iarba şi floarea iau viaţă şi frumuseţe
când Domnul le dă, când vine primăvara şi toate odrăslesc. 

O, Eu pentru om le-am zidit pe toate. După ce am zidit
cu cuvântul cerul şi pământul şi toată facerea, nu era pe pă -
mânt viaţă, şi nici un fir de iarbă nu era, pentru că nu odrăs -
lise pământul. Nu slobozise Domnul ploaie pe pământ, căci
nu era nimeni să lucreze pământul, ci numai aburi se ridicau
şi adăpau faţa pământului. Atunci Eu, Domnul, am luat ţărână
din pământ şi l-am zidit pe om şi i-am făcut trup ca al lui
Dumnezeu, şi apoi am zidit fiinţa omului, adică M-am aşezat
deasupra şi am suflat în nările lui suflare de viaţă şi s-a făcut
omul fiinţă vie, precum este scris, şi numai apoi a poruncit
Domnul să răsară din pământ iarbă şi pomi de tot felul,
frumoşi la vedere şi buni la mâncare. 

Durere mare M-a cuprins apoi şi multă neodihnă, căci
omul zidit de Dumnezeu nu M-a iubit. M-a părăsit omul, a
părăsit ascultarea şi raiul şi a căzut pe pământul din care a fost
făcut, şi a lucrat apoi pământul ca să-şi câştige din el cele
pentru fiinţă, iar pământul odrăslise spini şi pălămidă, şi aces-
tea au crescut pe pământ între om şi Dumnezeu din pricina
neascultării omului, iar apoi am lucrat din greu, şi tot din greu
lucrez prin îngeri ca să aşez la loc pe cele ce omul le-a stricat
şi prin care el s-a întors în pământ mereu, mereu de atunci.
Apoi am venit Eu pe pământ şi am luat trup şi M-am aşezat
cu lucru mult, la vedere, ca să-i arăt omului întoarcerea acasă,
cărarea spre cer şi adevărul şi viaţa, Eu Însumi fiind acestea
toate, şi M-am făcut cunoscut omului Fiul lui Dumnezeu,
venit de la Tatăl după om, şi am venit şi am împlinit, iar acum
împlinesc ceea ce am spus când am plecat la Tatăl, căci am
spus prin îngeri: «Vin curând!». 

O, poporul Meu, iată ce-ţi spun: Pregăteşte-Mi praznic

cu strângere la izvor, măi poporul Meu. Găteşte-Mi zi de
praz nic pentru Mine şi pentru mama Mea Fecioara, ca să
venim şi să prăznuim în grădină cu cei ce se strâng sub cortul
întâlnirii, că vine Domnul să grăiască şi să Se împartă. O,
vreau să tresalt de bucuria întâlnirii cu cei ce Mă doresc de
aici, căci sunt îndurerat de toate cele de pe pământ şi-Mi caut
mângâiere în durere şi Mă adun cu cei ce-Mi ştiu ranele şi Mă
ajută să le port, să le împart cu ei şi să ne dăm alin. 

Sunt aici, în cetatea Mea de fii slujitori Mie împreună
cu îngerii. O, câtă slavă, câtă slujire de îngeri se adună şi câtă
se coboară când Eu Mă întâlnesc aici, la izvor, cu cei ce Mă
doresc aici şi vin ei cu dor aici şi ne întâlnim în cetate, în ce -
ta tea Domnului! O, lucrează-Mi pentru această sărbătoare,
măi poporul Meu, că-Mi eşti ucenic, şi împreună slujitor cu
îngerii eşti, căci tot cerul slujeşte şi pregăteşte şi se pre -
găteşte de sărbătoare, şi mare bucurie se face în cer când se
strâng cei ce Mă iubesc şi stau ei înaintea Mea, iar Eu înain-
tea lor în petrecere cerească, şi aceasta este mărturia Mea,
pre cum este scris. 

Binecuvântate să slujească toate câte vor sluji săr bă -
torii! Binecuvântată să fie călătoria spre izvor a celor ce vin
şi se strâng la sărbătoare! Cete de îngeri le vor sluji pe cale,
iar Eu, Domnul, îi aştept aici, în cetate, şi le scriu paşii şi le
scriu pe inimi cuvântul Meu şi bucuria lor cu Mine, şi a Mea
cu ei în zi de praznic împărătesc pentru mama Mea Fecioară,
pentru adunarea ei între sfinţi, când Eu, Domnul şi Fiul ei, am
venit s-o aduc lângă Mine şi lângă sfinţi. 

O, pace vouă, celor ce veniţi la praznic în grădina întâl-
nirii! Cale de îngeri presar în calea pe care veniţi. Vă binecu-
vintez dorul şi iubirea şi vi le dau pe ale Mele vouă. O, pace
vouă! Aduceţi cu voi, aduceţi Domnului împărăţia Lui dină -
un trul vostru şi măsura ei câtă este, ca să văd cât Mă în ţe le -
geţi şi cât Mă aveţi în voi. Scrieţi aceasta şi mărturisiţi, fiilor. 

Iar ţie, popor jertfitor, îţi aduc ajutor din cer şi de pe
pământ ca să-Mi pregăteşti sărbătoarea. Pace ţie şi Mie, de la
Mine spre tine, şi de la tine spre Mine! Aşa vom lucra, aşa
vom pregăti zi de adunare a celor din cer cu cei ce vor veni la
sărbătoare aici, în cetatea Domnului. Amin. 

Pace vouă, fiilor! Amin, amin, amin. 

*

AA cum, fiilor, aşezăm cuvânt în carte, un cuvânt
de mărturie, un cuvânt de vestire şi de povaţă,

căci se apropie timpul cel de patruzeci de zile al sosirii la
Mine a martorului de la Maluri, din satul de naştere al trâm -
biţei Mele Verginica, iar acesta a fost martor al lucrării Mele
prin trâmbiţa Mea. 

Vă dau povaţă pentru slujire. Şapte zile încă să lucraţi
rugăciuni de dezlegare a toate câte mai sunt de dezlegat pen-
tru acest martor. Trei rugăciuni pe zi, cu lumânare în sfeşnic
şi cu slujitori înveşmântaţi la altar pentru aceste rugăciuni
aparte de toate celelalte care sunt şi se fac, şi se vor împlini
apoi cele patruzeci de zile ale celor patruzeci de sfinte litur -
ghii, în care numele acestui martor a fost adus înaintea Mea
pentru iertarea păcatelor lui prin sângele Meu. Aşezaţi-vă
acum ca să aşterneţi în carte cele ce Eu, Domnul, aduc spre
ştiinţă. Amin. 

Eu sunt Cel ce sunt. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi
şi Cel de pe urmă. Sunt Cel ce am zidit din ţărâna pământului
pe om, şi apoi i-am zidit fiinţa, M-am aşezat deasupra lui şi
am suflat în nările lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă
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vie, precum este scris că a lucrat Dumnezeu în ziua când l-a
zidit pe om. 

Eu sunt cuvântul cel de la început, sunt Cel ce am ve -
nit acum două mii de ani prin naşterea Mea din mamă
Fecioară, şi sunt Cel ce grăiesc acum, la sfârşit de timp, peste
pământ în mijlocul neamului român, căci am spus acum
două mii de ani că va veni această vreme a Mea, că vin cu -
rând am spus, iar glasul Meu va fi auzit de cei din morminte
şi se vor bucura şi vor învia cei ce au lucrat fapte bune după
plăcerea Mea pe pământ. 

Eu sunt acest cuvânt, şi am vestit străjerii cetăţii Mele
de aici că aşezăm în carte cuvânt de mărturie, cuvânt de p o -
vaţă, căci sunt aici cu cei din cer pentru pomenirea martorului
Meu de la Maluri şi pentru aşezarea lui. Când omul ajunge
înaintea Mea aşteaptă cuvântul Meu cel pentru el şi este
însoţit de înger. Este scris în Scripturi cuvântul Meu care
spune: «Cui i se iartă puţin, puţin iubeşte», şi iată, este nevoie
de iubire de Dumnezeu, şi numai după ce trece omul, numai
după aceea vede că i-a trebuit iubire. 

O, fiilor, trâmbiţa Mea Verginica de la Maluri însoţeşte
înaintea Mea acest martor din satul ei de naştere. Lucrarea
Mea a fost cunoscută şi crezută de acest martor şi am grăit cu
ei, cu această familie pe pământ, şi am fost în casa lor cu
glasul gurii Mele prin trâmbiţa Mea, şi s-a scris pe pământ o
istorie de şaizeci de ani de cuvânt izvorât din acest sătuţ prin
trâmbiţa Mea, care şi-a făcut urmaşi ca să lucreze pe mai
departe ea şi lucrarea Mea. Iată, această familie nu este oare-
care familie, că Mi-s martori părinţii, martori ai lucrării Mele
de la Maluri prin trâmbiţa Mea. Au apucat şi ei la început
prigoana pentru cuvânt şi pentru credinţă şi pentru rugăciune.
Întâi-stătătorii de atunci urmăreau pe cei credincioşi care
căutau după glasul cuvântului Meu şi se iveau vânzători ai
tainei Mele şi se făcea strâmtorare pentru paşii celor ce
căutau după taina Mea prin trâmbiţa Mea Verginica, şi era ea
dusă la cercetare şi la închisoare adesea, iar prigoana îi aşeza
la adăpost pe cei ce credeau, şi-Mi este martor cel astăzi
pomenit pentru aşezarea lui la loc liniştit, şi apoi sunt fiii mar-
tori, iar trâmbiţa Mea mijloceşte pentru el. O, am dat semne
mari peste casa lor, semne pentru credinţă, şi au crezut ei în
lucrarea cuvântului Meu şi sunt scrişi în cartea Mea cea de azi
cu grăirea Mea cu ei. 

O, ferice şi iar ferice de cei ce au parte de mijlocitori
du pă sosirea lor înaintea Mea! Acest martor acum vede şi în -
ţe lege ceea ce este de înţeles, şi aşa se ştie în cer cuvântul du -
hului grăitor. Nu are cum să grăiască el acum, dar Eu, Dom -
nul, îi văd grăirea duhului. Îi pare rău pentru tot ceea ce a ştiut
prin cuvântul Meu rostit peste poporul Meu şi nu l-a adus la
îm plinire întocmai, căci Eu am aşezat pregătire fru moasă
acum pentru poporul Meu cel ales azi de partea Mea de mij -
locire pentru mulţi care nu pot după voia Mea cu voia lor. Iată,
ar da el să vă spună acum că bucuria pe pământ e pa gubă apoi,
că semeţia şi vinul stau împotriva lui Dumnezeu în om, că
aplecarea uşor a urechii duce omul la duh de judecată şi la în -
doială apoi, că împotriva diavolului trebuie ve ghe mare şi
sfântă pentru cel ce alege să-L iubească pe Domnul pe pământ. 

O, când ştii ce trebuie să împlineşti pentru Domnul şi
pentru tine şi dai apoi să alegi cum şi ce să împlineşti, se face
apoi încurcătură între om şi Dumnezeu, se face ispitire şi
clătinare şi trebuie apoi iertare şi dezlegare. El vede acum că
e mai uşoară mântuirea celor ce greşesc fără să ştie multe de
la Domnul, iar dacă au parte de mijlocire bună apoi, e mai
uşoară salvarea cea pentru ei decât a acelora care au cunoscut

şi cunosc acest cuvânt al Domnului şi au greşit sau greşesc
faţă de el în multe feluri, greşeli de care omul cu greu îşi
poate da seama când greşeşte, fie prin vorbire, fie prin gân -
dire, fie prin clătinare în credinţă, fie prin încercarea de la
ispite fel de fel peste om, că multe vin peste om pentru lămu -
rirea credinţei, şi trebuie să fie cuminte cel credincios în faţa
încercărilor fel de fel. Îl văd cum ar vrea să spună celor din
casa lui şi celor din poporul Meu că trebuie rugăciune sfântă
pentru binele veşniciei, căci cum trăieşte omul pe pământ, aşa
îşi şi agoniseşte pentru veşnicia lui. 

O, fiilor, este obiceiul creştinesc că părinţii rostesc bine -
cuvântare pentru copii, rostesc proorocie pentru ei. Dacă sunt
ascultători sau neascultători de părinţi şi de Dumnezeu, copiii
se aleg cu cuvintele rostite de părinţi peste ei, iar copiii nu tre-
buie să fie nepăsători de aceasta şi de purtarea lor cu părinţii
lor. Apoi este iarăşi obiceiul creştinesc să se roage copiii pen-
tru iertarea păcatelor lor şi ale părinţilor lor, aşa cum se vede
în Scripturi că au rostit urmaşii rugăciuni, şi iată, trebuie con -
ştientizarea păcatelor şi trebuie dezlegarea lor apoi. 

O, cei de pe pământ trebuie să poarte grijă de cei ce
merg din treaptă în treaptă spre odihna lor cea de sus, iar cei
din cer poartă apoi rugăciuni spre Domnul pentru cei de pe
pământ, dar trebuie ascultare pe pământ pentru cele plăcute
cerului din partea lor. În anumite zile şi vremi are oprire omul
de la cele plăcute lui pe pământ de la păcatul spre care trage
el mereu, şi tot aşa este şi pentru vremea cea pentru aşezarea
sufletului plecat spre cer, iar celor rămaşi le trebuie oprire ca
atunci când vremea de doliu cere aceasta pentru binele sufle-
tului plecat şi pentru binele celor rămaşi apoi, iar dacă nu se
ţine seama de vremea cea rânduită pentru doliu, dacă altfel se
întâmplă, pătimeşte omul când nu se aşteaptă. Nu se fac pe -
treceri, ci se face oprire de la acestea şi de la păcatele care vin
din petreceri şi din plăceri, şi se ţine seama de calea cea pen-
tru odihna celor plecaţi şi se aşteaptă până ce ei au împlinit
vremea pentru aşezarea lor cu totul în drepturile cetăţeniei lor
cereşti, şi aceasta se înţelege prea puţin de cei de pe pământ
care ştiu de Dumnezeu. 

O, nu bucurii şi petreceri trebuie să caute omul pe
pământ, ci trebuie să tragă la muncă, la lucrul cel pentru locul
lui în veşnicie, căci acolo îşi are omul de petrecut viaţa lui cea
veşnică, şi pe care şi-o alege bună sau rea încă de pe pământ. 

Iată, fiilor, omul este ca un copăcel. La patruzeci de
zile după trecerea lui, prinde sămânţa colţ, şi apoi ramuri, şi
tot aşa creşte copăcelul până se întregeşte vremea cea în -
treagă a copăcelului şi a creşterii lui în cer apoi, iar omul este
aici, unde orice copăcel îşi are rădăcină şi trup în sus apoi, şi
tot aşa e şi cu trupul cel ceresc al omului pus la însămânţat. 

Văd o dorinţă a martorului Meu. Ar vrea el să spună
celor din casa lui şi celor din acest sătuţ de la Maluri şi celor
din sătuţul cuvântului Meu, ar vrea să-i povăţuiască pe toţi să
iubească ascultarea cea pentru ocrotirea lor pe pământ. Prin
umblarea lor pe cale să-şi facă trecere prin faţa porţii acestei
cetăţi a cuvântului Meu din acest sătuţ, chiar dacă paşii lor ar
ocoli calea lor cea obişnuită. Am lăsat poruncă din cer pentru
poporul acestui cuvânt să-şi facă el mersul şi călătoria numai
prin faţa acestei porţi, care-Mi străjuieşte grădina, ca să se
risipească din calea lor şi de pe ei răul care-i bântuie pe oa -
meni de peste tot, căci duhul rău vede acum acest loc măreţ
şi îngerul porţii, şi e tulburat vrăjmaşul Meu în tot jurul de
aici, dar călătoria prin faţa porţii cetăţii Mele a celor ce că -
lătoresc în sat, îi păzeşte pe ei de multe curse şi legături, pe
care satana le tot caută peste oameni. 
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O, cât bine vrea cerul la toţi cei din acest sătuţ, numai
să creadă cei ce sunt şi locuiesc în preajma acestei minuni,
aşezată de porunca Mea cerească în mijlocul acestui sătuţ. O,
ferice de cei ce au parte de binecuvântare şi ţin seama de ea
pentru viaţa lor cea de aici şi cea de apoi. Ascultarea de cele
de sus este îngerul păzitor pentru paşii omului, iar neas-
cultarea aduce păreri de rău. 

Eu, Domnul, am dat acestui martor, i-am dat copii de-
ai Mei lângă ai lui şi i-am aşezat la lucru ceresc, iar el Mi i-a
îmbrăţişat ca pe copiii lui şi a sprijinit pe Domnul şi lucrul
Său. El a făcut pentru Mine, iar Eu fac pentru el. Aşa i-am
făgăduit. Unul altuia să ne dăm ajutor, aşa am grăit să lucrăm.
Aşadar să se ridice la Mine toată rânduiala care se cere ţinută
pentru viaţa cea din cer a celor ce iubesc să ajungă în odihna
Mea, căci lucrarea cuvântului Meu în zilele acestea este pen-
tru învierea morţilor. Amin. 

Eu, Domnul, binecuvintez credinţa în cuvântul Meu a
acestui martor, a acestei familii a martorului Meu, căci Eu
stau de mărturie cu lucrarea cuvântului Meu în mijlocul aces-
tui sătuţ binecuvântat. 

Eu, Domnul, şi trâmbiţa Mea de la Maluri avem grijă
de odihna cea bună a martorului Meu. 

O, Verginico, o, trâmbiţa Mea de la Maluri, grăiesc cu
tine între cei din cer în această zi. Ai grijă şi veghe pentru toţi
cei de la Maluri care au crezut şi care n-au lovit şi n-au hulit,
ba au şi mărturisit lucrarea Mea cu tine din vremea ta cu Mine
pe pământ. O, să le pregăteşti loc dulce la cei ce au iubit
lucrarea Mea cu tine şi au mărturisit. Tu ai trecere mare la
Mine, că Mi-ai purtat cuvântul Meu şi Mi-ai lăsat urmaşi
când ai venit la Mine, iar Eu Mă sprijin cu ei pe mai departe
pe calea venirii Mele de azi şi-Mi las ploaia Mea de cuvânt
peste ei, iar ei Mă împart şi Mă mărturisesc. 

O, popor al cuvântului Meu, voiesc să dau din darurile
Mele sfinte la cei ce pot să creadă lucrarea Mea cu tine dintre
cei ce locuiesc în acest sătuţ binecuvântat prin lucrarea
cuvântului Meu din mijlocul lui. O, cât bine voiesc să lucrez
pentru cei ce pot crede în cuvântul Meu cel de azi de pe
pământ! Iar celor din acest sătuţ, în care-Mi am cetatea Mea
şi pe fiii cuvântului Meu, Eu, Domnul, le spun lor aşa: 

Să nu grăiţi de rău cu limba şi cu inima cetatea Mea de
aici şi grădiniţa Mea de cuvânt şi pe fiii cuvântului Meu, care
stau înaintea Mea când vin cuvânt pe pământ ca să Mă
împartă ei la cei ce caută după Mine şi după izvorul Meu de
cuvânt. O, iubiţi-i şi preţuiţi lucrarea lor cu Mine, că ei aduc
Mie rugă pentru binele acestui sătuţ şi pentru mântuirea
voastră prin ce voi putea Eu, Domnul, să lucrez pentru voi.
Iar dacă veţi crede şi veţi fi liniştiţi şi căutători cu dor după
Dumnezeu, Eu, Domnul, vă voi pregăti vouă salvare, fiilor,
dar şi voi să luptaţi cu păcatul atât cât se luptă el cu voi, ca să
ajungeţi într-o zi să iubiţi pe cei din cer şi pe Domnul măcar
cât aţi iubit păcatul şi vremelnicia lui, căci totul este cu
putinţă dacă veţi avea credinţă măcar cât bobuţul de muştar,
precum este scris. 

Binecuvântată să fie această zi de întâlnire: cei de sus
şi cei de jos la masă pentru pomenirea martorului Meu de la
Maluri, Ilie Bunea, cel cu care Eu, Domnul, M-am sprijinit în
vremea aceasta pe pământ cu lucrarea cuvântului Meu, prin
care trâmbiţez şi Mă binevestesc cu venirea Mea cea de-a
doua de la Tatăl după om ca să-l ajut pe om să vadă calea. 

Eu sunt Mântuitorul celor credincioşi. Eu sunt Cel ce
sunt, fiilor. Amin, amin, amin. 

6/19 august 2014

Praznicul Adormirii Maicii Domnului

S-a împlinit Scriptura despre venirea Domnului între oameni. Omul
nu-şi poate împărţi iubirea, şi pentru păcat şi pentru Domnul. Omul
aduce jertfă pentru păcat, în loc să se dea pe sine lui Dumnezeu.
Maica Domnului îndeamnă ţara română să se trezească şi să se 

scuture de duşmanii ei. 

DD uhul Mângâietorul, El este lucrarea Mea în a -
ceastă zi de praznic împărătesc în cer şi pe pă -

mânt pentru mama Mea Fecioară, iar Eu sunt Fiul ei iubit,
Iisus Hristos. 

Mă las cuvânt în grădină şi întâmpin sărbătoarea şi-i
mân gâi pe cei ce pornesc spre izvorul cuvântului Meu şi le ies
îna inte cu sfinţii şi le dau lor pe Duhul Sfânt Mângâietorul şi
le spun: 

Pace vouă! Veni-va vremea şi a şi venit să fie Domnul
pe pământ cu oamenii credincioşi şi să şteargă lacrima din
ochii lor, precum este scris, şi iată, vin şi împlinesc. 

O, am venit, şi stau pe nori cu sfinţii şi cu mama Mea
Fecioară, aşa cum am  stat acum două mii de ani în ziua când
am venit şi am luat-o lângă Mine şi lângă Tatăl şi lângă sfinţi.
O, priveşte ea acum peste lucrarea acestei zile şi se pregăteşte
cu daruri, cu cuvânt plin de daruri şi plin de rugăciune pentru
poporul cuvântului Meu şi pentru cei ce au aşteptat plini de
dor această zi, întâlnirea lor cu Domnul şi cu sfinţii Săi. Când
te duci la o serbare mult dorită şi mult aşteptată de tine, stai
cu sufletul plin de dor şi de fiori, dar când ştii că ea a şi sosit
şi eşti în mijlocul ei, te hrăneşti, te mângâi, iubeşti mult, te
bucuri, iar apoi te doare când se strânge sărbătoarea, şi iei
apoi din duhul ei şi-ţi alini inima multă vreme după aceea. 

O, pace vouă, celor de aici şi celor ce vă strângeţi la
izvor! Noi suntem în văzduh şi privim. Vedem înainte şi Ne
umplem de duhul mângâierii şi unii altora ni-l hrănim, şi iată
câtă bucurie strâng cei din cer în zile de sărbătoare cu întâlni -
re, şi tot aşa şi cei de pe pământ în prăznuirea lor cu Domnul. 

O, fiilor de la izvorul Meu de cuvânt, v-aţi ostenit, măi
fiilor. Vă binecuvintez os teneala şi neodihna cea pentru Mine.
Pace vouă în vreme de trudă pentru Domnul! 

O, mamă a Mea, fă-te lor mângâiere din cer, mamă, lor
şi celor veniţi la izvor. Au venit la serbarea cea pentru tine,
ma mă, şi Ne mângâiem cu ei. Acum două mii de ani am spus:
«Eu milă voiesc, nu jertfă». O, milă aştept de la om, mamă.
Să-i fie omului milă de Domnul, de durerea Mea cea de la
păcatele oamenilor. 

L-am pierdut pe om după ce l-am zidit, l-am pierdut
din pricina poftei lui de păcat. Milă voiesc pentru ceea ce am
pierdut. Sunt fără odihnă. Nu mai am casă de odihnă şi sunt
neodihnit. 

O, ai fost mereu şi eşti mereu plină de milă pentru Mine,
mama Mea. De când te-ai născut şi M-ai aflat de Dum nezeu al
tău ai fost plină de milă pentru Mine. Caut om cu milă, caut
mereu. Nu mai cel plin de milă de Mine, numai acela vine şi stă
cu Mine şi se face Mie ajutor şi mângâiere în durere. 

O, mama Mea, aşează-Mi duhul mângâierii în carte
lân gă Mine, că suntem în sărbătoare pentru mângâiere, ma -
mă. E cerul pentru tine în prăznuire în această zi. Presară tu
daruri, dă-le de la Noi, ma mă! O, binecuvântată să fie grăirea
ta în zi de adunare cu popor la izvor, mama Mea! Amin. 

— OO dată cu apropierea zilei mele de ser-
bare am privit peste ea cu înainte-ve -

de re şi am pus daruri din cer în braţe ca să le îm part celor
strânşi la sărbătoare. Darul iu birii de Tine voiesc să le dau.
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Darul mi lei de Dumnezeu voiesc să-l simtă cres când în ei, că
l-ai zidit pe om, dar el nu Te-a iubit, Fiule Doamne. Mi-a fost
milă de Tine pe pământ, şi tot aşa şi în cer acum. 

Îi este omului dor de păcat, Fiule Doamne. El ştie că
dacă face aceasta nu Te poate iubi, nu se poate împărţi. În iu -
bire nu te poţi împărţi între Dumnezeu şi tine. O, eu nu m-am
împărţit. Eu numai pe Tine Te-am iubit, Fiule Doamne, nu -
mai pe Tine mereu, mereu. Numai cu mi lă de Tine mereu am
fost şi sunt, numai cu gândul la Tine am fost şi am rămas, o,
Fiule scump. 

Vă dau povaţă de milă pentru Dom nul şi pentru cei din
cer, fiilor. Din zori stau şi vă privesc calea şi simţirea inimii
şi dorul din ea. Dacă vreţi să nu vă despărţiţi de Fiul meu, de
Domnul, o, hrăniţi-vă inima cu milă de El şi umblaţi după El
şi cu El, căci paşii voştri sunt nu măraţi, iar mila de Domnul
se adună în cer pentru voi. 

O, e ţara voastră în primejdie a cum, fii români. Ru -
gaţi-vă cu foc în inimi pentru dezrobirea ei de sub omul cel
rău făcător peste ea. E ţara română în cleşte, sub cei ce n-au
milă de Dumnezeu şi de oameni. Hai să dăm mână cu mână
cei cu inima română, că ne-am strâns în Ro mânia, venim din
cer pe vatra ei, şi n-a mai fost şi nu mai este pe pământ un aşa
loc de odihnă pentru Domnul şi pentru sfinţii Săi ca şi aici,
unde El a cuvântat şi Şi-a pregătit şi a făcut grădină de întâl-
nire ca să vină omul la chemarea Domnului, să vină să-I as -
culte glasul şi să-l prindă mila şi să se umple de dor şi de milă
inima omului, căci Fiul meu a spus: «Milă voiesc, nu jertfă». 

O, cu ce să-L încălzească avutul omului pe Fiul meu
Iisus, pe Cel durut de la păcatele omului? S-a învăţat omul să
aducă jertfă pentru păcat, dar pe sine nu se aduce Domnului.
Cui să dea Dom nul jertfa omului? 

O, are rană Iisus Hristos, are Fiul meu rană vie de la
loviturile primite de la om. Păcătuieşte omul şi nu are iubire
decât de păcat, iubire păcătoasă ca şi jertfa celui păcătos. 

O, e plin pământul de mila Dom nului. Să fie şi cerul plin
de mila omului, căci suferinţă este în cer când omul se întoarce
de la Dum nezeu şi se dă lumii, mereu lu mii, mereu, mereu. 

O, popor adunat la sânul Dom nu lui, eu stărui la tine cu
durere. Ai milă, ai milă de Fiul meu Iisus Hristos. Umple-ţi
inimioara de dor şi de milă şi de duh umilit, jertfa cea mai
plăcută Domnului. Cu dor vă învăţ, fiilor, aduceţi Dom nului
miei pe voi înşivă şi faceţi-vă Lui altar şi iubire pe altar.
Atunci nu veţi mai iubi păcatul aşa cum toţi oamenii îl iubesc,
ci veţi iubi să daţi slavă Celui ce S-a dat pe Sine pe altar pen-
tru răscumpărarea din moarte a omului, pentru iubirea şi mila
de om, căci omul s-a despărţit de Dom nul prin păcat, iar
păcatul îl ţine departe, departe de iubirea cea de sus. 

Daruri scumpe vă împart. Ce ea ce am eu dau să împart
cu voi, ca să aveţi şi voi ceea ce am eu. Eu Îl am pe Domnul
iubire şi dor, şi toate darurile se cuprind în El. Tot ce poate
avea omul mai scump, în Domnul este. O, lăsaţi-vă iubiţi şi
purtaţi de iubirea cea de sus, cea care stă înaintea tronului
slavei Domnului, gata să rodească în cei ce o cheamă. 

O, neam român, rostesc numele tău în ziua mea de
sărbătoare şi te doresc al Fiului meu să fii acum şi pe vecii,
aşa cum Tatăl te-a ales Lui pentru sfârşit de timp, ţara Fiului
Lui. O, câte lacrimi în cer pentru tine! Eşti scumpă la Dum -
ne zeu, dar eşti furată, şi te înjosesc cei ce te-au furat pentru
ei. O, trezeşte-te şi te scutură de duşmanii tăi! 

O, dă-i duh de sus neamului ro mân, Fiule Iisus Hristos!
O, fie-Ţi milă, Doamne! Ridică la veghe pe cei cu milă din cer
şi cu putere de minuni şi de cu vânt peste ea! Aşa este ruga mea

pentru ea, pentru cea aparte, şi fă din ea voia Ta, Doamne. 
Iar voi, cei cu milă şi cu dor de Domnul, purtaţi aceste

daruri, purtaţi-le cu râvnă şi cu inima fierbinte. Ele vă vor ţine
pe voi în Fiul meu Iisus, şi pe El în voi, iar lumea vă va vedea
şi va înţelege pe Dumnezeu şi toată frumuseţea Lui. 

Eu vă mângâi acum fiinţa. Aţi venit la sărbătoarea mea.
Aceste petreceri sfin te rămân scrise şi mărturisesc. Fiţi şi voi
mărturisitori. Milă şi iubire pentru Fiul meu, acestea vă do -
resc, acestea vă în demn. Nimic n-aţi făcut mai frumos în via -
ţă ca şi venirea voastră de acum la izvorul Fiului meu Cu -
vântul în vremi de sărbătoare. O, pace vouă! Duhul mân gâ -
ierii v-a adus, şi tot el vă poartă îna poi paşii. 

O, aveţi grijă de măsura împărăţiei lui Dumnezeu din
voi şi mărturisiţi-o cât este, fiilor. Amin. 

— OO,dulce mama Mea, dulce sărbătoare ri di -
căm spre Tatăl aici, în grădina unde Ne

strângem în duhul mângâierii, mamă. Eu milă voiesc de la om,
căci toate sunt ale Mele din cele ce omul dă să-Mi dea. Eu
vreau să se întoarcă omul la Mine, nu să-Mi dea daruri, mamă.
Să-l las fără nimic ca să nu mai aibă ce să dea şi cu ce să-Mi
scoată ochii? O, şi chiar dacă aşa a fost peste om din loc în loc,
din când în când, dar dacă nu are cine să-L arate pe Domnul, e
tot fără folos pentru om. Mi-aş trimite de aici lu crători, dar lu -
mea e rea, mamă. Am prea puţini ca să-i mai şi trimit, o, şi câte
sunt de lucru aici! Iată, Mă duc Eu şi cuvântul Meu, şi binecu-
vintez puterea cuvântului Meu, ca să pătrundă el ca lumina şi
să facă minuni, căci Eu rostesc şi spun acum peste români: 

O, scoală-te din somn, neam român, şi vino-ţi în fire.
Te vestesc că eşti în cumpănă. O, scoală-te din somn şi ve -
ghează apoi până ce va trece ispita, dar roagă-te să-ţi scot din
lan ne ghina şi să se dea în lături răufăcătorii tăi. Eu, Dom nul,
po run cesc lor şi le spun: O, aplecaţi-vă, o, daţi-vă în lături,
voi, cei hră păreţi, care iubiţi minciuna şi slava neme ritată! O,
fiţi cu minţi, fiţi cuminţi, ca nu cumva să vă măture furtună
neaşteptată! 

Eu, Domnul, Eu am grijă de tine, ţară română. Amin. 
Voi, fii miloşi, care veniţi cu dor la izvorul Meu de

cuvânt, rămâneţi în iubirea Mea, rămâneţi lângă ea. Iubirea
Mea este poporul cuvântului Meu. El s-a adus Mie ca să fac
Eu cu el voia Mea, iar voi veniţi, o, veniţi la izvor. Aici Îmi
de şert cuvântul gurii Mele. Hrăniţi-vă cu fiori din acest cu -
vânt. Îmbrăcaţi-vă în daruri duhovniceşti, ale căror haruri să
aibă putere pentru mântuirea oamenilor, că lu mea n-are ve -
ghetori care s-o deştepte spre trezire şi spre viaţă apoi. 

De dor şi de iubire i-am dat omului suflet când l-am
zidit. El însă s-a smuls din mâna Ziditorului său. Cu milă caut
după om şi milă aştept să-Mi dea. 

Acum, popor al cuvântului Meu, duhul mângâierii ţi-l
aştern pe creştet, că Mi-ai pregătit popas şi M-ai mângâiat. O,
ai grijă de cei ce înţeleg cuvântul Meu de peste tine dintre cei
care dau să vină şi să vadă din acest cătunaş. Vom privi şi
vom înţelege dacă vor avea credinţă. 

Te strâng la sân şi te cuprind ca să-ţi dau tărie şi ca
să-Mi slujeşti cu ea, iar tu să ai milă de Domnul, fiule. Cu -
prind în taina cea de sus ziua de serbare pentru mama Mea
Fecioară. Co bor aici pacea sfântă. Oştirile cereşti au luat din
slava Mea cu tine şi cu cei adunaţi la izvor. 

Las duhul mângâierii peste tot şi peste toate. Las pacea
Mea aici. 

Rămân cu voi, fiilor! Rămâneţi cu Mine, o, fiilor.
Amin, amin, amin. 

15/28 august 2014
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Sărbătoarea Tăierii capului sfântului Ioan Botezătorul

Pildă de rugăciune. Cel care vrea să scape de păcate trebuie să
aibă mereu inima tristă şi plânsă pentru păcatele lui. Grăirea
duşmănoasă dintre om şi om este dovada păcătoşeniei omului.
Temerea de Dumnezeu îi aduce omului blândeţe, răbdare, vorbire 

şi purtare cuviincioasă faţă de semeni. 

EE Domnul cuvânt peste pământ. Sună trâmbiţa şi
Se adună Domnul cu sfinţii Săi la masă de cu -

vânt pe pământ, pe pământul român. Amin. 
Sunt Domnul Iisus Hristos. Eu Însumi Îmi anunţ

cuvântul când Mă vestesc să intru în carte şi să mărturisesc.
Sunt Cel purtat de heruvimi, sunt în nor, aşa cum am fost
cuprins în nor în ziua când M-am aşezat de-a dreapta Tatălui
după învierea Mea şi Mi-am lăsat ucenicii să aştepte pe
Duhul Sfânt Mângâietorul, Care va vesti lor toate câte vor
veni de la Dumnezeu la ei spre ştire şi spre lucrare, aşa cum
le-am făgăduit pe vremea cât am stat cu ei în apostolie şi
le-am spus lor mai dinainte toate, ca să le ajut credinţa atunci
când vor vedea ei împlinirea cuvântului Meu vestit peste ei de
însăşi gura Mea. 

O, tot aşa lucrez şi azi în grăire şi împlinesc apoi, şi vă
hrănesc vouă duhul credinţei sfinte, o, fii ai poporului cuvân-
tului Meu cel de azi peste pământ, şi pe care vouă vi-l dau ca
să-l răspândiţi spre ştire peste tot, fiilor, căci trebuie să fie
cunoscută lucrarea Mea cu voi, grăirea Mea cu voi. 

Ne aşezăm cu voi la masă, Eu şi sfinţii Mei, că ei au
sobor şi serbare mare pentru slăvirea lui Ioan, naşul Meu de
botez, pentru ziua când el s-a adăugat cetelor cereşti cu lu -
crarea sa, pe care a mu tat-o atunci de pe pământ la cer, la
lucrul sfinţilor Mei, care trăiesc în nevăzutele lui Dumnezeu,
în cele veşnice, măi fiilor. Ioan Botezătorul a fost ucis de
lucrarea fărădelegii celor fărădelege pe pământ, dar el are
lucrare de întoarcere a omului de la păcat la Dumnezeu, de la
întuneric la lumină, de pe pământ la cer. Când a ie şit el între
oameni i-au primit mulţi lu crarea sa de pregătire a omului
pentru îm părăţia cerurilor cu oamenii pe pământ. Lucrarea lui
era să pună în oameni pocăinţă pentru faptele lor rele, potriv -
nice lui Dumnezeu în om şi din om, şi ajungeau mulţi la
păreri de rău pentru toate relele lor, de la care aveau apăsată
con ştiinţa, şi se dădeau ei spălării şi curăţirii şi credinţei apoi,
căci el vestea că în urma lui vine Împăratul cerului între
oameni şi are cu El lopata şi-Şi curăţă aria ca să despartă
grâul de pleavă şi de neghină şi să-Şi dea de-a dreapta rodul,
iar la stânga paiele şi sămânţa cea străină de semănătura Sa. 

E sărbătoare sfântă în cer şi pe pământ, dar este dată de
la locul ei datina cea din sfinţi lăsată. O, cum să vină la nunta
Mea, la masa Mea, cum să vină cei ce au stricat datinile
sfinte? Mai ştiu ei când e în cer sărbătoarea, fiecare sărbă -
toare? Se adevereşte că nu vin la nuntă cei chemaţi, căci fac
ei altceva, fac ale lor, nu ale lui Dumnezeu când Eu, Domnul,
aştern masă cu sfinţii Mei pe pământ şi grăim pământului, Eu
şi sfinţii Mei, că este scris să vin cu sfinţii şi să grăim unii cu
alţii aşa cum şi în cer grăim. 

Dau de veste poporului cuvântului Meu să-Mi ceară în
genunchi fiecare fiu întărirea credinţei lui în lucrarea venirii
Mele cuvânt peste pământ şi să-Mi spună cu duhul pătruns:
ajută-mi, Doamne, să nu-mi pierd credinţa în cuvântul Tău
cel de ieri şi cel de azi, ca să nu cad sub o sânda necredin cio -
şilor din pricina păcatelor mele, a neascultării mele de Tine,
căci vai celor osândiţi la necredinţă şi la plata celor necre -
dincioşi, că aceia nu mai au parte de masa Ta când Tu chemi

la masă. O, din pricina împietririi inimii nu cred cei ce nu
cred şi cei ce nu mai cred, dar eu Te rog, păzeşte-mi inima în
umilinţă şi ajută-mi prin aceasta să mă păstrez în duhul
pocăinţei, în botezul naşterii de sus, care îl ţine în Tine pe cel
credincios, Doamne. Amin. 

O, poporul Meu de azi, e zi de gră ire cu tine pentru
creşterea ta, pentru statornicia credinţei tale, pentru învăţătură
de viaţă şi pentru împărţirea cuvântului Meu cu tine, ca să
înţeleagă oamenii că nu e tot una viaţa omului cu viaţa Mea
în om. Când omul stă cu Mine şi în Mine cu lucrarea sa, când
Eu stau cu el în lucrarea Mea şi-i dau lui o folosinţă pentru
Mine şi pentru mersul Meu printre oameni, atunci el trăieşte
pentru Mine, iar Eu pentru el, făcând el voia Mea, dar când el
stă în lături, chiar şi când dă să nu calce poruncile Mele în
trupul său, atunci el nu trăieşte pentru Domnul, o, nu, ci îşi
trăieşte viaţa sa. Acela nu mai are parte la masa nunţii Mele,
la care sunt toţi chemaţi ca să fie apoi aleşi şi apoi credincioşi
Mie pentru lucrările Mele multe, şi iată, mulţi chemaţi, puţini
aleşi pentru Mine, căci omul se alege tot pe sine când el dă să
aleagă, bietul de el, iar Eu la masa Mea rămân cu cei care
rămân cu Mine la lucrul Meu, iar cei chemaţi care rămân cu
viaţa lor, aceia nu vin, căci îşi caută ale lor, nu ale lui Dum -
nezeu, precum este scris. 

O, ce puţini, ce puţini se despart de cele ale lor ca să se
dea Mie şi lucrului Meu şi ca să rămână ei pentru Mine apoi,
ce puţini! E masa Mea bogată foarte, dar cei chemaţi au ale
lor de făcut, au viaţa lor şi şi-o trăiesc cum vor, n-au vreme
pentru lucrul Meu cu omul. Mult am Eu de lucrat pe pământ,
şi ce puţini vin să-Mi stea în ajutor, ce puţini! Nu ştie omul ce
greu răspuns are de dat lui Dumnezeu când va fi întrebat de
lucrul său, de ceea ce a făcut el pe pământ şi ce a lucrat în vre-
mea lui. 

O, numai pentru sine trăieşte omul pe pământ! El caută
să-şi întreţină viaţa trupului său şi nu este omul de folos lui
Dumnezeu cu viaţa sa, cu lucrarea sa. Cum, omule, cum de
nu-ţi pui întrebarea pentru viaţa ta, pentru ce faci cu ea dacă
o ai şi ce-ai să câştigi sau ce-ai să pierzi după aceea? 

Ioan Botezătorul e slăvit între sfinţi în ziua lui de so -
bor, căci el şi-a trăit viaţa numai pentru Domnul pe pământ şi
a fost lucrătorul Meu, mărturisitorul Meu, ucenicul Meu, căci
Tatăl Meu S-a folosit de el pentru lucrările lui Dumnezeu pe
pământ. El nu şi-a avut grijă de viaţa sa, o, nu! Domnul a avut
grijă de ea, iar el a avut grijă de viaţa Domnului în el şi în
afara lui şi înaintea oamenilor care aveau să înveţe de la el
viaţa, şi acest fel de oameni sunt cei ce stau cu Domnul la
masă şi cu sfinţii Săi, cu cei în care a trăit Domnul cu lucrările
Sale pe pământ între oameni. 

O, ucenicule mare, cine mai ştie să-I dea lui Dumnezeu
preţ între oameni? Unde mai găseşte Domnul om pe care să-l
pună la lucrul Lui cel mult, om care să nu trăiască pentru sine
şi atât, om care să-I dea lui Dumnezeu preţ în el şi rod? Orice
uzină făcută de om rodeşte pentru cel ce a făcut-o şi ascultă
ea de cel ce i-a dat fiinţă pe pământ şi îi aduce folos. Iată,
omul a rămas jos, jos de tot, nu mai este cu nimic bun pentru
Domnul, pentru Cel ce a zidit omul. S-a împietrit inima omu-
lui, s-a împietrit de tot, şi nu-şi mai simte omul împietrirea,
nu mai simte cu inima primejdia despărţirii şi a depărtării lui
de Dumnezeu. El simte numai să aibă grijă de el, de cele ce-i
trebuiesc lui de hrană, de îmbrăcăminte, de avere, de stare.
De Domnul nu mai are omul grijă, nu mai trăieşte omul pen-
tru Domnul pe pământ. O, şi câtă nevoie are Domnul de om! 

Cui să-i spunem Noi tristeţea, multa Noastră tristeţe de
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la depărtarea de Dumnezeu a omului? O, ucenicule mare,
cine se mai gândeşte la tine? Cine se mai uită la tine şi la viaţa
ta şi la folosul pe care l-a adus Domnului viaţa ta, naşterea ta
între oameni? Vai celor ce n-au mărturisire pentru Mine, pen-
tru Făcătorul omului! Ce va fi cu aceia? O, ce va fi cu atâţia
oameni care au trăit cu inima împietrită de n-au avut habar de
folosul lui Dumnezeu cu viaţa lor? O, câtă tristeţe pe Noi,
ucenicule mare! 

— OO,Doamne, o, Doam ne, o, Doamne, în -
demn la umilinţă şi la pocăinţă apoi,

aceasta îi trebuie omului împietrit. Când omul n-are umilinţă,
vine iconomia Ta şi îi aduce durere şi inimă tristă şi zdrobită
ca să vadă el cât este el, cât de mult nu s-a sfiit el faţă în faţă
cu Dumnezeu. La Tine vin cei ce vin să se vindece de du reri,
Doamne, nu alţii vin. O, nimeni nu vine fiind sfânt, ci vine să
se vindece de durerile cele pricinuite de păcatele lui, vine să
facă tratament sfânt şi să se vindece apoi, dar dacă nu face
conştiincios tratamentul cel scris de Tine, nu se vindecă cel ce
vine, ci cade în stânga ca un nevindecat, şi îi trebuie apoi
umilinţă şi pocăinţă, dacă vrea, dacă mai vrea. 

O, cât se spală, cât se gătesc cu de toate cei ce merg
spre păcătuire între ei! Un creştin care ştie de Dumnezeu nu
se găteşte atât de mărunt, nu se găteşte frumos, nu-şi spală
viaţa când vine să se unească cu Domnul, cu Duhul şi cu Tru -
pul Său. Este scris pentru om să se cerceteze pe sine, să se
spele bine, şi aşa să vină, căci cele dinăuntru ale omului sunt
cele ce nu se văd şi sunt cele mai murdare, cele mai spurcate
şi îl spurcă pe om, dar diavolul este dat de gol când se aşea ză
pe alb, se vede şi nu se poate ascunde musca lui. Pe inima
curată când se aşează duhurile zburătoare ale diavolului cel
nevăzut, inima aceea nu ascunde musca cea vrăjmaşă, ci o
scoate la lumină ca să fie judecată. 

O, cum poate omul să scape de pă catele pe care le-a
făcut şi de cele proaspete, Doamne? Un aşa om trebuie să ai -
bă mereu inimioara tristă şi plânsă pentru păcatele lui, nu să
se poarte ca u nul care nu are păcate, o, nu, iar tristeţea a -
ceasta îl doare în el, şi nu mai vine pă ca tul în cel îndurerat
pentru pă cat. Cei ce păcătuiesc sunt cei ce nu se sfiesc de
Dum nezeu şi sunt cei ce se ascund de oa meni cu păcatele lor.
Cei ce păcă tuiesc sunt cei ce învinuiesc pentru căderea lor,
dar sunt şi altfel de păcătoşi, căci sluga aceea ca re Te-a rugat
pentru vindecarea slugii sa le Ţi-a spus Ţie, Doam ne, că nu
este vred nic să intri la el din pricina pă catelor lui, ci să trimiţi
doar cuvântul Tău pe calea credinţei lui în Ti ne şi să se vin-
dece sluga sa. O, aşa ar fi să spună cei ce cad de la Tine, nu
să învinuiască în dreapta şi în stânga pentru căderea lor din
Dumnezeu, pentru pieirea lor de lân gă Tine, dar iată, nu este
duh de umilinţă, îi este ruşine o mului pă cătos să se umi -
lească şi să se ştie de u mi linţa lui. O, ce mult ar trebui să se
u mi lească toţi oamenii, Doamne! Toţi oa menii sunt păcătoşi
şi au de ce să se umilească. 

O, aşa cum păcatele vă umilesc atât de mult pe voi, tot
aşa trebuie să vă umiliţi şi voi pentru păcatele voastre, oa meni
de pe pământ. Eu, Ioan Boteză to rul, vă aduc acest cuvânt de
umilinţă, iar umilinţei pentru păcat îi urmează pocă inţa. Aple -
caţi-vă, aşadar, spre umilinţă în toată clipa, căci în toată clipa
omul este osândit de păcatele lui trecute sau proaspete şi n-ar
avea de ce să se arate el îngâmfat şi neumilit pentru păcat. 

Grăirea duşmănoasă dintre om şi om este dovada păcă -
toşeniei omului. Nu mai omul păcătos este în stare de aşa ce -
va. O, cine-L vede măcar o dată pe Dom nul şi are noroc să-i
fie inima smerită în tru aceasta, acela se umple apoi de duhul

temerii de Dumnezeu şi nu se mai încântă cu alt gând sau
purtare din care să-I lipsească Domnul Cel smerit, Dom nul
Cel blând cu inima, ci stă acesta cu frică nu mai în Domnul,
făcând numai vo ia Lui în toate clipele, iubind şi ve ghind. Dar
şi cel ce nu-L vede pe Dom nul niciodată, ci doar Îl crede şi Îl
simte prin toate cuvintele Lui ca şi cum L-ar vedea mereu pe
El, şi unul ca acela poa te trăi în duhul temerii de Dum nezeu
în toată clipa, poate din pricina iubirii lui de Dumnezeu căpă -
tată în dar prin credinţa lui. 

Nu are nimic legat de duhul sfielii sfinte şi al temerii
de Dumnezeu purtarea cea necuviincioasă a omului, forţa cu -
vântului ros tit cu apăsare şi nervii do vediţi în sângele lui şi pe
limba lui apoi. Toate ne mulţumirile de la care o mul iz buc -
neşte în chip nesfios şi necuviincios, nu au nimic legat cu
duhul temerii de Dum ne zeu. Lipsa de sfială şi de temere de
Dum nezeu sunt dovedite de grăirea cea multă a omului care
grăieşte orice, dar tăcerea celor înţelepţi, împotriva a cestui fel
de vorbire, dovedeşte rodul care este în el de la Dumnezeu,
căci vai celor ce se hrănesc din vorbiri de umplutură şi ale că -
ror urechi şi suflete caută aceasta! 

Duhul mângâierii, duhul darurilor sfinte, acestea tre-
buie să dovedească cei ce sunt ai Domnului cu lucrul lor, cu
jert fa lor, o, Doamne. O, ce frumos, ce sfios m-am purtat eu
înaintea Ta cu cele dină untru şi din afară ale mele, ce frumos
şi ce credincios, Doamne! Să ia şi să înveţe fiii poporului Tău
de azi, şi alţii să ia şi să înveţe apoi de la ei folosul cel pentru
Tine al vieţii omului, căci cine stă cu Ti ne la lucrul Tău şi la
cruce, Doam ne, acela trăieşte pentru Tine, dar cine se trage în
sine cu ale sale rele şi bune şi se dă de lângă Tine cu lucrul
său cel pentru Tine, acela încetează să mai trăiască via ţa sa
pentru Tine, ci trăieşte doar pen tru sine apoi şi îşi poartă grijă
de zilele lui, iar zilele Tale nu le mai trăieşte unul ca acela, şi
vai unuia ca acela da că-l prinde din urmă osânda necredinţei!
Vai lui dacă ar fi pedepsit apoi cu că derea spre necredinţă faţă
de lucrul Tău cel ceresc de azi cu poporul Tău de azi, căci la
unii ne putem uita aşa dintre cei ce au fost şi nu mai sunt ai
Tăi şi lângă Tine cu viaţa lor, o, Doamne. 

Duhul mângâierii, duhul darurilor sfinte, în acestea să
rămână poporul cu vântului Tău, Doam ne. De la o margine la
al ta a pământului sunt plini toţi oamenii de pofta de păcat, dar
poporul cuvântului Tău să fie plin de Dum nezeu, plin de
Tine, Doamne, fiecare fiu al acestui popor şi să Te arate pe
Tine mărturisindu-Te din el cu faţa Ta, cu via ţa Ta, cu lucrarea
Ta, cu smerenia şi blân deţea Ta, cu iubirea Ta între ei numai
pen tru cei din cer, Doamne. Aşa daruri dau eu po porului Tău
de azi în ziua mea de so bor între sfinţi, iar Ţie cinste şi lau dă,
Doam ne, în cete-cete, noi, sfinţii Tăi. Amin. 

— SS lava Mea este cu voi şi peste voi, sfinţi
iu biţi ai Mei, iar poporul cuvântului

Meu o poartă peste pământ. Eu sunt purtat de heruvimi şi de
poporul cuvântului Meu şi grăiesc peste pământ cuvântul
Meu, iar el Mă împarte. 

Curând, curând, voi sta la masă cu tine, popor al cu -
vân tului Meu, că vin cu mama Mea Fecioară şi cu sărbătoarea
ei şi voi grăi în ziua aceea cu neamul român, şi din mijlocul
lui cu popoarele, căci cuvântul Îmi este lucrarea. 

O, nu uitaţi să fiţi frumoşi, să fiţi voi cei frumoşi, fiilor.
Diavolul cel vrăjmaş vă dă târcoale ca să nu fiţi voi frumoşii
Mei prin toată armonia dintre voi, dintre Mine şi voi, dar voi
vegheaţi să fiţi ai Mei, mereu ai Mei. 

O, rămâneţi mereu, rămâneţi cu Mine mereu, mereu ai
Mei, fiilor, că mult lucru sfânt avem de lucrat şi de aşezat pe
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pământ, o, fiilor. Amin, amin, amin. 
29 august/11 septembrie 2014

Praznicul Naşterii Maicii Domnului

Maica Domnului stă de veghe peste pământul român. Domnul are
de aşezat pe această vatră taina şi lucrarea ţării strălucirii. Arma
cu care lucrează Domnul este Cuvântul lui Dumnezeu. Îngerii stau
de veghe pentru împlinirea voii Domnului pe vatra neamului ro -
mân. Grăirea Maicii Domnului către neamul român. Vai de loca -
şurile de biserici care sunt îmbrăcate în roşu. Străbunii sfinți stau 

de veghe la hotare. 

EE u sunt Cel ce sunt. Sunt Dumnezeu Fiul. Am
acum, la sfâr şit de timp, am nume minunat:

Cuvântul lui Dumnezeu, şi-Mi scriu carte pe pă mântul român
sub acest nume. Eu sunt Cel ce vin iarăşi de la Tatăl pe pă -
mânt şi am nume nou, după cum Îmi este acum lucrarea, căci
stau pe nori de heruvimi şi-Mi las glasul să se audă şi grăiesc,
ca să împlinesc apoi cuvântul Meu. Amin. 

E zi de praznic împărătesc această zi. Sunt în slavă
deasupra poporului cuvântului Meu din zilele acestea. Se des -
chide în mijlocul lui cartea Mea ca să Mă aşez în ea cuvânt şi
să grăiesc cu carte scrisă neamului român. Eu şi mama Mea
Fecioara suntem în sărbătoare între cetele de sfinţi, care Ne
însoţesc pentru amintirea şi slava zilei în care ea s-a născut cu
trupul pe pământ, după orânduiala cea din vecii a lui Dum -
nezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, ca să Se sprijine apoi Tatăl
şi să lucreze prin ea venirea Mea întrupat pe pământ între
oameni, după cum era scris în prooroci să vină Domnul pe
pământ, să vină şi să fie străpuns pentru păcatele oamenilor şi
să răscumpere fiinţa omului căzut de la Dumnezeu prin neas-
cultare de legile vieţii, şi am venit şi M-am arătat oamenilor
cu lucrarea pe care Tatăl Mi-a dat-o s-o desăvârşesc. 

O, slavă zilei de naştere pe pământ a mamei Mele
Fecioară! 

Sunt în nor cu tine şi cu cetele de sfinţi aici, în mijlocul
poporului cuvântului Meu, mamă. Pe vatra neamului român
Mi-a pregătit şi Mi-a gătit Tatăl venirea Mea cea de azi
cuvânt pe pământ. Ne-a făcut Tatăl români, o, mama Mea, şi
Ne-a dat să grăim româneşte. Limba neamului român o avem
în grăire, şi aceasta arată că Tatăl Savaot a ales de la început
a ceastă ţară şi acest neam peste care să Se slăvească cu
venirea la oameni a Fiului Său Iisus Hristos, Dumnezeu Fiul,
Dumnezeu Cuvântul. 

O, neam român, te-a ales Tatăl dintre popoare ca să
sălăşluiască Dumnezeu în tine cu venirea Sa pe pământ cu -
vânt acum, la sfârşit de timp. O, neam ales pentru venirea
Dom nului pe pământ a cum, iată, ai alegere aparte, după voia
lui Dumnezeu. În tine face Domnul voia Sa, şi cu ea răstoarnă
voia omului ca să se împlinească voia Domnului. Amin. 

O, mama Mea Fecioară, avem de grăit neamului român
în ziua ta de praznic, căci avem de lucrat aici în zilele acestea
voia Domnului. E mult păcat pe pă mânt peste tot, mamă. E
mult păcatul şi aici, pe vatra neamului român. Cel mai de
căpătâi păcat între păcate este îngâmfarea omului, mamă. De
la acest păcat se desparte de Dumnezeu omul şi dă să-şi facă
el voia sa, mamă. O, câtă orânduială sfântă avem de aşezat
Noi pe acest pământ ales de Tatăl pentru venirea Mea cea de
azi cu sfinţii şi cu îngerii, precum este scris să vin, mamă. O,
nu ştiu oamenii de pe a ceastă vatră, nu ştiu ei voia Domnului
cu această ţară, dar Noi o ştim, mamă, şi este scrisă în Scrip -
turi, iar dacă este scrisă trebuie să se împlinească, fiindcă aşa

este scris. Taina şi lucrarea ţării strălucirii avem Noi de lucrat
şi de aşezat pe această vatră şi aici trebuie să-şi afle înfrân-
gerea vrăjmaşul Meu antichrist şi toate slugile lui, căci aşa
este scris. 

Tainic lucrăm, mamă. Cuvântul lui Dumnezeu este ar -
ma cu care se lucrează în zilele acestea împotriva fărădelegii
de pe pământ şi a celor ce lucrează pentru ea. Cuvântul Meu
călătoreşte din loc în loc peste tot, mamă. Auzit sau neauzit
dacă es te de oameni, el lucrează lucrarea sa, nu mai să poată
el fi aşezat pe pământ când gura Mea îl grăieşte din văzduh,
din nor de heruvimi ca să ia el fiinţă în cartea sa, mamă. 

O, neam român, grăiesc în mijlocul tău cuvântul Meu.
Mama Mea Fecioara este acoperământul tău şi ocrotire mare
ţie, după cum voia Tatălui a fost. Grăiesc cu mama Mea pe
vatra ta în zi de praznic de naştere a ei pe pământ, dar grăiesc
cu tine în această zi. Naştere din nou, naştere de sus îţi hără -
zeşte Dumnezeu ţie. Tu nu poţi, dar poate Domnul să aşeze
peste tine voia Sa, că îţi trebuie acum trezire mare, o, ţara
Mea de azi. Eu, Domnul, voi lucra peste tine şi te voi conduce
voia Mea s-o faci, chiar dacă auzi, chiar dacă nu auzi sau nu
crezi cuvântul Meu de peste tine. Eu am lucrarea Tatălui s-o
desăvârşesc în mijlocul tău şi peste tine în zilele acestea, iar
tu eşti acum la răscruce, eşti pândită de duhul şi de lucrarea
fărădelegii celor fără de milă de Mine şi de tine, a celor ce
dau să răstoarne voia Mea pentru voia lor şi să strige apoi că
ei sunt cei mai mari peste toţi. 

O, tu trebuie să ieşi de sub această apăsare, ţara Mea
română, şi-ţi trebuie veghe din cer în mijlocul tău, şi iată-Mă
cuvânt în tine. Pază cerească înăuntrul tău şi de jur-împrejur
aşează cerul acum pentru tine. Mama Mea Fecioara merge de
jur-împrejur pe hotarele tale şi pecetluieşte cu semnul ei peste
tot. Ea vede şi ştie lucrarea Mea cea multă pe vatra ta, căci cei
de sus văd totul, văd mereu, şi are ma ma Mea Fecioara lu -
crarea pazei ei pes te această ţară, ţara venirii Fiului ei cuvânt
pe pământ acum, la sfârşit de timp. 

O, avem acum de răsturnat voia omului cel trufaş şi a
toate slugile lui, ma mă. Lucrare amănunţită trebuie să lu -
crăm, căci omul cel potrivnic cerului pe pământ, dă să lucreze
acum chiar şi prin biserică păcăleala pe care o are el în sânge
pentru propăşirea lui pe scaun înalt, şi duhul minciunii este
lucrarea lui, mamă, dar Noi, împreună cu poporul cuvântului
Meu stăm cu veghe şi cu rugăciune înaintea Tatălui cerurilor
ca să biruiască Domnul şi nu omul acest timp greu, că vreme
de încercare este acum peste neamul român, mamă. 

Dăm de veste şi de poruncă îngerilor în cete-cete cu lu -
crarea lor să vegheze peste tot pentru împlinirea voii Dom nu -
lui pe vatra neamului român, că vine ziua tragerii la sorţi pen-
tru scaunul de sus al cârmuirii pe mai departe a acestui neam.
O, nu e de joacă pentru această alegere şi trebuie să aleagă
Domnul, trebuie căutat în inimi, căci trebuie o inimă cu iubire
în ea şi cu dreptate şi cu milă şi cu veghe în ea pentru soarta
acestui neam, iar cine caută numai mărirea lui între cei ce s-au
ridicat pentru acest sorţ, aceia să se depărteze şi să fie înde -
părtaţi de îngerii Mei, căci Eu, Domnul, hotărăsc aceasta ce
spun. 

Hai, mamă, hai cu glasul tău acum peste neamul ro -
mân, că tu eşti de-a dreap ta Mea şi este scris despre Mine şi
despre tine: «Scaunul Tău, Dumnezeule, este în veacul vea -
cului şi toiagul dreptăţii este toiagul împărăţiei Tale şi fiice
de împărat Te slujesc, şi stă împărăteasa de-a dreap ta Ta cu
hai ne prea înfrumuseţate, că ai dorit frumuseţea ei, şi toată
slava ei este înăuntrul ei». Amin. 
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— OO,slava mea este înă untrul meu, şi Tu
eşti tot lăuntrul meu, Fiule Doamne.

Tu eşti toată fiinţa mea, şi m-am făcut Ţie aşternut şi cale de
venire a Ta la oameni, şi până să Te fi sălăşluit Tu între oa -
meni Te-ai sălăşluit în mine cu toată fiinţa Ta dumnezeiască,
o, Doamne, şi mi-ai fost Fiu şi Domn mi-ai fost, şi mare este
sla va Ta în toată vremea, Fiule scump al meu. 

E vremea să spun că Tu m-ai aşezat de mare ocrotire
peste pământul şi nea mul român, peste ţara venirii Tale acum
pe pământ, Fiule Doamne. Nori de sfinţi şi de îngeri se poartă
cu mine înăuntru şi de jur-împrejurul pământului român, că
aici Îţi ai aşezată lucrarea Ta de biruinţă asupra diavolului şi
asupra lui antichrist, Tu şi poporul cuvântului Tău, po por din
români, Doamne. Stau în mijlocul lui cu duhul rugăciunii
pen tru ţară, căci ţara noastră acum este România, şi în ea sun-
tem şi lucrăm şi împlinim biru inţa cea mare împotriva stăpâ -
ni torului acestui veac: duhul lumii. 

Cu mare şi sfântă rugăciune trebuie, Doamne, să veg-
hem acum între Tatăl şi poporul român, că e la mare răscruce
acest neam şi sunt mulţi vrăjmaşii şi îşi ascund faţa pe dină -
untru, dar hidoşenia duhului lor iese deasupra şi le vă deşte pe
cele dinăuntru ale lor, căci n-au cuvinte mari vrăj maşii, dar au
duhul trufiei, din care ei sug şi-şi hrănesc hido şenia şi se fac
respingători prin ea mereu, mereu. O, iată, Doam ne, ce fac
aceştia: adună oa meni de peste tot, îi iau de la spate prin cei
slugarnici şi se arată cu ei de partea lor, dar nu sunt de partea
lor cei traşi cu forţa să vină să se arate cu ei. O, cel împins pe
scaunul de sus este stăpânit de cei slugarnici la vedere, de cei
ce vor cu orice preţ puterea toată peste nea mul român, dar
aceas tă fărădelege a lor pune degetul pe ei şi sunt daţi de gol
aceştia de înseşi fărădelegile lor, o, Doam ne, şi sunt ei vrăj -
maşii neamului român. Stau la ve ghe şi văd peste tot lucrarea
lor vrăjmaşă, dar odată cu ei lucrează cerul de sfinţi şi de
îngeri, iar eu cu mâ nă de ma mă mângâi pământul român şi
am lucrarea de pază sfântă peste el, Fiu le Doam ne, şi-i spun
neamului de pe el, îi spun aşa: 

O, neam român, veghează şi te scoală la veghe sfântă,
căci cei din cer sunt la veghe mare pes te tine acum, în vreme
de cumpănă peste tine. Duhul Sfânt te va umbri şi puterea
Celui Preaînalt te va călăuzi ca să faci tu voia Lui acum, spre
salvarea ta cea de azi şi cea de mâi ne, căci împărăţia lui roşu
dă să te cu prindă şi-şi flutură steagurile roşii deasupra ca pului
tău, dar tu nu uita din ce strâmtorare te-a scos Domnul, o, nu
uita, ca nu cumva să te laşi înşelată, ţară a Fiului meu Iisus
Hristos, ţară a Domnului acum, la sfârşit de timp. Iată, roşul
este vrăjmaş, după cum ţi-a spus ţie Domnul şi ţi-a spus să nu
iubeşti, să nu porţi culoarea cea roşie, că la roşu trage bles -
temul, trage vrăjmaşul tău. 

Vai de locaşurile de biserici care sunt îmbrăcate în ro -
şu, că iată-le cum sunt, şi cine trage la ele! Haina Dom nu lui
este albă, este sfântă, este cu rată, iar hlamida roşie este haina
vrăjmaşului Dom nului, şi cu ea a fost Fiul meu Hris tos batjo-
corit de mai-marii vremii. Dar tu îm bracă-te în alb, popor ro -
mân, şi fii ve ghe tor ziua şi noaptea pentru cămăşuţa ta, că
iată, ţi-a furat omul roşu semnul po po ru lui tău, cămăşuţa ro -
mânească, şi aşa ştie să te păcălească hoţul cel roşu, dar el
este hoţul, nu este fratele tău, o, nu. 

Vin cu cuvântul veghii şi-ţi spun minciuna sub care se
piteşte omul roşu peste tot ca să-ţi calce sub picioare mă rirea
ta cea din străbuni, neam român, şi sufletul, pe care ţi-l strân -
ge în căngi pentru slava lui, o, popor ales de Domnul la sfârşit
de timp, dar scoală-te cu sfinţii la rugăciune pentru soarta ta,

că ai străbuni sfinţi care stau de veghe la hotare şi sunt vii la
veghe, şi nu sunt morţi străbunii tăi cei sfinţi, ci lângă tine
sunt şi cu tine sunt, şi văd ei toată fărădelegea care te strânge
sub ea, şi nu te lasă străbunii tăi să mori, dar scoală-te ca să
nu mori, o, neam român. 

E ziua mea de serbare această zi de praznic sfânt. Heru -
vimi şi serafimi îm pânzesc peste tot văzduhul tău şi te ve ghea -
ză, ţară română. Iar Ţie, Fiule Iisus Hris tos, Fiul meu iu bit, Îţi
doresc biruinţă pentru acest neam şi împărăţie a Ta să faci din
el, voia Ta să faci cu el, şi tot aşa şi el, o, Doam ne. Eu stau de
veghe înă untru şi la hotare, iar cuvântul Tău să poată acum
peste toată fărădelegea, că e vremea Ta, Fiule Doamne, e vre -
me să lu creze Domnul, precum este scris. Amin. 

— SS lava Mea şi a ta stă pe vatra neamului
român şi cuvintează cuvânt, mamă. Sla -

vă iubirii tale pentru neamul, român, neamul Meu şi al tău în
zilele acestea, mamă! Suntem purtaţi de nor de heruvimi şi de
serafimi şi de poporul cuvân tului Meu, mamă, şi grăim peste
pământ cuvânt. Îngerii şi sfinţii sunt în lucrare cu Noi pentru
soarta neamului român, în mijlocul căruia Ne avem aşezată
lucrarea slavei Domnului, masa cuvântului lui Dumnezeu pe
pământ, mamă. 

O, neam român, auzi tu glasul Domnului? O, auzi-l, şi
te aşează sub ocrotirea lui, că dă război cu tine duhul cel
vrăjmaş, duhul cel de la început, care s-a răzvrătit. O, pace
ţie, neam român! Eu, Domnul, voiesc să te despart de vrăj -
maşii care mişună pe lângă tine, şi voiesc să-ţi aduc pacea şi
duhul mângâierii. Eu, Domnul, lucrez să te păzesc de toţi
vrăjmaşii care dau să se încerce cu tine şi nu vor să ştie că Eu
sunt Domnul Dumnezeul tău, Domnul puterilor, Domnul Cel
tare în război. 

O, pace vouă, popoarelor! Pace, şi nu război să voiţi!
Băgaţi sabia în teacă şi fiţi cuminţi, căci Eu, Domnul, am în -
ceput să împărăţesc pe pământ şi sunt Cel nebiruit ca şi acum
două mii de ani când M-am ridicat arătându-Mă biru itor
înaintea celor ce au gândit că M-au doborât, dar nu, Eu M-am
sculat, şi a fost judecat a tunci stăpânitorul acestui veac, anti -
christ, şi iarăşi este judecat şi biruit, căci Eu, Dom nul, împă -
răţesc, şi Mi-am scris şi-Mi scriu cuvântul peste pământ, şi
drept este cuvântul Meu, precum este scris. Amin. 

O, pace vouă, popoarelor! Eu sunt Cel ce sunt. Cine
scoate sabia va pieri în sabia lui. Cine ridică năframa albă va
fi scris ca fiu al păcii. Pace şi dragoste este împărăţia Mea pe
pământ, iar războiul sau dragostea desfrânată nu este cu
Dom  nul şi cu ai Săi, ci este lucrarea duhului lumii, lucrarea
vrăjmaşă, împotriva căreia Eu, Domnul, biruiesc. 

Pace ţie, neam român în mijlocul popoarelor de pe
pământ! O, pace ţie, ca să ia de la tine popoarele! Eu sunt cu -
vânt în mijlocul tău, şi din tine peste popoare şi peste văzduh,
pe unde Mă port cu sfinţii Mei în cete-cete şi veghez. 

Eu, Domnul, sunt purtat în văzduh de nori de heruvimi,
iar pe pământ sunt purtat de poporul cuvântului Meu, pe care
l-am ridicat să stea înaintea Mea şi i-am dat cuvânt de rugă -
ciune să ridice către Mine pentru ţara română acum, iar din
mijlocul lui merge cuvântul Meu peste pământ şi peste po -
poa re, merge pe vânt şi străbate văzduhul din margini în mar-
gini şi strigă aşa: 

Cei ce vă răzvrătiţi între popoare, pace vouă vă spune
vouă Domnul Iisus Hristos! Eu sunt Cel ce sunt, Eu sunt Cel
ce vă spun aceasta. 

Sunt Dumnezeu Fiul şi am nume minunat acum, la
sfârşit de timp. Cuvântul lui Dumnezeu este numele Meu
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şi-Mi scriu carte pe pământul român sub acest nume. Cu
numele Meu cel nou vin iarăşi de la Tatăl pe pământ şi Mă fac
cuvânt, şi apoi îl împlinesc pe el. Amin, amin, amin. 

Am vrut, poporul Meu, să vin la tine cuvânt acum o
săptămână şi n-am găsit deschis ca să intru. Cuvântul Meu de
atunci îl păstrez în Mine şi dau să găsesc prilej să-l cobor la
tine şi să fie scris în cartea Mea. O, veghează, măi poporul
Meu, veghează-Mi venirea când dau să vin să intru în carte,
că Mă apasă cuvântul cel negrăit la timpul său. O, ai grijă de
intrarea Mea la tine când vin, ai grijă, o, poporul Meu! Amin. 

8/21 septembrie 2014

Praznicul Înălţării Sfintei Cruci

Învățătură pentru purtarea crucii. Cea mai nemiloasă boală este
boala necredinței. Să stea creștinul sub cruce și să nu taie din ea.
Cel ce taie din cruce este cel ce se scutură de vină. Viața dulce și
viața amară. Durerile, nu mângâierile îl zidesc pe om. Boala 

necredinței numai oamenii o au. 

EE u sunt Cel ce sunt, şi sunt Păs tor. Eu sunt Păs -
torul Cel cu crucea, Păstorul Cel de sus. 

E zi de praznic sfânt, e ziua crucii, sărbătorită bise -
riceşte, şi a rămas ea praznic bisericesc când crucea pe care
M-a răstignit poporul iudeu a fost scoasă din pământ şi pusă
pe masă spre mărturie Mie între oameni, ca să creadă cei mari
şi cei mici că a venit Domnul din cer pe pământ şi că a biruit
moartea prin cruce dacă oamenii L-au dat la moarte, şi totul
prin cru ce se biruieşte, tot ce este de biruit. Amin. 

O, popor al cuvântului Meu, aşezăm în carte învăţătură
pentru purtarea crucii. Hai, fiilor, să aşezăm pe pământ cu -
vân tul Meu de câte ori el vine şi bate ca să grăiască Domnul,
căci toate se lucrează prin cuvânt rostit, şi aşa a lucrat de la
început Dumnezeu. O, nu în zadar v-am pregătit Eu să-Mi fiţi
voi popor acum, la sfârşit de timp, ci ca să am loc pregătit şi
credinţă să am în voi apoi, ca să vin să-Mi las pe pământ
cuvântul Meu cel de azi, măi fiilor. Când Eu vin şi las învă -
ţătură pe masă la voi, nu numai pentru voi fac această iubire,
ci pentru tot pământul, pentru tot o mul căruia îi este dat de la
Dumnezeu să Mă găsească aici şi să Mă ia în el şi să-Mi dea
ascultare apoi pentru viaţa sa, ca să-l pot face pe om, să-l fac
Dumnezeu prin har, prin cuvântul Meu să-l fac, o, fiilor. 

O, e multă neputinţa de pe pământ a oamenilor. Sunt
bolnavi în fel şi chip oamenii, dar cea mai nemiloasă boală
este cea pe care omul o lasă să stea peste el din pricina nepă -
sării de suflet, boala necredinţei, o boală a oamenilor, căci
omul care nu are credinţă sau care îşi pierde credinţa este mai
de plâns decât animalul care are de stăpân pe om. 

Plângea cuvântul Meu, plângea Du hul Meu prin proo -
roci şi spunea despre poporul Meu Israel: «Boul îşi cunoaşte
stăpânul, şi asinul ieslea stăpânului său, dar Israel nu Mă
mai cunoaşte, poporul Meu nu Mă înţelege, căci a părăsit pe
Dom nul, L-a tăgăduit şi I-a întors spatele, căci capul lor este
bolnav, şi inima lor boleşte, şi din creştet până-n tălpi nu-i
nimic sănătos». Am pus poporului Meu numele de Israel. Po -
por care vede pe Dumnezeu, aşa l-am numit pe el, iar el s-a
lăsat spre necredinţă şi s-a îmbolnăvit de ea şi i-am spus că
animalele nu sunt bolnave ca el, şi iată, necredinţa este o
boală a oamenilor. 

Omul care nu mănâncă de la Dumnezeu nu are pe
Domnul în el. I-am spus omului că el nu se hrăneşte numai cu
pâi ne, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, iar

el a ales să nu mănânce de la Dumnezeu, să nu se facă Dum -
nezeu prin har şi să stea la masă cu Domnul, ci a ales să
rămână bolnav. 

O, măi poporul Meu, o, fiilor, v-am povăţuit mereu pe
voi să staţi sub cruce şi v-am îndemnat să nu tăiaţi din cruce,
fiilor. Cum poate omul să-şi taie din cruce? El îşi taie mereu
din cruce, dar nu ştie cum vine aceasta. O, fiilor, numai cel
vinovat este sub cruce. Cel ce taie din cruce este cel ce nu-şi
cunoaşte şi nu-şi recunoaşte vina, ci se scutură de ea mereu şi
spune că nu are vină, şi s-a făcut aceasta deprindere la om.
Atunci el taie din cruce în numele dreptăţii, zice el, şi zice aşa
de dorul de a fi ştiut drept, de ruşinea de a fi nedrept, şi unul
ca acela se ruşinează cu purtarea crucii şi nu seamănă cu
Domnul, cu Cel ce n-a spus nimănui niciodată că nu este
vinovat, că n-a făcut aşa cum a fost învinuit de cei ce apoi
L-au pus sub cruce, şi apoi pe ea răstignit. 

O, M-am lăsat sub cruce, şi pe cruce apoi ca să-i arăt
omului să semene cu Mine cu viaţa lui, mai ales că omul este
şi vinovat. O, niciodată omule, n-ar fi să te ascunzi de vina ta
sau de cea pusă peste tine şi să te scuturi de ea când cineva
vede la tine vină sau îţi spune despre ea. Tu eşti om, şi tot te
scuturi de vină, iar Eu am fost Dumnezeu şi am intrat sub
vină şi nu M-am scuturat de ea în faţa nimănui, ci am purtat
tot ce a venit spre Mine să port şi să pot, şi am putut să-Mi
însuşesc vina care Mi-a fost pusă, iar prin răbdare am biruit
moartea cea pentru vină şi eram Cel nevinovat, căci eram din
cer, nu din lu mea aceasta eram, şi n-aveam nimic în ea şi nici
ea în Mine. 

Iată, omul n-are smerenie, căci are trufie şi se trufeşte
cu el însuşi înaintea altui om, şi de aceea se scutură de vină,
şi s-a deprins să facă mereu, mereu aşa. O, dacă omul ar vrea
să fie ca Mine s-ar bucura în umilinţă şi ar căuta să fie pur -
tător de vină şi să fie umilit prin ea. O, numai pentru Domnul
este umilinţa şi aplecarea, căci ca să nu fie omul bolnav de
necredinţă ar trebui să-i placă şi lui să poarte vină şi să creadă
în Dumnezeu pentru că este vinovat înaintea Sa şi să aibă
nevoie de doctor pentru necredinţa lui, pentru neumilinţa cu
care-şi scutură mereu vina ca unul căruia îi este ruşine să fie
vinovat. Dar omul este vinovat în toată clipa în fel şi chip, şi
dacă nu mănâncă de la Dumnezeu nu se face bine, nu este
curăţat de vina sa, şi trebuie omul să ştie de la Dumnezeu
toate acestea şi să nu se deprindă să-şi taie din cruce, căci
crucea este o taină mare, şi trebuie omul să sărute pământul
şi cerul, căci cerul se atinge de pământ, iar pământul se atinge
de cer prin trupul omului care are suflet viu şi mişcare între
pământ şi cer. 

O, poporul Meu, o, fii ai cuvântului Meu de peste voi,
căutaţi mereu cu dulce să vieţuiţi. Duceţi viaţă dulce, fiilor.
Viaţa dulce este cea plină de umilinţă în inimă şi în faptă, în
grăire şi în purtare, în petrecere cu Domnul pe pământ, iar
viaţa ama ră este cu tulburări, cu încordări, cu apăsări, cu lipsa
lui Dumnezeu dintre oameni, şi acestea toate vin de la lipsa
u milinţei şi a căldurii inimii şi a purtării crucii, purtare care
nu l-ar lăsa pe om să se ascundă şi să se scuture de vină cu
graiul gurii lui. 

O, nu tăiaţi din cruce, fiilor! Nu că utaţi în dureri mân -
gâieri, ci doar răbdare şi iubire de Dumnezeu, că iată ce păţesc
cei ce umblă după mângâieri căutând aşa în încercări ale vie -
ţii! Mângâierile îi aduc omului dor de bucurii neziditoare, milă
dăunătoare deoparte şi de alta şi depărtare de Dum nezeu apoi
şi dor de păcat apoi. În dureri şi în încercări mici sau mari,
luaţi numai de la Mine întărire şi răbdare şi cuminţenie şi înţe -
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lep ciune prin dureri, căci durerile îl zidesc, nu mângâierile îl
zidesc pe om, şi vă învăţ pe voi toate a cestea ca să audă toţi
oamenii de pe pământ învăţătura Mea de peste voi şi să ia din
ea, măi fiilor, şi să ştie că durerile, nu mân gâierile îi aduc omu-
lui bucurii, ba mai mult de atât, mângâie rile îl strică pe om, iar
durerile îl cuminţesc. Mângâierile îl fac pe om să uite de Dom -
nul şi să alunece spre slăbiciuni şi să se lase înşelat de ele chiar
în vremea clipelor grele, şi-şi pierde atunci mintea cel ce caută
pentru dureri mângâieri. Dar Eu, Domnul, îl las atunci pe om
pe mâna mângâierilor căutate de el şi Mă depărtez cu ajutorul
Meu, aşa cum şi omul se depărtează de Domnul şi se alătură
cu omul în vreme de ispită. 

O, oameni de pe pământ, bolnavi sau nu de boala ne -
credinţei, pe care nu mai oamenii o au, iată ce vă spun Eu,
Domnul, în zi de praznic pentru crucea Mea vă spun că Dum -
nezeu rabdă şi că omul nu rabdă, şi ar trebui omul să rabde,
nu Dumnezeu, căci Dumnezeu îl rabdă pe cel ce nu rabdă, îl
rabdă îndelung. O, de ce nu rabdă omul? Şi dacă nu rabdă, ce
face? Iată, omul nu-şi poartă vina şi răbdarea cea pentru ea.
El se scutură de vină înaintea celorlalţi pentru că nu vrea să-şi
rabde vina, şi nu este cinstit să facă aşa, să facă nedreptate lui
Dumnezeu, să-L pună pe Domnul să rabde pe urma vinei lui.
Cum adică rabdă Domnul în locul omului? O, rabdă Domnul
sâcul cel de la diavol, rabdă Domnul mereu bucuria diavolu-
lui împotriva Lui şi a omului, căci diavolul îl biruieşte me reu
pe om şi se duce apoi la Domnul ca să-I arate ce face omul şi
să-şi ia partea ce i se cuvine din lup ta cea îm potriva o mului,
căci omul se lasă biruit şi îi este ruşine apoi să recunoască ce
a fă cut, ba chiar se dez vino vă ţeşte mereu şi s-a deprins aşa,
s-a deprins să se scuture de vină, să-şi ierte mereu vina şi să
n-o ia a supra sa înaintea semenilor lui, dar Eu nu M-am purtat
aşa, Eu nu M-am scuturat, Eu n-am zis: n-am făcut. 

O, oameni de pe pământ, învăţaţi de la Mine că Eu am
stat sub vină şi n-am zis: nu sunt vinovat. Ba M-am lăsat sub
vină în locul celor vinovaţi. O, învăţaţi purtarea crucii, şi vă
veţi vindeca de necredinţă, căci necredinţa este o părere şi
piere ca şi omul necredincios, dar credinţa este putere şi este
cruce purtată, şi aceasta aduce omului salvare şi biruinţă pen-
tru viaţă şi pentru vecii apoi. Amin. 

O, poporul Meu, popor cu cruce ca şi Domnul tău,
apleacă-te ca un vinovat, fiule, apleacă-te mereu, că şi Eu
M-am a plecat. O, apleacă-te şi stai aplecat şi stai în genun -
cheat faţă de vină, că nu e om mai înălţat ca şi cel îngenun -
cheat, ca şi cel ce poartă cruce. Omul este vinovat, iar crucea
şi gre ul ei este purtarea şi cu răţirea pă catelor lui şi u milinţa de
bunăvo ie, u mi linţa, care îl eliberează pe om de vina lui. 

O, fiilor, fiţi umiliţi unul înaintea celuilalt! Fiţi aşa me -
reu şi duceţi viaţă dulce prin umilinţă, căci cine n-are umilinţă
este despărţit de Domnul, dar voi sunteţi poporul Meu, măi
fiilor, şi vin la voi şi vă hrănesc din cer şi vă dau din gura Mea
cuvânt ca să fiţi vii, ca să fiţi, măi fiilor. 

Purtarea crucii sfinte este învăţătura Mea de azi. Să ia
din ea toţi cei ce voiesc să vină după Mine şi să fie ca Mine
şi ca voi, o, fiilor. Amin. 

Ne vom întoarce acum în carte ca să aşezăm în ea cu -
vântul Meu care a stat şi stă în Mine încă de acum două săp tă -
mâni pregătit ca să fie pus în carte şi ca să începem cu el anul
creştinesc aşa cum omul nu mai ştie, nu mai ştie ca sfinţii omul. 

O, pace vouă, fiilor! Fiţi treji, staţi înaintea Mea, fiţi
atenţi, fiţi primitori pentru venirea Mea, fiilor! Amin, amin,
amin. 

14/27 septembrie 2014

Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci

Sfat pentru creștinii care merg prin lume. Sfiala sfinților înaintea
Domnului. Viața omului este scumpă cât vecia. 

II ntru în carte cuvânt. Glas de Păs tor din cer iese din
gura Mea. Sunt Fiul Tatălui Savaot şi sunt Păstor.

Cum nu stă râul din cursul lui şi curge pe albia lui, aşa nu stă
cuvântul Meu din lucrarea lui, căci după ce îl cuvintez el lu -
crează, şi de aceea trebuie pus pe pă mânt în cartea sa cuvântul
Meu. Omul nu voieşte să-l împlinească şi să-l desăvârşească
peste el, dar cuvântul Meu lucrează pe pământ cum nu se suie
la mintea omului. El repară sau strică acolo unde omul nu-l
împlineşte peste el, dar cuvântul Meu cel grăit repară pe cele
stricate de om şi strică pe cele zidite împotriva Mea de către
om, şi nu se poate omul împotrivi cuvântului Meu cel rostit,
ca să nu fie împlinit. Omul este împietrit şi nu mai vede şi
nu-i mai este dat să vadă celui împietrit, sau să înţeleagă el pe
cele de Dumnezeu lucrate, dar Eu, Domnul, repar pe toate
câte omul le strică prin împotrivirea lui asupra lui Dumnezeu,
Care pe toate le face şi le aşează după voia Sa. 

Aşez acum în carte cuvântul Meu cel rostit la vremea
sa, căci am venit, fiilor, acum două săptămâni cu cuvântul şi
cu sfinţii Mei şi n-am găsit deschis ca să intru în carte, şi am
sărbătorit în cer între sfinţi în ziua aceea pe Simeon Stâlp nicul,
pe cel care şi-a zidit scară spre cer şi a stat sus pe ea până la
trecerea lui între sfinţi, iar în ziua aceea era început de an, aşa
cum cei ce-şi zic creştini nu mai ştiu şi nu mai au acest obicei. 

Am pregătit atunci cuvânt ca să-l aşez în carte şi să
grăim peste pământ, Eu şi sfinţii Mei, dar fiindcă n-am găsit
deschis v-am rugat să-Mi daţi ajutor să-Mi aşez în cartea sa
cuvântul care stă de atunci să fie aşezat pe pământ şi să lu -
creze el peste mulţi apoi, să lucreze ca apa care nu stă din iz -
vorârea ei şi care curge şi spală fără oprire albia pe care curge
împrospătând-o mereu. Iată cuvântul Meu rostit atunci şi
aşezat acum pe pământ: 

Eu sunt Cel veşnic, şi sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Eu
sunt viaţa omului. Mă doare că nu vrea omul să ştie că Eu
sunt viaţa lui. Îi doare pe sfinţi că toţi oamenii uită să-i vadă
şi să se uite în viaţa lor cea din mijlocul oamenilor. E durere
mare în cer din pricina oamenilor care uită de cei din cer, de
cei veniţi de pe pământ la cer. E durere în cer că nu ştiu
 oa  menii începutul a toate şi sfârşitul oricărui început, ca apoi
să înceapă iarăşi şi să nu stea lucrarea lui, care iarăşi începe. 

S-au încumetat oamenii să umble la cele scrise să fie,
să le schimbe pe cele ce nu se pot schimba. Sărbătoare de
început de an creştinesc se aduce Domnului la începutul aces-
tei luni, dar a venit omul îngâmfat şi a socotit el şi a schimbat
el, ca să nu mai ştie omul sărbătoarea începutului de an, şi a
pus-o el în alt timp şi şi-a făcut omul petrecere de sfârşit şi de
început de an după socotinţa lui, şi n-ar fi fost atât de stri -
căcios aceasta dacă n-ar fi umblat el la cele neschimbate de la
locul lor în timp. Şi iată ce a făcut omul! A strămutat omul
îngâmfat sărbătorile sfinţilor, a dat de la locul lor în timp
datinile şi zilele şi toate tainele şi puterile lor şi le-a luat cu
totul şi le-a pus în alt loc în timp pe mai departe, şi n-a făcut
bine omul dacă a umblat să strice. 

O, a venit pe pământ Dumnezeu-Cuvântul şi a reparat
El cu cuvântul Său cel rostit peste lucrarea cea stricătoare a
omului potrivnic lui Dumnezeu prin lucrarea lui. Te-am
pregătit pe tine, poporul Meu, şi te-am înştiinţat că trebuie să
aşezăm la loc pe cele strămutate de om de la locul lor în timp.
Tu M-ai primit şi M-ai ascultat şi am reparat Noi şi cu voi şi
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am aşezat la locul lor zilele sfinţilor în timp, iar Eu vin acum
cu sfinţii şi aşezăm pe pământ zile de sărbători neschimbate,
şi iată câtă putere are cuvântul Meu, care-şi face loc să gră -
iască peste pământ şi să repare pe cele stricate de om, şi de
atunci tu M-ai ascultat, şi Eu te-am ascultat, şi unii pe alţii ne
primim când este ascultare de Dumnezeu. 

O, au sfinţii durere în cer, căci unde nu este ascultare
de Dumnezeu pe pământ se strică multe şi se repară greu
apoi. În zi de început de an bisericesc şi creştinesc, vin sfinţii
să grăiască peste oameni despre lucrarea mântuirii. Sfinţii
Mei au ca sărbătorit în ziua aceasta în mijlocul lor pe Simeon
Stâlpnicul, după numele lui bisericesc şi după lucrarea vieţii
lui pe pământ, căci el s-a mutat din casa părintească în vre-
mea tinereţii şi şi-a făcut loc de stat pe o zidire subţire în
lăţime şi mare în înălţime, patruzeci de coţi, adăugând el me -
reu la ea, mai întâi şase coţi, apoi iarăşi şase, apoi zece şi pai -
sprezece şi tot restul ei până la patruzeci de coţi sus de lume,
sus de pământul oamenilor, şi de acolo ridica el rugă ciuni mai
sus, şi pe mulţi îi vindeca numai cu cuvântul, dar numai du -
pă ce aducea rugăciunea lui la Dumnezeu. Mai bine de patru
sute de ani trecuseră de la venirea Mea cu trupul pe pământ
prin naşterea Mea din mamă Fecioară, când a venit pe pământ
cu viaţa sa acest ucenic al Meu, Simeon Stâlpnicul, cel care a
trecut suta de ani cu viaţa sa pe lume şi a căutat în toată vre-
mea calea mântuirii, pe care cu rugăciune a cerut-o încă din
tinereţea sa, şi s-a văzut el apoi săpând pentru temelia unei
zidiri, şi apoi a ostenit şi s-a odihnit, când glas ceresc i-a grăit
de dea supra: Sapă, sapă mai adânc! Iar şi iar a săpat el apoi,
până ce iar a auzit glas cu poruncă de sus: Destul! Zideşte
acum, că fără de stăruinţă nimeni nu zideşte nimic. 

Când omul se duce la o serbare mare şi mult dorită şi
mult aşteptată de el, se duce cu sufletul la gură, cu inima plină
de dor şi de fior, dar când ştie că într-o zi va sta faţă în faţă cu
Domnul zilelor, nu-i mai este omului dor şi fior. Iată cât s-a
gândit acest sfânt la ziua când va sta în faţa Domnului cu
viaţa sa şi cu lucrarea ei! El s-a ridicat sus, deasupra lumii şi
deasupra păcatului care-l îmbie pe om pe pământ, căci el s-a
uitat cum a fost omul cel de la început, cum s-a lăsat îmbiat
acela spre păcat şi cum a venit apoi despărţirea lui de Dum -
nezeu, Care pe toate le ţine în palma Sa. Sfinţii Mei au fost
cei care au luat povaţă de la toate cele desluşite de Scripturi
şi au căutat apoi să lupte pentru viaţa lor cu Mine între oa -
meni, căci viaţa pe pământ este grea şi este ameninţată de
păcat, fiindcă la începutul lumii s-a lăsat peste oameni patima
desfrânării, dragostea cea diavolească între om şi om, şi toată
a ceastă stricăciune a venit pe pământ din pricina neascultării
de Dumnezeu a omului cel de la început, iar sfinţii Mei au
plâns pe pământ pentru această stricăciune de peste om, şi
mult s-au nevoit împotriva ei, ba unii nu se spălau toa tă viaţa,
şi făceau aceasta ca să se a pe re de această patimă, care pă -
tează dinspre om pe Domnul Cel curat, pe Domnul Cel sfânt,
pe Cel ce suferă de şapte mii de ani de la om această neagră
pată dintre om şi Dumnezeu. 

Am spus acum două mii de ani, şi tot aşa spun şi azi:
«Eu milă voiesc, nu jertfă voiesc de la om.». O, aştept milă de
la om. Să-i fie omului milă de Mine, de durerea Mea cea de
la păcatul lui, că l-am pierdut pe om din pricina poftei lui de
păcat. O, ţi-e poftă de păcat, omule, ţi-e poftă mereu, dar milă
de Mine nu-ţi este, nu-ţi aminteşti de ea ca s-o lucrezi între
tine şi Mine, că Eu plâng de şapte mii de ani pentru păcatul
tău, cu care-L înşeli pe Dumnezeu şi pe om. O, ia de la Mine
povaţă şi luptă-te ca să scapi de păcat, căci păcatul te biruieşte

mereu, şi tu nu lupţi ca sfinţii care au căutat în toată vremea
lor de pe pământ calea mântuirii, calea Domnului, pe care
este sfinţenie şi nu păcat. 

O, dacă vrei, omule, să lupţi şi să te păzeşti de păcatul
pânditor de peste tot ca să te capete de partea stăpânului lui,
de partea diavolului, ai grijă cum umbli pe lume şi prin lume,
ai grijă, omule care cauţi salvare, care alegi să lupţi. O, dacă
umbli, şi mai ales dacă umbli printre oameni, pe lângă oa -
meni, ţine pe cineva în toată vremea pe lângă tine, ca să ai
noroc împotriva păcatului desfrânării, pentru care omul se
ascunde ca să-l facă. O, ascultă-Mă cum Eu te învăţ, că dacă
umbli singur îţi dă diavolul de lucru, îţi iese în cale şi-ţi dă de
lucru minţii şi inimii apoi, aşa cum a dat celor de la început,
pe care doar i-a încercat din voia Domnului ca să le vadă
Domnul alegerea pe care o fac ei, dar ei au ales neascultarea
de El şi s-au tras cu ea la întuneric şi s-au pitit apoi de Dum -
nezeu, căci şi-au simţit în ei rodul neascultării, păcatul, şi au
aşezat ei atunci pe pământ patima desfrânării, cu care au lup-
tat apoi veac după veac sfinţii Mei, cei care au pedepsit în în -
suşi trupul lor aceas tă patimă omenească şi diavolească. 

O, aveau sfială de Dumnezeu sfinţii Mei. Se făceau
mici de tot când îşi făceau nevoile pe pământ după ce mâncau.
Se sfiau de Dumnezeu şi de îngeri şi de oameni şi se lăsau în
jos cât puteau şi se a copereau şi nu-şi atingeau trupul. O, nu
făceau ei cum fac toţi oamenii cei fără de măsură de sfială în
faţa lor înşişi şi în faţa Domnului, ci se păzeau sfinţii Mei cu
pa za cea împotriva patimii care zburdă în oameni şi îşi spu -
neau unii altora această învăţătură sfântă, şi nimeni nu ştia
această taină, pe care ei şi-o împărţeau ca să fie prin ea păziţi
de păcat. Sfinţii se lăsau în jos, iar oamenii stau în sus, şi s-au
deprins urât să facă această nevoie a lor pe pământ, pe pă -
mântul care poartă pe el toate păcatele şi toate purtările cele
fără de sfială ale omului faţă de pământ şi de cer. Au fost între
sfinţi nevoitori mari dintre cei care nu se spălau toată viaţa,
numai să nu-şi atingă trupul, numai să nu se vadă sau să nu se
ştie goi înaintea Domnului, şi luptau, sărăcuţii de ei, luptau cu
diavolul, luptau cu trupul şi cu diavolul, căci dia volul lupta
împotriva lor pentru că erau ei sfinţii Mei, iubiţii Mei, şi pen-
tru că Eu eram Iubitul lor, Stăpânul lor, înfrico şător la vedere
pentru slava Mea cea mare, pe care atâţia sfinţi au avut dat
s-o vadă. O, ce cuminţi erau ei! Ce cu minţenie aveau înaintea
lui Dumnezeu, a Celui nevăzut! O, unde pentru Mine, unde
mai văd Eu această grijă mare la om împotriva diavolului, care
îl luptă pe cel ce se alege pentru Mine pe pământ? 

O, cât Mă doare când văd că în locaşuri de biserici slu-
jesc fariseii cu slujbă la altar! Sunt aşezăminte multe pe pă -
mânt, şi peste tot oamenii şi-au zidit biserici de adunat lao lal -
tă pentru Dum nezeu. Văd cu durere cum bătrâni şi copii şi vă -
duve, doar ei se apropie de sfânta împărtăşanie, dar cei tineri
nu, căci aşa ştiu ei datina, şi se tem cei atraşi spre pă catul tru -
pului, se tem să se apropie cu tinereţea lor. Dar Eu, Domnul,
întreb: te întreb pe tine, preotule care stai la altar cu potirul în
mână, eşti tu ceea ce nu sunt cei ce nu vin la bise rică pentru
că nu sunt aşezaţi cu viaţa lor pentru cele sfinte ale Domnu -
lui? Şi dacă nu eşti şi tu aşezat, tu cum te duci acolo? Iată, ţie
îţi cer mai-marii tăi să-ţi iei femeie mai înainte să primeşti
slujba de preot din mâna mai-marilor tăi, care sunt la fel ca
tine, iar tu vezi cum nu vin la altar cei ce nu sunt bătrâni sau
copii sau văduve, dar tu eşti acolo. O, ce ai de spus când Eu
te întreb asta? Ce au de spus cei care nu se duc la altar din
pricina nepregătirii lor? Iată, mai sfinţi sunt cei ce se numesc
păcătoşi şi nevrednici, mai sfinţi decât cei ce doar se arată
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vrednici de cele sfinte ale Domnului. Şi atunci cum să facem
socoteala? Cine face a ceastă socoteală pe pământ între om şi
om ca să fie dreptate? 

O, iată, îi trebuie omului har de la Domnul ca să se facă
sfânt şi ca să se păstreze aşa şi ca să lupte aşa cum au luptat
sfinţii, şi plângând au luptat, şi aveau har cei ce iubeau aşa.
Sfinţii Mei au în sărbătoare în cer pe Simeon Stâlpnicul, pe
cel ştiut de istorie cel dintâi stâlpnic care s-a despărţit de lume
suindu-se sus, deasupra ei, şi vieţuind aşa cu viaţa sa. Cu ar -
doare doresc sfinţii să grăiască peste pământ a cum prin glasul
celui sărbătorit în ziua a ceasta între sfinţi. Binecuvântată să
fie grăirea sfinţilor Mei prin purtătorul de cuvânt pentru cei
sfinţi, pentru cei din cer. Amin. 

— SS tăm înaintea Ta, Doam ne, stăm ca şi pe
pământ înaintea Ta, cu sfială stăm şi în

cer înaintea Ta, căci cu sfială ne-am purtat faţă de Tine pe
pământ, Doamne al slavei. Înfricoşătoare Îţi este slava, că
este mare, Doamne, iar cei ce au văzut din ea s-au înfricoşat
şi au trăit aşa pe pământ înaintea Ta şi s-au luptat să nu-Ţi
umbrească slava între ei şi Tine, s-au luptat din răsputeri, dar
de Tine nu s-au despărţit nici măcar din pricina pă catelor lor,
o, Doamne. 

Am fost călăuzit de Duhul Tău pe pământ ca să las o
pildă între oameni. Am căutat de tânăr calea mântuirii, că
n-am iubit lumea, o, n-am iubit-o, Doam ne, fiindcă aşa ai voit
Tu cu mine pe pă mânt. Nu ştiam unde să caut în sus sau în
jos, nu ştiam cum să-Ţi plac Ţie mai mult. Am început să sap
şi să mă umilesc săpând în jos ca un om, iar Tu m-ai um brit
cu harul Tău în vremea trudei mele şi m-ai povăţuit să sap în
sus, să zidesc ceea ce am săpat în jos, şi cu aceeaşi tru dă să
lucrez. M-am suit sus apoi, du pă ce am zidit în sus cât am
săpat în jos, şi am rămas acolo cu viaţa mea, iar Tu m-ai
umbrit şi m-ai arătat oamenilor, şi se cu tremurau cei din vre-
mea mea când ve deau cât călcam peste mine şi cât Te înălţam
pe Tine în mine, bunul meu Po văţuitor, milosule Stăpân al
umilinţei mele. O, mult, mult de tot trebuie să mun cească
omul pentru calea lui cea mântuitoare, de lume şi de trup
izbă vitoare, o, Doamne. O, puţin, pu ţin de tot munceşte omul
pentru Tine ca să-i dai Tu apoi şi mântuire. 

M-ai făcut apostol peste oameni prin viaţa mea cea
pentru Tine zidită cu tru dă de nevoinţa mea înaintea Ta,
Doam ne. O, cum să povăţuiesc mai sfânt pe om ca să ia cu
bărbăţie şi cu frică de Dum nezeu lucrarea lui cu Dumnezeu şi
pentru Dumnezeu? Tu pentru Tine ai zi dit o mul, nu pentru el
l-ai zidit, Doamne. A lepădat omul încă de la început ursita lui
cea de la Tine şi s-a făcut slujbaş păcatului din el, stârnit în el
prin neascultarea lui de Tine, Făcătorule a toate, văzute şi
nevă zute câte sunt. 

Începutul sfinţilor stâlpnici am fost pe pământ înaintea
oamenilor, şi am ve nit la Tine şi la sfinţi odată cu începutul
anului creştinesc şi duhovnicesc, în ziua întâi a lunii întâi din
an. Am venit rod copt şi m-ai aşezat pe masa Ta, la masa Ta
cu sfinţii şi văd din cer pe pă mânt acum împreună cu sfinţii
Tăi, cu toţi cei care văd cu Tine din cer pe pă mânt peste tot. 

O, mare este lucrarea Ta de azi, mare, Doamne, şi se
cu tremură sfinţii de măreţia ei din cer şi de pe pământ. Eşti
atât de blând pentru apropierea Ta cu omul când vii şi cuvin-
tezi cu glasul Tău de azi. Blând, Doam ne, blând faţă de măre -
ţia Ta, văzută de sfinţii Tăi. O, ce ma re este slava Ta în cer şi
pe pă mânt, slavă pe care omul n-ar putea s-o privească şi să
nu se prăbuşească sub ea! Tu însă eşti atât de blând, atât de
bun şi blând, atât de mic Te laşi, pe cât eşti de mare, o, Doam -

ne, şi iată, vii pe pământ cuvânt şi grăieşti cu omul aşa cum
grăiai şi în rai, şi dai de ştire cuvântul Tău, care trebuie ascul-
tat de om, Doamne. 

Voi, cei care doriţi după Domnul pe pământ, luaţi
aminte la glasul Dom nului şi nicidecum la glasul vostru. O,
nu faceţi ca omul cel din rai, care în loc să-L asculte pe Dom -
nul a ascultat de om, şi unul pe altul s-au tras cei doi dinaintea
Dom nu lui şi au căzut pe pă mânt apoi, şi e de lu crat mult cu
viaţa ca să I-o daţi înapoi Dom nu lui, de la Care o aveţi în dar,
şi pentru care Îi sunteţi Lui datori cu viaţa. O, ascultaţi glasul
Domnului! Vi ne Domnul pe pământ cu vânt. Pentru voi vi ne.
Vine Domnul să vă sca pe de întuneric şi de păcatul cel întu -
ne cat. Lăsaţi-vă tem ple sfinte să fiţi cu trupul vostru, că are
Domnul nevoie de odihnă în voi. Lup taţi lupta cea pentru via -
ţa de sus în voi şi nu daţi de la voi lupta, că e scumpă viaţa şi
preţul ei, e cât vecia de scumpă viaţa pu să de Dom nul în om.
Ridicaţi-vă deasupra lumii şi a du hului lumii. Se poa te a -
ceasta prin voinţă, căci lumea es te nu mai păcat. Mângâiaţi-vă
trupul cu uneltele asprimii cea împotriva vrăj maşului omului,
şi mângâiaţi-vă duhul cu blânda adiere a Domnului şi cu da -
ru rile Lui cele scumpe. Şi, în sfâr şit, mân gâiaţi-vă sufletul,
mân gâiaţi pe Domnul în voi, pe Cel de la Care aveţi viaţa în
trup. Trupul omului a căzut din rai pe pă mânt acum şapte mii
de ani, iar pe pământ e război, e front de luptă asupra vieţii
cea de sus a omului, dar voi, oa meni, naş teţi-vă de sus şi veţi
fi de sus şi veţi birui în război îm potriva armelor vrăjmaşe,
căci Dom nul a biruit pentru voi. 

O, pace Ţie, Doamne! Pa ce de la noi, Doamne! Sfin ţii
Tăi se poartă cu Tine între cer şi pământ. Suntem cu Tine în
văzduh, pe nori de îngeri, şi e mare slava Ta. Feri ci rea mea e
mare acum. Slavă Ţie pentru ea, iar eu o împart cu fraţii mei,
cu sfinţii Tăi în cer acum, şi-Ţi cântăm toţi slavă! Amin. 

— OO,ce frumos! O, dacă s-ar deprinde şi o -
mul de pe pământ cu acest frumos, cu

Domnul şi cu sfinţii în petrecere cerească pe pământ! E mult
de luptat şi e frumos în luptă, o, sfinţi iubiţi ai Mei, dar oame -
nii nu ştiu acest frumos. O, nu ştiu oamenii despre început şi
despre sfârşit şi iarăşi despre început. 

Sunt plin de aşteptare după om. E lungă vremea aştep -
tării Mele. Voiesc să fie frumos pe pământ ca şi în cer, şi tre-
buie să se ivească acest început, că-Mi este dor. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu! În a doua zi a praznicului crucii
Mele, în zi de duminică am aşezat în carte cuvântul care a stat
în Mine pregătit pentru acest început, pentru înnoirea anului.
Ai grijă, fiule, să împarţi peste pământ acest cuvânt de
sărbătoare şi de învăţătură pentru mântuire. 

O, fiule poporul Meu, ţine-Mă, fiule, în pieptul tău,
unde Eu voiesc să locuiesc, că nu ştiu oamenii durerea Mea
şi pribegia Mea cea de şapte mii de ani pe urma omului care
M-a smuls din el, şi a rămas golul acesta în om şi în Mine, gol
pe care omul n-are cum să-l umple decât cu Dumnezeu, cu
Cel ce l-a zidit pe om ca să aibă Domnul casă pe pământ. Iată,
sunt fără casă. Îmi sunt duşmanii în casă, iar Eu afară pribeag.
Voiesc să-Mi iau înapoi casa şi să fac curat în ea şi să aşez în
ea slava Mea. Voiesc să repar pe cele stricate de om. Cuvântul
Meu repară sau stri că acolo unde lucrează omul, şi nu se
poate omul împotrivi cuvântului Meu cel rostit. Amin. 

Cuvântul Meu Mă aduce pe pământ ca să lucrez prin cu -
vânt, ca la început. Slava Mea se odihneşte acum, după ce am
lă sat sarcina jos, că am pus în carte cuvântul Meu care a aştep tat
intrarea sa, şi va fi el împărţit peste pământ. Amin, amin, amin.
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Praznicul Acoperământul Maicii Domnului

Omul cel frumos este cel sfânt. Iubirea se dovedeşte prin ascultare.
Bârfa este hulă. Ajutorul Domnului pentru zidirea anexei casei 

întâlnirii. 

MM ă scriu în cartea Mea de azi, Mă scriu cu săr -
bătoare bise ricească pentru mama Mea

Fecioa ră, pentru cea iubită pe pământ şi în cer, în cer şi pe
pământ fiindcă este mama Mea, mama Fiului lui Dumnezeu-
Tatăl, mamă Fecioa ră, a cărei iubire este mare în cer şi pe pă -
mânt pentru cei din cer şi pentru cei de pe pământ, o, şi ce fru-
mos este cel ce iu beşte, ce frumos! Unul ca acela îi cu prin de
înă untrul său pe cei din cer şi pe cei de pe pă mânt şi e mare
inima celui ce iu beşte, e cât cerul şi pământul, cât poporul lui
Dumnezeu laolaltă cei din cer şi cei de pe pă mânt, căci bise -
rica lui Hristos este întreagă prin cele două părţi ale ei: cei din
cer şi cei de pe pământ laolaltă lucrători cu Domnul, unii pen-
tru alţii lucrători spre slava Domnului, şi iată ce lucrare mare
este iubirea şi frumuseţea ei şi cei frumoşi ai ei! 

Mă aşez în carte cuvânt şi grăiesc în ziua aceasta cu
mama Mea Fecioară şi grăieşte ea cu Mine şi grăim Noi peste
pământ, căci cei credincioşi ai acestui cuvânt de venire a Mea
cuvântând peste pământ, aceia Ne sunt cale, Ne sunt popas în
călătorie şi Ne sunt lucrători. 

O, e zi de sărbătoare pe pământ şi în cer pentru tine,
mama Mea. Eu, Fiul tău, Cel Unul născut din Tatăl, şi apoi
născut prunc din pântecele tău fecioresc acum două mii de ani
când am primit numele Iisus Hristos, Eu te slăvesc, mamă, că
sla vă mare este iubirea ta în cer şi pe pământ, aşa cum şi
acum două mii de ani a fost ea când L-a purtat şi L-a arătat
oamenilor pe Fiul lui Dumnezeu, pe Cel ce S-a făcut Om între
oameni ca să desă vârşească El pe pământ lucrarea Tatălui şi
a Fiului şi a Sfântului Duh, lucrarea lui Dumnezeu cu oa -
menii, mamă. 

O, te slăvesc creştinii, mama Mea, şi se roagă ţie pen-
tru ajutor ceresc peste ei. Tu eşti plină de iubire şi de îndurare
pentru cei îndureraţi, care te strigă. Tu eşti plină de lucrarea
cea sfântă între oameni, mamă. O, ce frumoşi sunt cei ce cred
în Dumnezeu, în cei din cer, căutând să se asemene lor cu
iubire, mamă! Iubirea îl face frumos pe om, iar cel frumos
este cel sfânt, cel cu inima plină de iubire, plină de Dum -
nezeu, mamă. Cei ce iubesc lu mea cea deşartă se gătesc cu
lumea şi cu cele pentru ea, iar cei ce iubesc pe Dumnezeu se
gătesc cu Dumnezeu şi cu cele pentru Dumnezeu, mamă, şi
fiecare din aceştia îşi vede de calea cea dragă lui, şi care nu
se întâlneşte una cu cealaltă. O, cine pe pământ mai ştie ce
este iubirea, mamă? Mai sunt oameni frumoşi pe pământ?
Mai sunt, mamă? 

— OO,mila Ta dumnezeiască face minuni,
Fiu le Iisus Hristos. O, câtă milă are în

ea iubirea Ta! Cine nu are iubire plină de milă nu are încă
iubire. Cine nu are milă de Dumnezeu şi de făpturi nu poate
să iubească deplin. Cine nu iubeşte pe Dum nezeu nu poate
împărţi iubire, nu poate împărţi pe Dumnezeu. Iată de ce nu
îm parte omul pe Dumnezeu în jurul său, Fiule scump al meu
Iisus Hristos! O, ce bi ne, ce mult îi face omului credinţa în Ti -
ne, credinţa cea pentru iubire apoi, Fiule Doamne! Sunt mulţi
care Te iubesc fără să Te ştie numai pentru că Tu pui în ei
iubirea, şi vine apoi vremea să Te descoperi lor şi să Te urme -
ze ei cu iubire. Aşa a fost cu cei ce au ajuns sfinţi pe pă mânt,
şi în cer apoi, şi cu ei noi ne mângâiem în cer acum, aşa cum
ne-am mângâiat de la ei şi pe pământ. 

O, cei ce iubesc sunt frumoşi, sunt cei frumoşi, şi prin
ei lumea cunoaşte pe Dumnezeu pe pământ, prin ei aude lu -
mea de Dumnezeu şi tresaltă mulţi la aşa vestire, dar ca să
ajungă cineva fruct al iubirii dintre cei ce sunt în lume, aceas-
ta e o lucrare mare, căci greu înţelege omul că iubirea nu
poate fi iubire, decât în treagă şi mereu. 

O, ce tainic lucrăm noi peste pă mânt mereu, mereu,
Fiule Doamne! Alt fel nu putem să lucrăm, decât în taină.
Omul nu poate mereu cu Dumnezeu și ca Dumnezeu și pentru
Dumnezeu, și n-are cine să-l învețe pe om și să-l ajute să poa -
tă mereu. Omul trebuie să aibă Dum ne zeu, dar nu este de -
prins să aibă pe Dom nul mare peste el. N-are sprijinire cel ce
nu are pe cineva de care să asculte şi prin care să iubească pe
Domnul mereu. 

Voiesc să grăiesc poporului cuvântului Tău şi să gă -
sească la el învăţătura Ta toţi cei care umblă după acest
cuvânt, şi care ştiu calea cuvântului Tău şi se ui tă pe ea când
Tu vii cu sfinţii Tăi cuvânt pe pământ, Fiule Doamne. Voiesc
ceea ce voieşti şi Tu. Voiesc să ştie omul să iu bească şi să fie
frumos prin iubire şi prin lucrarea ei. Lumea urăşte învăţătura
cea sfântă pentru că lumea iubeşte păcatul cu care este
deprinsă, dar cei cărora Tu Te descoperi, aceia caută şi Te
caută şi dau să înveţe, şi iată, îi învăţăm pe cei ce sunt fii şi
ucenici cuvântului Tău cel de azi, şi de aici iau cei ce iau în
dar învăţătura Ta cerească din mijlocul lor. 

O, fiilor, voi aveţi pe Domnul cu vânt între voi. El vine
cu sfinţii la voi. E zi de sărbătoare pentru mine în această zi
bisericească şi vin să vă las pe masă învăţătură, căci sunt
mamă. Vă învăţ să iubiţi să fiţi frumoşi prin iubire. Cel ce
iubeşte este cel ce ascultă. Iubirea se do vedeşte prin ascultare,
iar altfel nu. La fel ca şi credinţa lucrează şi iubirea, se do -
vedesc prin ascultare. Fiul meu este pildă de ascultare şi de
iubire prin ascultare. El a ascultat şi ascultă de Tatăl şi a venit
de la Tatăl toată împlinirea lucrărilor Sale, pentru care cerea
de la Tatăl, şi Tatăl Îl asculta pe El, iar El Îi spunea Ta tă lui:
«Îţi mulţumesc, Tată, că M-ai as cultat, că totdeauna Mă as -
culţi Îţi mulţumesc!». O, iată ce face şi ce lucrare are iubirea!
De aceea voi trebuie să ascultaţi pentru iubire, pentru ca să se
a rate că aveţi iubire şi că sunteţi fii ai ei. 

O, fiilor, aveţi grijă, fiilor, de inimă şi de cuvinte. Aveţi
grijă de simţămintele voastre, măi fiilor. Unde este lucrare de
as cultare este mereu purtare de grijă pentru ascultare, iar unde
este grijă este şi ascultare, şi iată, este me reu nevoie de grijă
în iubire şi pentru iubire, mereu grijă în simţăminte şi în cu -
vinte, căci cine nu are grijă mereu, cade prin însăşi limba sa,
de care nu are grijă. 

Fiilor, fiilor, este scris: «Pe mai-marele tău să nu-l gră -
ieşti de rău». Dacă-l grăieşti de rău, mai ai tu pe cineva pentru
tine, mai ai tu mijlocitor între tine şi Domnul? Iată ce vă învăţ
acum: Aveţi grijă de minte şi de inimă şi de sim ţăminte. Aveţi
grijă de iubire, fiilor. Pe cei ce vă poartă spre Domnul în
rugăciunile lor voi să nu-i luaţi pe buze ca să grăiţi de ei între
voi şi voi, fie ea şi grăire de bine, darămite grăire de rău. Dia -
vo lul cel vrăjmaş trebuie biruit. El dă să-i îm pingă în cuvinte
de hulă pe cei ce iubesc, dacă altfel nu-i poate birui. De aceea
el pândeşte să-l prindă pe creştin sub stare de nemulţumire, de
cârtire, de indignare, de îndoială, iar cei ce încă n-au scăpat de
iubirea de sine pot greşi în acest fel de păcate, care-l duce pe
om spre vină de hulă, spre necredinţă apoi, căci diavolul ştie
bine că păcatul hulei este greu, şi nu mai are omul curaj
împotriva lui, ba, mai mult, el se desparte de Dumnezeu, după
ce mai întâi Îl desparte pe Domnul de el. 
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O, fiilor, să nu nu triţi simţăminte de nemulţumire
asupra celor ce vă călăuzesc şi vă cercetează pe voi din partea
Domnu lui. Nu vorbiţi de ei între voi şi voi, nu vorbiţi nici de
bine, nici de rău, că e de la diavolul acest în demn, ca să vă
scrie el a poi cu păcat de hulă, fiilor. Le-a spus Domnul la cei
ce au căzut prin acest pă cat, le-a spus să se scoa le din cădere
şi să se în toarcă cu căinţă şi pe lu mină, dar iată, nu s-au mai
întors, n-au mai putut să facă aceasta, şi iată de ce nu se iartă
aici şi apoi acest păcat! O, cât de greu l-a costat pe Adam
păcatul prin care a dat vina pe Dumnezeu că i-a dat femeia! 

O, fiilor, aveţi grijă de simţăminte şi de cuvinte. Bârfa
este hulă, fiilor. De la o hulă mică se merge spre una mare şi
se îndeletniceşte creştinul să nu se mai teamă, să nu i se pară
aceasta păcat. Cel ce se îndreptăţeşte pe sine nu mai înţelege
nimic, şi iată, lui Adam i-a fost ruşine şi s-a ascuns de mai-
marele său după ce I-a călcat cuvântul şi L-a învinuit apoi pe
Domnul şi nu s-a mai căit. 

O, învăţaţi iubirea, fiilor. Aceasta vă îndemn eu în ziua
mea de serbare în tre sfinţi şi vă învălui în acoperământul
meu, în iubirea mea de mamă din cer. Cei aşezaţi peste voi de
Domnul pentru grija cea pentru viaţa voastră, cea pentru mer-
sul vostru cu Domnul, aceia stăruie pentru voi înaintea Dom -
nului cu ru găciune şi cu iubire, şi fiecare din voi să spună:
„Doam ne, pentru rugăciunile lor, miluieşte-ne!”. O, aşa să
spu neţi, ca să va dă Domnul că aveţi iubire, că aveţi as cultarea
cu care do vediţi că iubiţi, că ştiţi să iubiţi, iar a ceastă taină
mare şi mult mântuitoare voi s-o iubiţi bine şi s-o lucraţi bine,
ca să vă vadă Domnul su punerea cea din iubire lu crată şi
purtată spre Domnul şi ca să pu teţi avea mijlocitor la Domnul
prin lucrarea Sa, căci vai celui ce n-are mijlocitor între el şi
Dom nul, vai celor ce nu au spre mântuirea lor lucrarea as -
cultării, pe care şi Dumnezeu o are şi o lucrează şi nu Se
dezbină pe Si ne Dumnezeu Cel mare întru Treimea Sa. Amin. 

Acum, Ţie Îţi închin lucrarea mea de azi, pe care am
dat-o spre lucru sfânt ucenicilor Tăi de azi, Fiule Doamne. În -
văţătura mea de azi le-am dat-o ca acoperământ pentru iubi -
rea lor de Tine ca să înveţe ei mereu, mereu iubirea, Doam ne,
iar Tu să Te bucuri de ei şi de iubirea lor curată şi de ascul -
tarea lor cea pentru iubire, Fiule scump. Amin. 

— OO,mamă scumpă, ma ma Mea, iubirea îl
face frumos pe om. O, ce frumoasă

te-a făcut iubirea, mama Mea! Ce frumos portret ţi-a zidit ea!
Cei ce fac fapte rele nu iubesc şi nu primesc pe cei ce ar da să
le arate relele lor şi să-i tragă spre vindecare apoi. Le-am spus
ucenicilor Mei: «Pe voi lumea nu poate să vă urască, dar pe
Mine Mă urăşte pentru că Eu mărturisesc despre ea că lucru -
rile ei sunt rele, iar dacă şi pe voi vă va urî lumea, vă spun să
ştiţi că pe Mine mai înainte de cât pe voi M-a urât», aşa le-am
spus lor. 

O, fii ai cuvântului Meu, întăriţi-vă inimile şi nu vă
temeţi când lumea vă urăşte, căci Eu vă binecuvintez şi vă
iubesc, numai să vă fie vouă aceasta de a juns. O, fiţi recunos -
cători pentru iubire şi deprindeţi-vă să spuneţi mereu:
„Doam ne, pentru rugăciunile celor ce ne iubesc şi ne poartă
spre Tine, miluieşte-ne pe noi.” Amin. 

O, nu fiţi nici mulţumiţi, nici nemulţumiţi de ei, căci
acestea ar da prilej să grăiţi despre ei de bine sau de rău, ci fiţi
doar ascultători cu iubire, şi binecuvântarea Mea va trage la
voi în toată vremea, fiilor. Iată, mama Mea v-a dat învăţătu ră
sfântă şi va lua din ea cei ce caută după izvorul Meu dintre
voi, iar Eu vă îm prospătez în ziua aceasta binecuvântarea
Mea peste voi pentru zidirea pe care Eu o aşez acum prin voi

pe pământ aici, în grădinile Mele cu voi şi o adaug la şiragul
cel proorocit de Mine demult că se va arăta aici, în jurul
grădiniţei cuvântului Meu. O, fiţi credincioşi, fiţi credincioşi!
Eu am putere să vă ajut şi să vă dau cele ce trebuiesc pentru
împlinirea acestei zidiri, cu care vom sluji lucrărilor cereşti,
întâlnirilor Mele aici la voi cu cei ce vin de dor la izvor, şi voi
rosti apoi cuvânt de pece tluire şi voi spune iar şi iar: Fă -
cutu-s-a! 

O, pace vouă, fiilor! Se odihneşte Duhul Meu când se
lasă peste voi cuvântul învăţăturii Mele. Pace vouă! Iubirea îl
face frumos pe om şi îl face sfânt, fiilor. Pace vouă, măi fiilor,
prin acest cuvânt. Amin, amin, amin. 
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Sărbătoarea cuvioasei Parascheva

Cuvânt de deşteptare pentru neamul român îndemnat să nu se lase
amăgit de oamenii minciunii. Îndemn către slujitorii de altare. 

GG răiesc cuvântul ceresc în ziua a ceasta pe vatra
neamului ro mân. Cu vântul lui Dumnezeu este

numele Meu şi gră iesc Eu acum cu neamul român. Mă sui pe
mun te şi aşez scris în carte cuvântul Meu şi îl pun pe norii
slavei ca să fie el lăsat peste fiii acestui neam, care are de tras
la sorţi acum soarta pe ca re şi-o alege pe mai departe, că vine
ziua sor ţu lui pentru cine va sta pe mai departe pe scaunul de
sus al cârmuirii, şi e ceaţă mare şi groa să şi nu se vede bine
şi nu se ştie bine şi nu veghează bine fiii acestui neam şi n-au
trezire bună şi nu ştiu de cine să asculte, n-are cine să-i
trezească şi să facă ei ochii mari, şi să fie cu ochii în şapte
părţi ca să nu-şi iscălească ei soartă grea, ca să nu se lase
înşelaţi de oamenii minciunii, care-şi ascund planurile lor
păcătoase şi dau acum să-şi cumpere cu bani statul lor pe
scaunul de sus, slava lor, şi vai cerului şi pământului ro mân
da că fiii acestui neam nu se vor deştepta cum se cuvine şi nu
se vor lăsa călăuziţi din cer acum, când nu se vede bine ca să
ştie ei cum să-şi cro iască soarta! 

Eu sunt Alfa şi Omega, Eu sunt Cuvântul Cel de la
începutul facerii lumii şi toate s-au făcut la cuvântul Meu şi
s-au arătat. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este nu -
mele Meu şi-ţi grăiesc în ziua aceasta, neam român. O, des -
chide Domnului tău, deschide celor de sus, că stau în văz duh
pe nori de slavă cu sfinţii români, cu mijlocitorii acestui neam
îna intea Mea, cu cei care au acum mare lucru de veghe, că
vre me de cumpănă este acum pes te neamul ro mân. Dau să lu -
crez cereşte, dau să biruiesc duhul min ciunii şi pe omul min -
ciunii, care vrea scaunul cel de sus. Pământ român este va tra
Mea de venire cuvânt pe pământ acum, la sfârşit de timp, şi
sunt aici me reu în cuvânt cu sfinţii Mei, cu sfatul cerului. 

O, fii români, lăsaţi-vă cuprinşi de du hul cel din cer.
Umiliţi-vă, ca să vă poată Dom nul călăuzi şi ocroti, că voiesc
să las insuflare cerească peste voi şi să ştiţi prin ea cum să
răspundeţi pentru soarta voastră, căci totul este în câlcit, totul
este în ceaţă şi nu se vede limpede ca să ştiţi voi cum să vă
alegeţi soar ta. A avut grijă omul fărădelegii şi al minciunii şi
a vegheat cu toţi slujbaşii fărădelegii ca să bage în ceaţă
adevărul lucrurilor şi să stea la pândă să încurce planul cel
veghetor pentru neamul acesta în vre me de cumpănă. O, cât
de departe este de Dumnezeu omul! O, cât de ascuns lucrează
omul cel trufaş, care dă să înşele pe cei mulţi că el este bunul
cel pentru ei! Eu, Domnul, stau de veghe cu cei din cer şi Mă
împart peste tot şi văd lucrarea cea ascunsă a celor ce lu -
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crează în ascuns, şi pe care Eu, Domnul, rând pe rând îi scot
dea supra şi îi arăt cu lucrarea lor cea rea cu care sug sângele
acestui neam. Merg din loc în loc oamenii minciunii şi uce -
nicii lor şi nu spun adevărul şi cheltuie bani şi timp ca să stre-
coare min ciuna lor peste tot. O, câtă nelegiuire! Să crezi,
neam român, aceasta ce-ţi spune Domnul, că vin din cer la
tine şi-ţi spun că eşti în primejdie şi dau să te scol la veghe şi
să asculţi aşa. 

O, sfinţi ai cerului român, cum să facem să iasă bine şi
nu rău? Cum să facem să nu cadă ţara română sub robia celor
mincinoşi, care-şi ascund faţa? E sărbătoare de sfinţi români
în ziua aceasta. E serbată cereşte şi e cântată în cer şi pe pă -
mânt cuvioasa Parascheva, veghetoare sfântă pe pământul
Moldovei peste neamul ro mân. E zi de veghe prin cuvânt în -
tre sfinţii cerului român în această zi, iar sfânta cea sărbă-
torită azi este ea purtătoare de cuvânt dintre sfinţii români.
Bine cuvântată să fie grăirea sfinţilor Mei şi intrarea lor în
cartea Mea cea de azi, cartea cuvântului lui Dumnezeu. Amin. 

— LL a cuvântul Tău de binecuvântare peste
noi, pes te sfin ţii cerului român, Te bi ne -

cuvântăm şi Te slăvim noi pe Tine tot cu cuvântul, Doam ne
slăvit. O, mare şi minunat eşti întru sfinţii Tăi şi ma re-Ţi este
slava Ta cu ei, că dacă ea s-ar arăta n-ar mai fi nimeni pe
pământ să nu Te ştie de Stăpân peste tot şi peste toate şi n-ar
mai da omul să caute spre mărirea lui, pieritoare ca şi omul, şi
s-ar teme de Dum ne zeu o mul, mulţumit sau nemulţumit de
aceasta. Te merea de Dum nezeu, Doamne, este în fiecare om,
şi mai ales în cel care dă să scape de Tine ca Tu să nu fii şi să
fie doar el, dar el de teamă face aceasta şi nu de altceva, şi iată,
slava pe care şi-o caută omul îi aduce lui teamă şi nu slavă. 

O, iată câtă negură peste neamul ro mân acum, o,
Doam ne! O, arată-Ţi slava, Bu nule Stăpân! O, lucrează,
Doam ne, că oa menii au stricat tot, tot, şi este în primejdie
acest neam! Caută cumva să răstorni planurile celor ce vor cu
minciuna lor să cotropească şi să stăpânească pe mai departe
pes te neamul român! O, ridică ceaţa, Doamne, ca să vadă fiii
români lucrarea cea vrăjmaşă lor din partea celor ce dau să
stăpânească peste ei cu dispreţ! Vor sau nu fiii neamului
român, trezeşte-i, Doamne, şi fă-i să vadă, dar arată-le să va -
dă, o, Doamne! În ziua mea de serbare între sfinţi eu Te rog
să Te ridici cu lucrare multă şi să îndemni la lu crul veghii pe
toţi înţelepţii acestui neam şi să le spună ei la toţi românii
primejdia care paşte această ţară şi să fie oprită primejdia ca
să nu bată vântul ei peste acest neam. 

O, scapă neamul român de cădere, sca pă-l, Doamne!
Noi, sfinţii cerului român, stăm de veghe şi-Ţi cerem Ţie să
fii Tu biruitor pentru acest neam. Tu eşti pe vatra lui cu lu -
crarea Ta de azi, dar ceaţa de peste români s-a îngroşat de tot
zi după zi şi sunt minţiţi cu multul fiii acestui neam de cei ce
îşi caută slava lor şi statul lor la cârmă aşa trufaşi cum sunt,
dar, Doam ne slăvit în cer şi pe pă mânt, descoperă toate fă -
răde le gi le lor şi arată-le oa me ni lor şi dă-i neamului român de
ştire ca să înveţe el cum să-şi croiască pe mai de parte soarta,
iar Tu să lu crezi zi de zi pen tru mân tu irea cea din cer a a cestui
neam. Ziua mea de serbare între sfinţi e zi de rugăciune şi de
ve ghe sfântă. Noi, sfinţii ce rului României, stăm îna intea Ta
pentru a ceastă ţa ră şi stăm cu Tine de ve ghe, Doamne, în
toate zi le le care au mai rămas pâ nă la ziua sorţului. 

O, trezeşte-te, neam român! Îţi fac sfinţii tăi deştep -
tarea. E Dom nul cuvânt pes te tine ca să te înveţe, ca să te
umbrească cu lucrarea harului Său. O, deschide Bi nefă că to -
rului tău şi ucenicilor Lui, că eşti în primejdie şi ve nim cu

ajutor ceresc să-ţi dăm salvare. 
Voi, cei care a veţi du hul rugăciunii în mijlocul a cestui

neam, sculaţi-vă şi ce reţi-L pe Domnul să ridice ceaţa de
peste neamul ro mân şi să se arate soarele în mare strălucire,
că este ne voie de lumină mare, de în geri şi de sfinţi şi de mari
rugători din mijlocul neamului român. 

Vouă, slujitorilor de altare ai acestui neam, fie-vă
teamă de Dumnezeu! Nu vă bu cu raţi de daruri, ci bucuraţi-vă
de Domnul şi bu curaţi-L pe El lucrând duhul dreptăţii. O, da -
ţi-vă deoparte de lângă cei ce lucrează fărădelegea şi vă mân-
jesc pe voi cu bani şi vă umplu mâinile de sânge! Nu vă vin -
deţi poporul pe bani ca să-l daţi oamenilor minciunii să-l
asuprească apoi şi să-l sugă! O, de ce vă trebuie bani? Iată,
mereu, mereu vă trebuie bani, dar fie-vă teamă de Domnul, că
nu zidurile pe care le înălţaţi au nevoie de mântuire, ci oa -
menii au. O, lăsaţi de la voi dorul de lăcomie şi de slavă!
Îmbrăcaţi-vă cu sac şi puneţi-vă pe creştet cenuşă şi rugaţi-vă
Dom nului să scoată ţara ro mână de sub mâna hoţilor, care au
jefuit totul şi au rupt cununa de pe fruntea ţării, că au jefuit
codrii şi au culcat la pământ ocrotirea ce tăţilor ţării, căci
codrii su geau apa când stăteau în pi cioare, dar acum vine
toată apa peste sate şi totul se schimbă pe pământ când sunt
miş cate de la locul lor ce le ce sunt puse de Dom nul în rân -
duială şi în lu crare u nele pentru altele, dar ia tă, hoţii au tă iat
codrii şi au lă sat furtunile să intre şi să nu mai aibă cine să le
ţină piept, căci codrii sunt stră jerii, sunt hotarul de vre me rea
şi se opreşte în ei vremea rea şi este ocrotită cetatea, dar ia tă,
ho ţii au tăiat ca în brânză străjerii ţă rii, codrii ţă rii, şi a venit
răz bunarea apoi, căci când o mul strică vine peste tot stri că -
ciu nea şi pârjolul şi vi ne suferinţa pes te ţa ră, şi ia tă, a venit. 

O, slujitori de al tare ai neamului ro mân, alipiţi-vă pă -
rin teşte de fiii acestui neam dacă vă numiţi părinţi ai lor şi
povăţuitori. Daţi-vă de lângă cei ce fură şi usucă acest neam
ca să vă dea vo uă în numele bisericii. O, nu cei ce vă dau sunt
cei ce vă dau. Aceia strâng biruri mari de la cei de sub ei şi
aşa vă dau ei. O, nu-i cinstiţi pe ei, ci pe cei de la care sug
aceştia, pe cei care trudesc şi-şi rup de la gură ca să dea celor
ce strâng dări şi care nu vin de acasă cu banii lor ca să vă dea
vouă pe ale lor. O, de ce pe ei îi cinstiţi şi-i cântaţi pentru
vrednicie în faţa norodului asuprit? O, nu aşa. Nu fiţi asupri-
tori lângă cei ce asupresc cu nedreptate, ci trageţi-vă lângă cei
asupriţi de uneltele ne dreptăţii celor ce-şi caută slavă pentru
ei aşa cum şi voi căutaţi. O, dacă ziceţi şi vă nu miţi slujitori
ai lui Dumnezeu în faţa oamenilor, fiţi cu băgare de seamă,
căci lucrarea voas tră, iată, nu seamănă cu lucrarea lui Dum -
ne zeu, ci cu a celor ce asupresc. Iată, cei ce dau dajdie nu mai
sunt fii, ci sunt cei asupriţi. Dar fiii unde sunt? Mai sunt fiii?
Mai are biserica fii? Mai are ea de partea ei pe pă rinţi? O, nu.
Ea are zidiri în care se lăfăieşte slava cea deşartă şi nu se
slăveşte calea crucii aşa cum au umblat sfinţii cu cruce pe ca -
le. O, scuturaţi-vă de oamenii minciunii, că rora le faceţi voi
jocul împotriva norodului asuprit, pe care nu-l iu biţi, de vre -
me ce nu-l îndrumaţi cu dreptate şi cu Domnul. 

Noi, sfinţii cerului României, vă aducem vouă această
veste, slujitori de altare ai nea mului român: luaţi aminte, o,
luaţi aminte bine şi opriţi fărădelegea, la care şi voi lucraţi!
Citiţi în Scripturi şi în prooroci despre soarta păstorilor plă -
tiţi, care n-au milă de oi. O, înfricoşaţi-vă la auzul glasului
sfinţilor neamului român. Dacă voiţi, dacă puteţi să credeţi,
ridicaţi-vă şi faceţi lucrare de trezire peste fiii a cestui neam,
ca să nu pună ei mâna pe capul celor ce dau să se caţere pe
scaunele de frunte ale ţării fără ca să merite această mărire,
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iar dacă nu veţi asculta, voi veţi vedea. Amin. 
O, am grăit neamului român, Doamne, şi am ajuns cu

grăirea peste slujitorii de la altare. Slavă Duhului Sfânt, Care
ne călăuzeşte grăirea! Slavă Ţie Îţi cântă sfinţii cerului Ro -
mâniei! Tu eşti Cel ce mântuieşte. Pu ne miluinţa Ta peste
soarta neamului român. Ne curg lacrimi pentru el. E ceaţă
groasă peste el, dar lucrează Tu, o, Doamne. Amin. 

— EE u, Domnul, mereu am lu crat, mereu am
strigat pes te acest neam, o, sfinţi ai ce -

rului român. Eu pen tru rugăciunile sfinţilor lui lucrez şi acum
pen tru neamul român şi mare este lu crarea Mea prin cei ce se
roagă Mie şi-Mi cer să le dau împlinirea. 

Îţi doresc ocrotire mare, neam român. Căutaţi-o şi voi,
fii români. Vă vestesc că e cea ţă mare peste voi şi că nu vedeţi
primejdia. A plecaţi-vă, dar, şi ascultaţi pe cei din cer, care
veghează peste voi şi vă aduc de veste ca să vegheaţi şi voi.
Iată, vă descopăr fărădelegile şi hoţiile celor ce vor să pună
mâna pe scaunul stăpânirii de peste voi. V-au legat la ochi cu
cuvintele lor mincinoase şi cu darurile lor de nimic, dar voi
treziţi-vă când Eu, Domnul, vă strig pentru veghe şi pentru
salvare, şi-i veţi vedea curând, curând primindu-şi pedeapsa
rând pe rând pentru jaful cel mare pe care l-au lucrat de la
mijloc cu duh de lăcomie de bani şi de slavă şi de îndrăzneală
peste nea mul acesta. Ei şi fiii lor sunt scoşi la lumină înaintea
jeţului judecăţii faptelor lor vrăjmaşe de neam şi de fraţi, că
iată cât de departe au ajuns cu fărădelegile lor lucrate în as -
cuns, şi din pricina cărora tu ai suferit şi suferi ape mari peste
tine şi pedepse fel de fel, popor român, căci ţi-au culcat la
pământ codrii munţilor tăi şi i-au vândut pe bani la străini şi
şi-au ascuns punga cu bani ca să nu fie prinşi, dar Eu, Dom -
nul, am făclii care pătrund peste tot în cel mai tainic ungher
şi fac judecata faptelor lor ascunse şi dau să te scap de cei ce
te asupresc, neam român. O, îţi trebuie un duh nou, un înce -
put nou, o iubire nouă, o petrecere dulce înaintea Mea, o
înnoi re a ta, popor ro mân. Cu cei ce au lucrat atâta vreme
fărădelegi în mijlocul tău nu pot să mai fac nimic, şi nici tu
nu poţi şi nu mai poţi, căci s-au sprijinit unii pe alţii pentru
câştig urât şi te-au supt de tot, popor iubit. 

Voiesc să-ţi fac înnoirea, voiesc să ţi-o lucrez, voiesc să
auzi pe Domnul, Care-ţi grăieşte ţie, popor român. Stau dea-
supra pe mun te de slavă şi grăiesc peste tine. Sunt Domnul
Iisus Hristos şi am venit să te trezesc la veghe. Caută o inimă
bună pentru tine din cei înscrişi la sorţi şi apleacă-te spre ea
şi ridic-o tu la scaunul veghii, dar fă ochii mari şi ascultă pe
cei ce te sfătuiesc cu milă şi cu iubire şi te veghează bine, dar
pe care nu-i înghit vrăjmaşii tăi şi ai lor. O, ascultă, popor ro -
mân, ascultă, fiule român, căci ascultarea şi numai ascultarea
îţi va aduce ţie mângâierea, îţi va aduce har. Amin, amin,
amin. 

14/27 octombrie 2014

Sărbătoarea sfântului mare mucenic Dimitrie, 
izvorâtorul de mir

Înnoirea lumii este împlinirea pe care Fiul o aşteaptă cu Tatăl şi
cu toţi sfinţii. Rugăciunea sfântului Dimitrie în cer. 

MM ă aşez cuvânt în cartea Mea cea de azi pe pă -
mântul român. Eu sunt Cel ce sunt, şi sunt

Cuvântul, aşa cum am fost încă de la începutul facerii lumii
când cuvântam şi împlineam apoi, şi s-au făcut la cuvântul
Meu cerul şi pământul şi toate câte sunt, dar când l-am făcut

pe om am pus mâna să-l fac după ce am cuvântat, şi l-am
făcut pe om din cele făcute de Mine prin cuvânt. Cerul şi pă -
mântul au fost cele din care l-am zidit pe om, şi l-am învăţat
şi pe om să facă şi el lucrarea Mea, să fie şi el făcător, să
iubească l-am învăţat, căci dacă nu iubeşte nu ascultă, nu vrea
cu Dumnezeu, nu vrea ca Dumnezeu, şi iată, vreme lungă este
de când caut să-Mi scriu pe pământ cuvântul Meu şi să-l pun
peste om şi să-l fac iarăşi pe om, şi lucrez mai mult decât am
lucrat pentru fiecare om care s-a lăsat să fie sfânt prin vreme
şi să fie pe pământ apoi între oameni şi să se nască în oameni
credinţă în Dumnezeu şi să tânjească ei după Domnul şi să
asculte de El cu viaţa lor.

Iată zi de sărbătoare de sfinţi, iar Eu, Domnul, Mă scriu
în carte cu sfinţii Mei, şi mai e puţin, puţin timp, şi Mă voi
lăsa cu carte dulce de tot şi voi strânge lângă glasul Meu pe
cei ce Mă ştiu aici, la izvor cuvântând, şi dorind ei după Mine
cu inimioarele lor, căci voi veni cu sărbătoare de oştiri înge -
reşti şi vom aşeza mângâiere peste cei adunaţi şi le vom da lor
putere pentru Domnul, că prea mult s-a dezvăţat de Dum -
nezeu omul, o, prea mult a făcut omul acest păcat, prea mult
s-a dezlipit de Dumnezeu Făcătorul, de nu mai ştie nici el cât
a făcut acest păcat şi cât a adăugat la el mereu, mereu, nu mai
ştie omul, dar Eu vin pe pământ cuvânt şi vin cu sfinţii Mei,
cu cei ce văd ca Dumnezeu peste tot pe pământ şi în cer şi văd
mereu, şi-Mi plâng cu ei durerea Mea şi şi-o plâng ei cu Mine
pe a lor şi avem aceeaşi durere şi acelaşi dor de naştere din
nou a lumii, aşa cum Eu, Domnul, am proorocit că va veni a -
ceastă înnoire şi va fi ea odihna Mea, biruinţa Mea, îm pli -
nirea pe care o aştept cu Tatăl şi cu toţi sfinţii şi cu toate pu -
terile cereşti, şi Mi-e dor de această zi, Mi-e dor, Mi-e tare dor. 

O, poporul Meu hrănit din gura Mea, o, măi fiilor,
oricât ar da diavolul să vă biciuiască ca să vă poată despărţi
de Dumnezeu şi să vă alunge de lângă sânul Meu, din care vă
hrănesc, o, nu-i faceţi pe plac diavolului, nu vă temeţi de el,
ci temeţi-vă de despărţirea voastră de Domnul dacă diavolul
ar izbuti să vă doboare de partea lui. O, măi fiilor, o, copii
crescuţi cu dor de cuvântul Meu de peste voi, să nu vă pară
rău de anii voştri lângă lucrarea Mea, lângă Mine şi lângă
lucrul Meu peste pământ, ci să vă pară rău că nu aţi avut mai
mult parte, mai din timp parte cu izvorul Meu de viaţă
dătător. Iar celor ce nu aţi răbdat pentru Mine până la sfârşit
şi aţi fost traşi de lângă Mine, lăsându-vă biruiţi, o, să vă pară
rău că n-aţi rămas pe mai departe pe acest drum stropit cu
lacrimile Mele după om şi după voi, şi să vă pară rău că v-au
pierdut pe voi a ceşti ani, că nu vă mai au aici, pe calea Mea
cea înspinată, că mulţi din voi aţi fost spinii Mei, iar Eu v-am
iubit şi v-am altoit ca să fac din voi zidire nouă, dar diavolul
a lucrat şi v-a depărtat. Eu însă vă îndemn pe voi, nu lepădaţi
credinţa în Mine şi în cuvântul Meu cel de azi. O, nu fiţi
nepăsători pentru credinţa sau pentru necredinţa voastră în
acest cuvânt, că nu tot aşa veţi putea fi când vi se va pune
această întrebare, căci Eu, Domnul, vă voi întreba pe voi
despre aceasta mai mult decât orice întrebare despre celelalte
ale voastre rele şi greşeli. Dacă aţi dat vina pe altcineva pen-
tru credinţa sau pentru necredinţa voastră faţă de acest
cuvânt, Eu nu vă voi întreba pe voi de cei pe care aţi apăsa
atunci, ci pe voi şi de voi vă voi întreba. Eu, Dumnezeul aces-
tui cuvânt, vă voi întreba de Mine, nu de cei după care aţi da
să vă pitiţi ca să vă dezvinovăţiţi, căci fiecare va sta pentru el
însuşi înaintea Mea şi va fi întrebat de vremea care a stat în
lucrarea Mea, în poporul Meu, în braţul Meu. 

O, fiilor care M-aţi îndurerat aşa, luaţi aminte fiecare.
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La fiecare în parte vă grăiesc prin acest cuvânt. Dacă ai întâl-
nit mila dumnezeiască, o, fiule, dacă ţi-a ieşit ea în cale şi te-a
miluit să fii şi tu o vreme în acest loc, în acest popor, trăind
pentru Dumnezeu, atunci tu ai fost ceva, ba şi mai mult decât
atât ai fost sau ai fi putut să fii, dar necredincioşia ta şi-a
arătat fapta ei, căci dacă ai avut neascultare şi te-a dus ea la
lepădare a pasului tău cu Domnul şi te-a dus în mijlocul lu -
mii, o, nu mai eşti nimic, nu mai eşti nici măcar cât erai până
să te întâlneşti cu Mine prin acest cuvânt, şi poţi să a jungi şi
mai puţin, şi mai rău. Poţi să ajungi nepăsător, defăi mător,
hulitor, judecător, trădător de fraţii Mei, iar dacă nu mai ajun-
gi să-ţi condamni singur calea cea fără Domnul şi să-ţi vezi
lucrarea depărtării tale de Mine, o, mai de preţ rămâne decât
tine o stârpitură, că ai tras spre gura ta şi spre prostia din ea
pe cei înaintea cărora te-ai şi fălit cu ce eşti după ce pără seşti
pe Domnul. Păi n-ai, o, n-ai cum să mai ai dreptate, n-are cum
să mai fie ceva de tine sau să însemne ceva vorba ta, ci numai
îndrăzneală goală mai poţi tu dovedi cu gura ta, dar şi mai de
prostie decât tine poa te fi cel care se opreşte de vorbă cu tine
şi cu cuvintele tale cele de nimic, că un nimic a junge, un
nicăieri, un mort printre cei mulţi care merg pe picioare, aşa
ajunge cel care necredinţa îl sluţeşte până într-atât, căci Iuda
a ajuns să fie sluga ucigaşilor Mei, dar nu mult după aceea a
ajuns el victima lor, căci aşa este plata celor ce n-au inima
curată faţă de cei curaţi cu inima. 

O, învăţaţi, măi fiilor, un lucru bun, voi, cei care voiţi
să rămâneţi cu Mine şi ai Mei. Nu vă puneţi chezaş pentru
om, că e primejdie pentru sufletul vostru, că iată, omul este
nestatornic. O, adevărată este această lucrare de cuvânt, şi ce
vor face cei ce au pus la îndoială lucrarea cuvântului Meu?
Mai au ei vreun pic de frumos în ei? O, nu mai au. Iubirea,
numai ea îl face frumos pe om. Ea este cea care nu învinuieşte
pentru ea însăşi. Citiţi Scripturile şi învăţaţi cum să fiţi ai
Domnului, o, fiilor. Nu cumva să faceţi ca Simon, care a rostit
în mintea lui că este păcătoasă cea care M-a spălat cu lacri -
mile ei, şi l-a dus pe el acest păcat la îndoială faţă de fiinţa
Mea dumnezeiască şi care ştie tot ce este în om. O, nu cumva
să nutriţi în voi aşa simţăminte şi dispreţ pe Domnul şi pe
fraţi, cum că sunt ei greşiţi şi ne u miliţi. O, nu uitaţi cerescul
Meu cuvânt, căci am spus: «Celui ce i se iartă mult, iubeşte
mult», şi iată, iubirea îl face pe om frumos înaintea Mea, dar
duhul judecăţii nu. 

O, poporul Meu, ce multă milă îţi dau când te învăţ Eu
din gura Mea să te fereşti de rău! Iată, din pricina nepocăinţei
şi a neumilinţei şi din pricina trupului pierde omul atâtea
daruri duhovniceşti, pierde mult. Trupul îi comandă omului
ceea ce voieşte diavolul să voiască şi să simtă omul, şi e slab
de înger omul. Cel slab de înger este cel ce nu dă îngerilor
putere pentru el, este cel ce nu este atent pentru îngeri, aşa
cum femeia care umblă cu capul neacoperit alungă pe îngeri,
pe cei supuşi lui Dumnezeu. O, ce mai e de făcut când ea nu
numai capul şi-l ţine descoperit, ci şi trupul? Iată de ce s-a
spus mult, mult prin vreme că e bine ca bărbatul creştin să nu
stea de vorbă cu femeie, fie ea şi femeie creştină, căci trupul
şi mintea femeii fac rău omului lui Dumnezeu, căci diavolul
se foloseşte de acest prilej şi dă de lucru minţii şi inimii omu-
lui, aşa cum şi în rai s-a întâmplat, şi l-am pierdut pe om apoi. 

O, fiilor, aveţi gri jă să nu vă fie frig. Luptaţi-vă să biru -
iţi frigul, luptaţi-vă şi pentru trup, şi pentru duh. Când vremea
este rece trebuie hăi nuţă mai groasă, trebuie şi pentru trup,
trebuie şi pentru duh. Eu, Domnul, am nevoie de voi, fiilor,
pentru lucrările Mele cu voi, şi trebuie să fiţi voi înţelepţi şi

ascultători şi împlinitori ai cuvântului Meu, iar credinţa
voastră în Mine se dovedeşte prin acestea, măi fiilor, iar ea
are putere să vă crească râvna şi să fiţi mari cu inima, ca să
poată rodi credinţa voastră. 

Acum, celui ce este astăzi sărbătorit între sfinţi, muce -
nicul Dimitrie, Eu, Domnul, îi dau glas peste voi şi grăieşte el
pentru sfinţi, că toţi se bucură când cei dintre ei au glas de
lângă Mine peste voi şi au lucrare de cuvânt. Şi iată, le fac lor
bucurie acum. Amin. 

— BB inecuvântat eşti Tu, Doam ne, întru
sfin ţii Tăi, care-Ţi dau Ţie toată slava!

O, mare şi minunat Te mărturisesc toţi sfinţii, Doamne!
Măsura credinţei lor în Tine a lucrat credinţă în cei ce priveau
la credinţa lor şi la fapte le ei. Tu eşti Sfântul sfinţilor, o,
Bunule Stă pân. Tu atât de mult ne-ai iubit pe noi şi ne vei iubi
până la sfârşit, că iată, Te-ai făcut pâine şi vin pentru om, ca
să se facă şi omul ca Ti ne prin har, dar ce puţin stă omul să
gân deas că la această lu crare îngerească, prin care Tu, Doam -
ne, Te faci pâine şi vin pe masa credincioşilor Tăi şi Te dai
lor, ca să aibă ei viaţă, Doamne. O, cine înţelege cu a dân cime
cuvântul Tău prin ca re ai spus fiilor bisericii Tale: «Voi fi cu
voi până la sfârşitul timpului.»? 

O, ce tainic eşti, ce milos eşti, ce bun, o, Doam ne! O,
cât de mult aştepţi să se facă omul dumnezeu prin har, aşa
cum Tu prin har Te faci pâine şi vin şi Te dai hra nă omului
credincios, Doamne! Privim la lu cra rea Ta îngerească, pe care
omul pe pământ n-o poate privi, dar poa te să-i creadă pe
sfinţi, căci ei văd cum îngerii Tăi lucrează pentru tot harul
sfintei liturghii şi cum Te aduc ei pe Tine pâine şi vin la cei
ce Te iubesc mult sau pu ţin, la cei ce se hrănesc cu multă sau
cu puţină bucurie pentru părtăşia lor cu Tine, un trup cu Tine
făcân du-se ei când cu Tine se împărtăşesc, slujiţi fiind de
îngeri, Tu şi ei. 

O, fii ai lui Hristos Cuvântul, lucrare îngerească este
sfânta liturghie, iar voi lu craţi cu îngerii pe pământ în acest
timp al sfintei liturghii. O, fiilor, fiţi tari de înger. Se bucură
îngerii când pot fi tari prin voi. Da ţi-le de lucru pentru Dom -
nul şi pentru voi şi veţi fi tari de îngeri, căci voi sunteţi fiii
lui Hristos, fraţii lui Hristos, sunteţi cei ce staţi cu Domnul la
ma să zi de zi, şi tot atât de mult să-L şi bucuraţi pe El. Mi -
luiţi-i pe cei din cer, şi veţi fi cei miluiţi. Cei ce iubesc sunt
cei mai frumoşi de pe pământ şi se înfrumuseţează mulţi de
la ei. Aşa am lucrat noi pe pă mânt, noi, cei ce ne-am fă cut
sfinţi pentru Domnul. 

Iată, vine şi se vede venind sărbătoarea îngerilor şi se
vor strânge cu dor la izvorul Dom nului cei ce s-au deprins să
vină şi să ia pe Domnul Cuvântul în ei. O, gătiţi-vă, aşadar, i -
ni mioarele şi încălziţi pe cei ce vin la Domnul. Bi necuvântată
să vă fie truda cea pentru El şi pentru cei ce vin după El ca să
pască şi ca să creas că din cuvântul Lui, din lo cul binecu -
vântărilor Lui. 

Din mijlocul sfinţilor, binecuvintez pe Dom nul în ziua
mea de serbare între sfinţi, şi îl am a lături de mine sărbătorit
pe cel cu acelaşi nume, pe cuviosul Dimitrie, ca re se odih -
neşte pe pă mântul român şi veghează pentru acest neam. Îm -
preună avem acum săr bătoarea între sfinţi şi împreună bine -
cuvântăm poporul Domnului. 

O, Doamne, o, Doam ne, e neamul ro mân la mare răs -
cruce în aceste zile. O, ai grijă, Doam ne! Fie voia Ta peste a -
cest neam acum, în cli pa cea grea pentru el. Răpune-i pe cei
răufăcători lui. Ia din mâna lor puterea şi cârma şi ţine-le Tu,
Doamne, şi fă Tu voia Ta. E cerul tot în ve ghe, că Te văd
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sfinţii îngrijorat şi îndurerat, dar Tu eşti Cel ce poa te totul. O,
fie voia Ta pe pământul ro mân, fie ca în cer, Doamne! Tatăl,
Fiul şi Du hul Sfânt să stăpânească peste nea mul ro mân cu
voia Sa, acum şi pe vecii. Pe veci de veci să fie voia Ta,
Doamne, pe vatra nea mului român. Amin. 

— OO,mare-Mi este încordarea în zilele aces-
tea pentru neamul Meu cel de azi, nea-

mul Meu român, o, sfinţi iubiţi ai Mei! O, e grea bătălia, căci
ceaţa este groasă, iar diavolul trage şi el să biruiască el cu
minciuna şi cu trufia cea din om. O, e mult de luptat. Am ne -
voie de sprijin de pe pă mânt. Rostesc cuvânt şi spun: să cadă
de pe scaune oamenii minciunii şi ai lăcomiei de sla vă şi de
putere şi de bani! Să se ridice din ro mâni cei curaţi cu inima
pentru acest neam! Să biruiască voia Domnului peste voia
omului trufaş, care vo ieşte totul numai pentru el! Mila Mea
este cu acest neam şi e lupta grea şi am în gerii şi sfinţii în
lucrul cel mult de acum. 

Iată, binecuvintez cu mare cuvânt strân gerea la izvor a
celor ce sunt porniţi cu gân dul şi cu dorul ca să vină la sărbă -
toarea îngerilor. Dau poruncă cetelor îngereşti să le ve gheze
calea, iar ei să vină şi să-Mi aducă în dar inima ca să le-o fac
frumoasă, ca să le-o împodobesc Eu. 

O, pace vouă pe calea către izvor! Vă stăm înainte cu
toată puterea, Eu şi fiii pregătitori ai întâlnirii noastre, căci Eu
le întăresc puterea ca să poată ei tot ce trebuie de pregătit.
Sunt plin de dor. Aştept cu dor greu, aştept cu dor împlinirea.
Cetele îngereşti se pregătesc de sărbătoare şi totul se pre gă -
teşte în cer şi pe pământ, iar după pregătire vine sărbătoarea. 

O, pace vouă, fii ai trudei pentru lucrarea Mea de azi
prin voi peste pământ! Deschide ţi-vă ca să Mă deşert în voi,
fiilor, cu pu terea Mea, căci voi sunteţi plăpânzi, dar Eu vă
întăresc mereu, mereu, că sunt şi Eu atât de ostenit, dar în săr -
bători aici la voi Îmi creşte vlaga şi nădejdea că se apropie pic
cu pic biruinţa cea mare, ziua Domnului, o, fiilor, ziua când
va fi între cer şi pământ binecuvântarea Mea şi numai ea şi
rodul ei, şi când Eu, Domnul, le voi da la cei ce iubesc, le voi
da frumuseţea cea mare, împărăţia cerurilor, iubirea Mea pe
pământ şi numai ea. 

O, pace vouă, celor ce sunteţi cu Mine, măi fiilor! Mă
pregătesc cu dulce cuvânt, cu dulce sărbătoare şi vin şi petre-
cem cu îngerii, fiilor, şi totul, totul va fi în ziua aceea ca în cer
pe pământ aici. Amin, amin, amin. 

26 octombrie/8 noiembrie 2014

Soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil

Duioşia îi face omului inima dulce, firea dulce. Cine Îl iubeşte pe
Domnul, iubeşte şi suferinţa Lui şi I-o alină. Bucuria e ca năluca,

dar iubirea este suferinţă şi aduce omului nemurirea. 

EE slava Mea cerească toată aici. Sus şi jos e ziua
de serbare a îngerilor Mei. E dulce de tot ziua

aceasta, e dulce săr bă toarea ei. Tresaltă cetele îngereşti dea-
supra şi pe jos, pe lângă masa învăţăturii Mele cu voi, fii ai
poporului Meu de la izvorul Meu de cuvânt, şi cu voi, cei ce
aţi venit să vă îmbrăţişaţi cu slava sărbătorii Mele cu sfinţii şi
cu îngerii Mei aici. 

Sunt Domnul Iisus Hristos, iar glasul Meu vă hrăneşte
şi vă adună la izvor spre bucuria Mea şi a Tatălui. Cu voi când
Ne întâlnim aici, mai scăpăm o clipă de suferinţă, căci sufe -
rinţa este grea. Suntem aici acum mulţime mare, cete-cete, şi
tot aşa Ne şi aşezăm, căci ca în cer Ne aşezăm şi stăm. 

Vă facem întâmpinare vouă, celor ce aţi avut cale de

mers spre izvor. E pregătită masa şi casa şi cei ce vă aşteaptă
în prag. O, pace vo uă! Aşa este salutul Domnului! V-au în -
soţit îngerii Mei pe cale, aşa cum Eu le poruncesc lor ori de
câte ori vă faceţi pregătirea spre izvorul Meu de cuvânt. O,
câtă bucurie! Zilele de duminică sau de sărbători cereşti sunt
zile de dragoste între voi şi Noi, cei din cer, între Noi şi voi,
cei de pe pământ. O, câtă pregătire de dragoste pentru Dom -
nul şi pentru sfinţii Săi! Face creştinul câte ceva dulce pentru
aşa zile. O, ce frumos! De bucuria zilelor sfinte dă omul câte
ceva unul altuia, merge la biserică, împarte ceva dulce, o azi -
mă, o fructă, un colăcel. Iată, şi Eu, Domnul, şi Eu pun masă
dulce şi Ne adunăm în jurul ei, Noi şi voi. 

Iată ce sfat vă dau: aveţi grijă mereu, mereu de cei
nevăzuţi, de cei din cer şi de cei de pe pământ veniţi la cer,
aveţi grijă să poată ei petrece cu voi mereu, să poată lucra cu
voi mereu. Nu-i goniţi, nu-i întristaţi, nu-i dezamăgiţi prin
neatenţia cea pentru ei. Ei sunt cu cerul lângă voi ca să vă
însoţească pe pământ, căci ei înseamnă cerul şi sunt cu voi şi
stau cu voi cu tot cu patria lor, cu tot cu cerul lor. O, nu le
striviţi petrecerea lor cu voi! Aveţi nevoie de ei în toată vre-
mea, în toate ale voastre lucrări sufleteşti şi trupeşti şi în toate
cele de trebuinţă Domnului cu voi şi de la voi. O, cei din cer
trebuie iubiţi mult, mult de tot de cei de pe pământ. 

Iată ce vă mai spun: fiţi duioşi după Mi ne şi pentru
Mine, măi fiilor. Duioşia îi face omului inima dulce, firea
dulce cu tot şi cu toate şi cu toţi din jurul lui. O, aşa sunt cei
pe care Eu, Dom nul, Mă sprijin când vin la voi cuvânt, iar
duioşia lor după Mine este şi pentru voi, chiar dacă voi nu
aveţi putere să înţelegeţi minunea din inimioarele lor. O, pe ei
nu trebuie să pună ni meni dintre voi greutăţi cu dinadinsul
cum că ei pot duce sau trebuie să vi le ducă. O, nu, fiilor, nu,
căci şi aşa ei le simt pe toate cele grele şi se ocrotesc pe cât
pot împotriva neputinţelor lor sufleteşti şi trupeşti şi ale duhu-
lui, căci ei trebuie să aibă gri jă de Mine, gata pentru Mine
mereu să fie, şi nu pot aceasta dacă nu-şi ocrotesc pute rea cea
pentru Mine. Aşadar, să ştiţi să-i ocrotiţi, fiilor, şi fiţi şi voi
duioşi, duioşi, şi veţi trăi mai cu putere clipele, mai vii, mai
ca în cer, măi fiilor. 

Am venit pe pământ ca să sufăr pentru om. Am suferit
mult şi până să vin să iau trup între oameni, am suferit în
Tatăl, şi cu Tatăl su făr şi acum, după ce M-am suit la Tatăl
după învierea Mea, şi sufăr cu Tatăl ca în vremea de după
căderea omului, căci l-am pierdut pe om. O, fiilor, cine Mă
iu beşte cu toată inima lui, cu toată fiinţa lui, acela Îmi iubeşte
şi suferinţa şi Mi-o alină când îl doare pentru ea cu duioşia
din el, dar cine nu Mă iubeşte fuge de suferinţă, fu ge de Dum -
nezeu, de Cel Care suferă pentru fiecare om şi de la fiecare
om. O, de ce aş suferi de altceva decât pentru om, pentru zidi-
rea Mea, în care am pus viaţa Mea? Sufăr şi pentru îngerii
care s-au lăsat înşelaţi de om când omul s-a semeţit peste
Mine după facerea lui şi când îngerii i-au slujit gândului lui,
cei mai aproape îngeri ai Mei şi ai lucrului slavei Mele ce -
reşti, şi a intrat atunci în îngerii Mei răutate asupra omului
care s-a folosit de ei pentru semeţia lui, prin care îngerii cei
mai apropiaţi ai Mei au căzut atunci, căci semeţia nu poate
lângă Dumnezeu, şi n-a putut nici omul cu ea lângă Mine şi
s-a pierdut omul de lângă Dumnezeu ca şi îngerii care au slu-
jit semeţiei lui la începutul lui cel de la Dumnezeu. Acum
însă, îngerii Mei nu mai slu jesc îngâmfării omului, ci fug ei
de omul îngâm fat şi de păcatele lui şi îi ajută numai pe cei u -
miliţi şi aplecaţi sub povara păcatelor lor gre le şi care caută
la Domnul pentru salvarea lor. 
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O, ce dulce Mi-e Duhul, ce dulce vă grăiesc! V-am dat
de veste că vă aştept la iz vor cu dulce şi cu dor şi cu fiii Mei
cei pregătitori ai mesei Mele de cuvânt şi ai petrecerii de la
masă, iar voi aţi venit la izvor. E atâta cântec, atâta freamăt, e
atâta iubire în văzduh şi lângă voi! O, atâta mângâiere vă
împart, numai să Mi-o simţiţi, fiilor! Cuvântul Meu şi toată
mişcarea cerească e ca un cânt în văzduhul de aici, iar voi
sunteţi copăcei. Fiţi credincioşi pentru tot ce vă grăiesc des -
pre slava Mea cu voi aici. Dacă treci printr-un crâng auzi cân-
tul păsărelelor, le auzi glasul cel felurit al lor, şi chiar dacă nu
le vezi, le crezi, crezi că ele sunt şi cântă stând pe crenguţe
sus. Auzi fel de fel glasurile lor şi crezi că ele sunt. O, aşa şi
Eu sunt, şi sunt cu sfinţii în văzduh şi grăiesc cu ei şi Mă aud
cei ce au urechi de auzit cu ele, şi spun acestea toate ca să
ştiţi, fiilor, că grăieşte Domnul şi că se aude glasul Lui. O, cei
ce aud pe Domnul, cum să mai poată ei spune că nu este
Domnul, că nu grăieşte Domnul? Iată de ce Eu, Domnul, vă
îndemn, fiţi duioşi, căci cei neduioşi nu-L cred pe Domnul şi
nu-L iubesc ca nişte copii. Cine nu iubeşte pe Domnul nu este
copil şi pleacă de lângă Domnul ca unul mare şi se pierde pic
cu pic, şi trebuie lacrimi pentru el, aşa cum am Eu, Domnul,
Cel ce l-am zidit pe om. 

Voi, mamelor şi taţilor creştini ai acestui cuvânt, voi,
care aveţi copii duşi în lume după ce au stat de mici ai Mei o
vreme, rugaţi-vă, o, rugaţi-vă să-i smulgem din adâncul aces-
ta încântător ca să-l piardă pe om, iar rugăciunea voastră trăi -
tă cu putere va putea, căci şi Eu Mă rugam şi Mă rog la Tatăl
cu putere şi primesc apoi şi împlinesc ceea ce-I cer. 

Vă învăţ dulce de tot, fiilor. Aşa iubesc Eu să fiţi şi voi
şi aşa să iubiţi şi voi să fiţi, căci iubirea este o suferinţă dulce,
nu este o bucurie, măi fiilor, căci bucuria e ca năluca, e tre -
cătoare, dar iubirea este suferinţă şi aduce omului nemurirea,
pe Domnul vieţii şi al suferinţei cea pentru viaţă, fiilor. O, de
când Mi-am cules un po por, şi iată, am acum po por, pot acum
să-Mi scriu în carte lacrima Mea, suferinţa Mea cea de la
iubirea Mea pentru om şi dorul, care ţine în viaţă iubirea. Eu
despre lucrarea îngerească vă grăiesc a cum, căci aşa sunt în -
gerii Mei, care Mă iubesc suferind cu Mine după om, fiilor.
Eu din simţămintele lor am luat şi v-am grăit vouă acestea,
dar şi ei au bucuria să vă dea şi ei acum. O, primiţi mân gâie -
rea lor, fiilor. Amin. 

— MM ângâiere vă dăm, aşa cum Domnul
spune să lu crăm. E sărbătoare înge -

reas că aici, acum, iar Domnul grăieşte peste voi. Fiţi bine -
cuvântaţi îngereşte, căci îngerii vă binecuvintează. Aici cu
noi şi cu voi sunt acum cei so siţi de pe pă mânt la cer, şi pe
care voi i-aţi pomenit în zi ua aceasta cu noi. Sunt toţi plini de
senin ce resc, de blândeţe dulce şi de duioşie sfântă, se poartă
lin, sunt sfioşi, vă privesc, se apleacă cu duh de mulţumire
Dom nului şi vouă. Aţi pus ma să cu Domnul şi au venit şi ei,
că au fost nu miţi să vină. Mai-ma rii cetelor îngereşti, ar han -
ghelii de frunte, sărbătoriţi în faţa sărbătorii de azi a îngerilor,
cerem la Domnul pentru voi putere pentru jertfă, iar jertfa se
naşte din duhul umilit al omului şi al Domnului şi al în gerilor
Săi. Inimă înfrântă şi smerită voieşte Domnul de la voi, fiilor. 

O, se pomeneşte în ziua aceasta zi ua în care în noaptea
ei s-a ridicat bi ruitoare crucea peste biserica sim bol şi ne adu -
năm şi o îm brăţişăm ca pe un străjer sta tornic peste gră diniţa
cuvântului Domnului. Ia tă sărbătoare sfântă şi nu mai dra goste
sus şi jos şi mângâiere prin cu vânt. Freamăt sfânt de a ripi în -
gereşti vă su flă pe lângă trupuşoare şi vă umplu de duh duios. 

O, binecuvintează, Doam ne, ţara ro mâ nă! Ridică-Ţi

glasul pentru ea acum! Amin. 

— AA m bine cu vântat-o şi ia răşi o voi tot
bine cuvânta, îngeri ai Mei lucrători.

De când Mi-am ales din români pe poporul cuvântului Meu
de venire acum pe pământ, popor care Mă primeşte ca să fie
auzit glasul cuvântului Meu cu care grăiesc din cer, de atunci
iubesc şi mai cu dor şi binecuvintez şi mai mult pe România
Mea, pe ţara Mea cea de azi. 

O, mai mult Mă grăbesc spre tine, scum pă ţara Mea de
azi, o, şi câţi neveghetori de cuvântul Meu de azi stau ne -
păsători în tine! Dar am suflat peste ţara Mea şi i-am dat
Duhul Meu şi s-a sculat ea du pă voia Mea şi a împlinit aşa
cum Eu, Dom nul ei, am dorit de la ea şi pentru ea, căci s-a
sculat ea după cuvântul Meu cel rostit pentru ea şi a dat şi dă
de pes te ea pe cei ce n-au mi lă de ea, căci Duhul Meu a lucrat
peste ea prin cuvânt şi nimeni nu pricepe aceasta dintre cei
care se întreabă: Oare cum de a ieşit aşa? 

O, am lucrat Eu, Domnul, Eu, popor ro mân, şi am dat
primejdia de peste tine şi te-am aşezat la adăpost şi te voi
ocroti Eu, o, ţara Mea de azi, căci cei de peste tine aşezaţi pâ -
nă acum au stricat tot, şi trebuia să lucreze Domnul. Îngerii
Mei îţi sortesc mângâiere şi credinţă şi tot mai sus să stai
între popoare, că de la tine va învia lumea şi se va înnoi, căci
Eu, Domnul, a ceasta lucrez în mijlocul tău cu poporul cu -
vântului Meu, prin care Îmi desă vârşesc cuvântul. O, pace ţie
acum! Te am în braţe ca pe comoara Mea. Te ţine Domnul în
braţe ca să nu cazi, ca să nu te cadă cei ce te iubesc pentru
sine şi atât, şi aceasta împotriva ta, căci ei nu ştiu să iubeas -
că şi să te iubească. 

O, ţara Mea, mână dulce ţi-am întins şi am ţi nut-o dea-
supra ta în ziua cea de sorţ, şi tu nu ştii prin cine am strecurat
pentru ti ne ajutorul Meu. Am pe cel drag Mie pentru că te
iubeşte, şi pe care l-am ţi nut până acum la cârmă peste tine.
Am pus în el Duhul Meu Cel plin de putere de cuvânt şi a stri-
gat el ca un strateg peste ţară ca să te scoale la veghe, ţara
Mea, şi ai lucrat tu după cuvântul lui apoi din gură în gură şi
ţi-a dat aceasta biruinţa împotriva celor ce te sug în că până ce
vor cădea de tot, căci cârmaciul tău cel de până acum mult
M-a ascultat, mult te-a iubit şi te iubeşte, chiar dacă nu i se
întoarce cu iubire pentru iubirea lui de către toţi iubiţi ai săi.
O, câtă ură a fost hrănită în inimi ca să a jun gă mulţi să-l
urască pe el, dar cei ce l-au urât au căzut şi cad ruşinos şi
plâng de ruşine a cum, după atât amar de ură, cu care ei se
hrăneau unii pe alţii ca să iasă ei mari, dar iată, ei se duc pe
apa sâmbetei, se duc şi nu mai vin, căci ei au înşelat pe mulţi. 

Eu, Domnul, îi mulţumesc cu aplecare îna intea iubirii
lui de ţară şi de neam cârmaciului tău de până acum şi îi spun
lui acum aşa: iată, îţi rup piedica şi te vei întoarce între oa -
meni ca să-i sfătuieşti şi să îngrijeşti cu guriţa ta românul cel
curat la inimă, iar pe cel încăpăţânat să-l îmblânzeşti şi să-l
îndemni pe calea înţelepciunii lucrurilor şi a adevărului, căci
iubirea este înţelepciune mare şi învăţătoare mare. Fii blând
şi fii răbdător şi veghetor şi să lucrezi cu Duhul Meu în mij -
locul celor ce te doresc şi te ascultă pentru binele care trebuie
să fie, căci Eu, Domnul, voi lupta cu cei din cer ca să-Mi fii
de folos, şi-i vom umple de iubire pe cei fără de iubire, ca să
fie iubire de fraţi în neamul ro mân. Aceasta îţi vestesc Eu ţie
pentru acest nou început al tău. Amin. 

— OO,binecuvintează, Doam ne, ţa ra română
acum şi pe ve cii, căci am grăit noi cu

Tine, iar Tu cu ţara ro mână în ziua noastră de sobor, ziua
îngerilor Tăi. Iubire sfântă şi duh duios să fie în neamul
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român, o, Doamne. Noi suntem slu jitorii Tăi pen tru ea şi cu
ea şi suntem căpetenii peste toa te cetele îngereşti, care Te slu-
jesc. E slava Ta ce rească toată peste ea şi e dulce grăirea Ta
cu ea. O, pace Ţie în zi de sobor a îngerilor Tăi! Dulce şi mare
sărbătoare în mijlocul poporului cuvântului Tău, care Te
primeşte pentru că Te ascultă! Amin. 

— SS lava Mea cerească e toa tă aici acum, o,
îngeri scumpi şi slăviţi ai Mei. E dulce

de tot această zi. Vă mângâi şi vă bucur cu cei ce Mă primesc
aici când vin cuvânt peste pământ. Îi mângâiem şi Noi pe ei,
şi pe toţi cei care se ostenesc şi vin la glasul cuvântului Meu,
ca re-i adună pe ei în Duhul Meu, şi le dau lor cu pace şi cu
pa ză cerească întoarcerea întru ale lor, până la în tâlnirea care
va veni pentru zi de Bobotează când iarăşi vom fi aici, Noi şi
ei, iar poporul Meu de aici Ne va sluji, Ne va ieşi în prag şi
Ne va aşeza la masă, căci este cel binecuvântat, cel ce ascultă. 

Las mâna Mea cerească peste ţara româ nă ca să fie ea
sub paza Mea. Amin. 

Te-am ţinut în veghe şi în rugă pentru ţară lângă Mine
şi lângă sfinţi şi lângă maica Mea, popor al cuvântului Meu,
dar în acest timp tu ai trudit cu trupul pentru slava Mea, pen-
tru toate câte sunt de făcut. Îţi mulţumesc, fiule, îţi mulţumesc
cu duioşie, şi tot aşa şi tu să fii mereu, mereu, ca să poţi pen-
tru Mine şi pentru om, măi fiule. Eu, Domnul, sunt sprijinul
tău cel de sus şi cel de jos, căci sunt pe pământ ca şi în cer,
chiar dacă cei de pe pământ nu Mă ştiu prin vedere ca şi cei
din cer, dar Eu cânt ca păsărelele prin crenguţele copacilor
aciuate şi glasul Meu se aude şi se împarte apoi şi este Dom -
nul cuvânt pe pământ şi este împărţit cuvântul Său şi Duhul
Său, Care cuvintează şi împlineşte apoi. 

Eu sunt Cel ce sunt! Suite de îngeri Mă poartă şi Mă
slăvesc şi sunt ei slava Mea, slava Domnului. Amin, amin,
amin. 

8/21 noiembrie 2014

Praznicul Intrării Maicii Domnului în biserică

Răbdarea în toate este uşurare a sufletului şi înger în vreme grea.
Numai prin supunere şi ascultare poate omul să-L pri mească pe
Dumnezeu. Maica Domnului mângâie glia României şi îi hărăzeşte
ascultare şi credinţă. Cu vânt de mângâiere şi de putere din cer 

către străjerul ţării române: Traian Băsescu. 

DD in timp în timp cobor cuvânt din gura Mea şi îl
aşez în cartea sa în sărbători, şi mult aşteaptă cei

din cer săr bătorile cereşti să vină şi să se audă glasul Meu
peste pământ şi să se mângâie cei din cer odată cu cei ce Mă
aş teaptă să vin şi care Mă iubesc pe pă mânt. De pe pământ e
multa lor aşteptare, că pentru cei de pe pământ trebuie ei să lu -
creze şi să nu stea fără lucru, aşa cum nici Dumnezeu nu stă,
o, nu stă, şi lucrează Dumnezeu peste pământ, lucrează cu dor. 

Sunt Domnul Iisus Hristos. De-a dreap ta Mea e mama
Mea Fecioara în coborârea Mea cuvânt pe masa poporului
cuvântului Meu în mijlocul neamului român, unde-Mi am Eu
ieslea Mea de coborâre şi de lucru mult prin cuvântul gurii
Mele, ca să-l împlinesc apoi. 

Suntem în sărbătoare pentru tine, mama Mea. Toţi cei
din cer sunt în sărbătoarea ta, toţi merg în pas cu cei de pe
pământ, cu timpul cel de pe pământ al zilelor, şi toate au în -
sem nătatea lor ca şi pe pământ, iar pe pământ ca şi în cer.
Aducem azi în sărbătoare ziua când tu ai intrat la creştere şi
la ascultare pentru creştere. Erai pruncuţă, şi ai fost adusă la
templu sub mâna şi sub paza celor de care trebuia să asculţi

şi să creşti zi după zi frumos şi să fii apoi mama Mea. Odată
cu naşterea ta pe pământ a pus Tatăl în tine iubirea cea pentru
ascultare şi pentru supunere, căci trebuie iubire multă pentru
acestea, şi apoi ai ascultat de cele din cer vestite peste tine,
mama Mea. O, ce frumos duh, ce frumos trup, ce frumos su -
flet, ce frumoase toate, toate ale tale, frumoase de la duhul
ascultării şi al supunerii şi al iubirii, mamă! Cine ascultă pe
pământ, ascultă apoi şi din cer, ascultă şi crede şi lucrează şi
sprijineşte pe Domnul, mamă. Hai, dar, să dăm frumuseţe
mare sărbătorii tale la masă cu poporul care stă înaintea Mea
când vin cuvânt peste pământ. Hai cu grăirea ta frumoasă şi
mângâioasă, o, mama Mea. Binecuvintez cu umilinţă intrarea
ta în carte cuvânt, căci Eu îţi sunt Fiu, mamă. Amin. 

— CC u umilinţă mare binecuvintez şi eu
lucrarea Ta şi a mea în ziua mea de

praz nic, Fiule al meu binecuvântat şi Domn al binecuvântării
celei de sus! E sărbătoare de dulce amintire a acelei zile de
atunci, când eu, micuţă cum eram, am fost adusă la templu ca
să fiu aşezată sub as cultare pentru creştere sub mâna celor
mai mari, care aveau orânduieli pentru cei su puşi lor, şi de ca -
re trebuia să se îngrijească ei. Am crescut pic cu pic şi m-am
păzit sub du  hul blândeţii în toată vremea. Am învăţat sub
greul vieţii că răbdarea în toate este uşurare a sufletului şi este
ca un înger în vremea grea. Am stat de mână cu acest înger şi
Îi dă ruiam lui Dum nezeu răbdarea mea în toate. Spun aceasta
ca învăţătură pentru cei ce vor auzi cuvântul a cesta, ca să
înveţe oricine pu terea cea bună a răbdării sfinte în toate, Fiu -
le scump al meu. Şi Tu, şi eu am dovedit tuturora în toată vre-
mea noastră pe pământ că am avut în toate răbdare deplină
prin greu şi ne-am dat grijii Tatălui ce resc, că mult a fost de
răbdat şi mult mai este, căci aşa trebuie să lucreze oricine pe
pământ dacă iubeşte să fie mulţumit şi nu nemulţumit. Cel
nemulţumit nu este cuminte, nu rabdă cu minte, se su pără din
orice, se caină, îşi îngreuiază sufletul şi nu se lasă zidit de în -
cer cările care dau să-i dea o măreţie, o folosinţă cerească apoi
între pământ şi cer. Dar omul se bucură că are el minte, că ştie
el, că poate el, dar dacă el nu se deprinde cu supunerea cea
pentru as cultare, nu înseamnă că are minte. Cel ce nu are
minte, măcar să asculte de cei puşi pen tru îngrijirea lui, măcar
să asculte, mă car să aibă dragoste de învăţătură pentru fap ta
în văţăturii apoi şi a credinţei, şi aceasta în seam nă să aibă
omul minte, iar altfel nu. 

O, popor al cuvântului Fiului meu Hris tos, de ce nu-L
vede omul pe Domnul? Fiul meu a spus că este până la sfâr -
şitul veacului cu ai Săi, şi după ce a spus S-a ascuns de faţa
o mu lui, ca să-L poată omul asculta pe Dom nul, căci omul nu
este deprins să as culte de Dom nul, de vreme ce nu-i stă în fire
supunerea cea pentru ascultare şi pentru creş tere bu nă a fiin -
ţei lui, aşa cum şi Fiul meu, Dum ne zeu din Dum nezeu fiind,
a stat me reu su pus pentru ascultare, căci ascultarea L-a do -
vedit că El este Dum nezeul omului, pentru a că rui viaţă veş -
nică trebuia să asculte cu viaţa Sa. 

O, fiilor, omul s-a deprins rău, săracul. Mai degrabă dă
el să asculte de cel pe care nu-l vede de aproape şi mereu. Pe
cel de de parte îl primeşte mai bine, îl ascultă mai mult, aşa s-a
deprins. Le-a spus Fiul meu la ucenici: «Da că nu Mă duc la
Tatăl nu pot să vă trimit pe Duhul Sfânt Mângâietorul, iar
dacă Mă duc, Îl voi trimite şi vă va învăţa El toate şi din ale
Mele va lua şi vă va vesti vouă». Eu vă învăţ pe voi, şi vă în -
demn să se mănaţi cu Fiul meu şi cu mine, că noi am as cultat,
şi numai aşa înveţi să-L primeşti pe Domnul Cel nevă zut,
numai prin supunere şi prin ascultare, căci cum altfel ar putea
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omul să-L primească pe Domnul şi să stea sub mâna Lui?
Aceasta este învăţătura mea cea de azi lângă cea a Fiului meu
Iisus Hristos, Care vă învaţă pe voi, cei crescuţi cu cu vântul
gurii Sale, că vine Domnul pe pământ şi le dă din gura Sa
celor ce vor să crească de la El, să se hrănească de la El şi să
lucreze apoi ca şi El pe pământ. 

O, dar nu pot, Fiule Doamne, nu pot să nu mângâi du -
hul şi trupul şi glia cea plină de suflet a celei alese de Tine,
Fi u le scump. Iubirea noastră acum este România, ţara do -
rului Tău de azi. Nu ostenesc s-o ocrotesc, s-o ţin sub pază,
căci ea este ţara Ta de azi, iar Tu Ţi-ai făcut în ea cortul
venirii Tale şi popor Ţi-ai zidit în ea, popor pentru ascultare
de Tine, Doamne. 

O, ţară scumpă a Fiului meu Iisus Hris tos, tu treci prin
durerile facerii celei noi, şi numai Domnul şi sfinţii Săi sunt
cei ce mai fac ţie bine şi mângâiere. Stau deasupra ta şi întind
peste tine mantia trupului meu, mantie din cer. Stau la
 ho tarele tale şi am grijă de câini şi de lupi şi-i ţin supuşi ca să
nu-ţi facă rău, numai să înveţi tu lucrarea su punerii cea pentru
creşterea ta de la Dom nul, că iată câtă sămânţă sloboade
Dom nul peste glia ta ca să ai din destul acum, în vre me grea,
şi să ai binecuvântare peste tine din destul ca să nu duci lipsă
în vreme grea, ca să nu te înece valurile, ţara mea de azi. Iată,
îţi hărăzesc ascultare şi credinţă. Nu este cre dinţă decât cu
ascultare, chiar dacă sunt dintre cei cărora li se pare că au
credinţă când ei nu au ascultare mai întâi. O, te cu prind cu
mare dor, şi tot aşa te şi ocrotesc. Îl rog pentru tine pe Fi ul
meu să te aducă la cunoaşterea lui Dum ne zeu, că iată, cuvin -
tează Domnul cuvântul Său pe vatra ta, şi nu mai tu ai acest
har al alegerii cea de la sfârşit de timp, şi vrea Fiul meu să Se
re verse din tine în lături şi să creadă neamurile pământului
lucrarea Lui cu tine. 

Îi aduc Fiului meu rugă pentru tine, a duc Tatălui şi
Fiului şi Sfântului Duh glas de strigare pentru har de la
Domnul peste ti ne, ţa ră română. Numai prin harul Lui poţi
pentru în ţelepciunea care ţi se cere s-o ai tu deosebit între
toate popoarele de pe pământ. O, eşti îndurerată cu duhul, cu
sufletul şi cu trupul. Te apasă încă şi te ţin sub vo  ia lor cei ce
încă se ţin cu mâinile amândouă de sca une ca să te stoarcă în -
că, dar duhul tău se va trezi tot mai mult, căci Dom nul
cuvintează peste tine şi tot El va împlini cu vân tul Său şi vei
putea cu Domnul, căci tu nu poţi. 

O, supuneţi-vă lui Dumnezeu şi cuvântului Său, voi,
cei ce încă nu vă cuminţiţi şi încă daţi să vă ţineţi de scaune
peste neamul român, iar voi sunteţi greşiţi! O, nu sunteţi buni
pentru cârmuire! Fa ceţi numai rău prin sta tul vostru la câr mă,
dar Domnul a spus să cadă de pe scaune cei ce nu ştiu cum
trebuie să stea cei ce stau. Mâna Domnului va îm pli ni aceas-
ta, iar ruşinea va fi mare pentru toţi cei care nu ascultă de
cuvântul cel rostit. 

Eu, Fiule Doam ne, m-am mângâiat gră ind, m-am uşu -
rat lucrând. Binecu vân tată să ne fie lucrarea cuvântului şi
aşezarea lui peste neamul român. Slava Ta este multă şi mare
pes te acest neam, dar lucrează ea din cele ce nu se văd ca şi
cum de departe lucrezi şi scrii, dar aproape eşti mereu, aproa -
pe, Doam ne, aşa cum spuneau şi ucenicii Tăi acum două mii
de ani: «Domnul este aproape!». Amin. 

— OO,aproape sunt, mereu a proape sunt,
mamă, dar omul dă să asculte mai bine

de cel de mai de parte. Când omul are un duhovnic iscusit
pentru suflet și mereu îl are aproape și la vedere, se încântă și
nu mai simte mereu dul ce, mereu proaspăt, mereu pentru

ascultat cu vântul du hovnicului său. Dacă l-ar avea de parte și
i-ar scrie din când în când scrisori de învăţat ca să-l înveţe cu
veghe peste el, aşa cum scriu Eu, Domnul, s-ar mai trage
omul să asculte, să se teamă şi să asculte de cel ce de departe
trimite veghe şi mângâiere pentru el. Noi n-am făcut ca omul,
mamă. Noi am ascultat peste tot şi în toate, şi am ascultat de
om, ca să înveţe omul să asculte ca şi Noi. 

O, ce frumos ai stat tu sub ascultare şi sub creştere şi
cu veghe peste tine, mamă! Este vreo veghe mai întreagă pen-
tru om ca şi atunci când îl are pe veghetorul său mereu lângă
el? O, nu este, numai că omul a uitat să înveţe supunerea şi
ascultarea cea pentru ea şi iubirea cea pentru supunere,
mamă, iar Noi am fost pil dă pentru cei de pe pământ, mama
Mea, dar cel ce a lege să nu aibă veghe peste el, acela îşi ia
dreptul să aleagă aşa. 

Binecuvintez ţara română, că e îndurerată ţara Mea
cea de azi şi mult po por din ea şi stau de veghe cei îndureraţi,
şi Mă doare încordarea din tine, o, ţara Mea de azi. Îţi scriu
car te pentru mângâiere şi pentru veghe, că nu e de dormit, nu
e de aţipit, iar tu să nu amorţeşti pentru ve ghe, să nu aţipeşti
pentru pază peste tine. O, să nu vă prindă toropeala sau des -
cu ra jarea, pe voi, cei îndureraţi între fiii neamului român. Eu
sunt cu mare iubire la veghe peste ţara română, căci lumina
Mea peste neamurile pământului ea trebuie să fie, şi va fi.
Amin. 

Voiesc să las o carte dulce şi mângâioasă şi plină de
cuvânt măreţ cârma  ciu lui care părăseşte acum locul cârmei
cea pentru paza ţării ca să se aşeze în locul lui alt străjer, de
la care Mă doare pentru neapropierea lui de acest iscusit câr-
maci, care a tras numai prin greu, numai prin furtuni fel de fel
şi plin de durere a stat la cârmă, batjocorit şi defăimat de cei
ce iubesc fărădelegea, lucrând-o pe ea împotriva cetăţii. Dau
de veste durere şi ruşine peste cei ce au împrăştiat în chip
neascuns batjocuri, dispreţ şi defăimare asupra celui ce a con-
dus prin valuri corabia şi pe cei purtaţi în ea pe valuri. Acestor
dispreţuitori şi defăimători, Eu, Domnul, le spun acum ceea
ce este scris în Scripturi poruncă de necălcat, care spune: «Pe
mai-marele poporului tău să nu-l grăieşti de rău!». Această
poruncă le va cere socoteală la toţi cei care n-au ascultat şi au
semănat cuvinte urâte şi duşmănoase, şi aceştia trebuie să
cunoască durerea cea pentru ispăşirea de păcat, că nu se cade
să tulburi veghea când ea stă trează şi veghează la cârmă cu
milă şi cu iubire şi cu jertfă cetatea. Un cârmaci este cârmaci
al tuturor când este la cârmă, şi este al celor buni şi al celor
răi deo potrivă. El nu se poate să se tragă deoparte de cei răi,
căci are lucrare de veghe şi trebuie să nu arate părtinire şi tre-
buie să se împartă peste tot şi să-şi arate peste tot dăruirea sa.
El nu mai este al său sau al unei părţi din cetate, ci este câr-
maci al tuturor la fel, şi al celor ce vor şi al celor ce nu vor
sub cârmă. 

O, cât de greu i-a fost prin furtuni acestui cârmaci! Cât
de apăsată i-a fost vremea cârmuirii! Îi voi mulţumi Eu, Dom -
nul, îl voi mângâia, îi voi alina Eu inimioara lui mare. Mărea -
ţă este fiinţa lui, şi mulţi de pe pământ mai-mari peste popoa -
re au văzut şi au privit această măreţie a Mea din el. El cu -
noaşte suferinţa cea pentru iubire, cea pentru dreptate, şi
măreaţă îi este iubirea şi dragostea de ţară. 

O, fii români, o, fiilor, ascultaţi glasul Meu. Eu, Dom -
nul, vă spun vouă, feriţi-vă să grăiţi de rău acest străjer plin
de har de sus ori pe unde va mai lucra el lucrarea veghii peste
ţară, căci cel dăruit cu iubire pentru veghe nu poate aţipi, nu
poate dormi, ci poate să-l doară şi să sufere veghind pentru
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ţară, pentru ţara Mea de azi. Mă doare că n-a avut acesta a -
proape de sfatul lui pe cei care merg acum în locul lui la
veghe. Eu, Domnul, voi căuta să le schimb gândul lor cel
rece, căci semeţia de a cest fel este păcat, şi sunt aceştia la
începutul lor de drum. Iată, nu este în om duhul cel frumos al
umilinţei şi al iubirii. Cel ce are iubire are şi umilinţă de duh,
căci aşa lucrează iubirea. Ea se apleacă, ea se mlădie, iar
inima înfrântă şi smerită are măreţia ei, pe care n-o cunosc cei
îngâmfaţi prin înţelegerea minţii lor. 

Mă pregătesc să cuvintez cuvânt de mângâiere şi de
mulţumire pentru cel ce a servit cu atâta veghe, cu atâta iubire
timp de zece ani ţara Mea cea de azi, şi tot aşa de iubitor va
fi el şi pe mai departe, căci aşa este şi aşa rămâne cel ce-şi
iubeşte cu râvnă ţara sa. 

Sfârşesc acum cuvântul sărbătorii cea pentru mama
Mea Fecioara şi binecuvintez ascultarea cea pentru creştere
sfântă a poporului cuvântului Meu cel de azi. O, nu uita, po -
porul Meu, nu uita, mereu, mereu să asculţi, iar pentru ascul -
tare trebuie supunere, trebuie iubire, nu uita! Acestea ale tale
înaintea Mea Mă ajută să merg şi să vin ca să meargă peste
tot cuvântul Meu cel de pe masa ta. Desăvârşirea minţii vo -
iesc să ţi-o împodobesc mereu, şi de aceea veghez mereu
peste tine cu învăţătura Mea, iar tu să te dovedeşti Mie şi lu -
mii cea fără de lumină de sus că tu eşti un popor învăţat şi
pregătit de Dumnezeu pentru ca să luminezi pe pământ. O,
pace ţie cu Mine acum! Pace Mie de la tine, şi unii pe alţii să
ne ajutăm şi să ne îmbrăţişăm şi unii altora să ne plecăm! 

Eu, Domnul Iisus Hristos, am grăit cu tine, o, poporul
Meu, în zi de sărbătoare pentru mama Mea Fecioara, mama
lui Dumnezeu-Fiul. Amin, amin, amin. 

* 

II ntru cuvânt de mângâiere şi de putere din cer, intru
în casa celui ce încă este la scaunul de strajă peste

ţara Mea cea de azi, ţara română, ţara Domnului, cetate plină
de lu mină de sus, din pricina cuvântului lui Dumnezeu, care
sălăşluieşte în ea de şaizeci de ani, de când Mi-am pregătit
calea de coborâre ca să grăiesc cuvântul Meu pe vatra neamu-
lui român. 

O, deschide-Mi tu, cel plin de duhul veghii peste ce ta -
tea cuvântului Meu, peste ţara în care Îmi am la veghe popor
zidit de Mine prin cuvânt, şi care-Mi aşează în cartea sa cu -
vân tul Meu. O, iar şi iar îţi sunt oaspete, că am datoria să-ţi
mul ţumesc cu aplecare ca unui mai-mare peste ţara Mea cea
de azi, ţara venirii Mele cuvânt pe pământ, ţarina cea cu co -
moară în ea, Eu, Domnul, cuvântând în mijlocul ei cuvântul
Meu cel de la sfârşit de timp, aşa cum este scris că va lucra
Dom nul în zilele cele de slavă a Sa venirea Sa după om şi lu -
crare multă pentru naşterea din nou a lumii, precum este scris. 

O, îţi mulţumesc pentru trudă, pentru veghea cea cu
atâta iubire de ţară. O, să înţeleagă omul cel greşit că dojana
cea ieşită din gura ta pentru el a fost lucrarea ta de veghe pes -
te ţară şi nicidecum învinuire sau judecată. Când un străjer
veghează peste ţara sa el din iubire face aceasta, nu din dato-
rie. O, ce mare îţi este iubirea pentru ţară, ce mare! Nu te-am
văzut în toată vremea ta cea cu slujire peste tot pe unde ai slu-
jit până acum, nu te-am văzut să pui mai presus binele şi
liniştea ta faţă în faţă cu slujirea ta cea cu atâta dragoste de
oameni şi de ţară, ci te-am văzut veghind şi suspinând cu
duhul şi luptând cu înţelepciune adâncă împotriva a tot ce
dădea să ameninţe cetatea de la mijloc şi din lături. Ai stat cu

suspin şi cu apăsare la veghe şi n-ai căutat ale tale. O, este pe
pământ o ţară mică, o cetate mică al cărei mai-mare de peste
ea este cel mai sărac din ea şi dintre cei ce s-au suit să
slujească pentru ţară. Când l-au întrebat pe el mai-marii lumii
despre lipsa de avuţii şi de slavă pământească în care el
vieţuia, el a răspuns lor: Cel ce este întâiul numit şi aşezat de
strajă peste cetate, acela trebuie să stea slujind numai pentru
viaţa cetăţii şi pentru binele ei, şi aşa să-şi pună el viaţa în
slujba cetăţii, iar el să nu aibă nimic, să nu caute nimic pen-
tru el însuşi, ci nu mai pentru cei cărora el slujeşte, numai
pentru avutul lor, pentru îndestularea lor, iar cel ce nu poate
să iubească aşa, acela să nu se încumete să caute loc înalt
pentru el peste cetate, ci să rămână în rândul celor ce-şi
caută ale lor. 

O, ce frumos, ce mare iubire, ce frumoasă dăruire: să
nu-şi strângă nimic pentru el cel care stă aşezat pe scaunul de
frunte al cetăţii! O, ce frumos, ce curat, ce limpede se vede
dăruirea inimii şi iubirea unui aşa suflet dăruit celorlalţi! 

O, sunt mulţi, mulţi din cei ce caută mărire pentru ei
dintre cei ce ajung pe scaunele cetăţii, şi aceştia caută numai
ale lor şi nu sunt curaţi. Ai dat să arăţi mereu acest păcat cu
care apasă peste cetate cei ce îl săvârşesc pe el sub minciuna
că ei sunt curaţi, iar pentru aceasta tu ai fost dispreţuit de ei
şi defăimat în fel şi chip, căci cei ce se iubesc pe sine nu ştiu
altceva să facă, iar hoţul este mereu cel ce spune mereu că el
nu fură, că el este curat. 

Eu, Domnul, îţi mulţumesc pentru răbdarea şi pentru
iubirea cea cu răbdare, că prea greu ţi-a fost la locul de veghe,
şi mult te-au ajutat la veghe duhul răbdării şi al iubirii cea pen-
tru ţară, duhul inimii curate şi al nădejdii, duhul umilinţei
inimii şi multe alte daruri care ţi-au călăuzit lucrarea în toată
vremea cea atât de grea, când lupi cu colţi de fier au tot dat să
te îmbrâncească şi să cazi de la locul veghii ca să se suie ei şi
să facă ei voia lor de pe acest loc de strajă pentru ţară. Eu însă
n-am voit nicicum să-ţi fie doborât statul tău la cârmă, de
vreme ce mâna Mea cerească te-a ridicat ca să veghezi în vre -
me rea, când haitele de lupi au dat să sfâşie tot, să jupoaie tot,
să-l lege pe cel mare şi să spargă cetatea şi s-o supună pentru
ei. O, nu! Eu am în mână schiţă cerească pentru pă mântul şi
neamul român şi este mereu numai de vegheat şi de lucrat pen-
tru veghe, şi voiesc să te păstrez de strajă, căci tu veghezi ţara
oriunde te-ai afla, şi-ţi văd iubirea şi arsura ta de suflet pentru
ţară, pentru ţara Mea de azi. O, să nu părăseşti lucrarea veghii!
Îmbracă-te întru putere de sus, încinge-te cu lucrare de har şi
stai de veghe şi lu crează bine, căci împotriva celor hră păreţi
este încă de luptat, şi trebuie luată din mâna lor arma, că nu
ştiu ei să mânuie dreptatea, şi trebuie aceştia supuşi de ea, iar
pentru aceasta Eu, Domnul, voi veghea şi voi împlini. 

Acum primește-Mi povața: cuvânt dulce, glas dulce,
povaţă miloasă, sfat înţelept şi învăţătură de înţelepciune să
aşezi peste mulţi care vor da să caute şi să urmeze dreptatea
cea pentru ţară şi măreţia inimii curate pentru lucrul cel fră -
ţesc, căci vai celor lacomi care nu se pot vindeca! Temerea de
Dumnezeu s-o aşezi în multe suflete, căci fără ea omul săvâr -
şeşte numaidecât răul, iar prin ea iubire de cei din cer şi de
neam să aibă cei ce o îmbrăţişează pe ea. Nimeni să nu-şi facă
rău unul altuia, nimeni să nu calce poruncile vieţii, şi toţi să
tragă cu umilinţa de duh, cu virtutea lepădării de sine, că
aces tea se cer celui ce voieşte să-şi dăruiască celor din jur
viaţa lui, dragostea lui. 

Îi vor prinde dureri pe cei ce te-au dispreţuit şi n-au
avut ochi să vadă şi urechi să audă, ci au avut răutate în inimă
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şi n-au căutat spre bârna din ochii lor ca să nu mai caute pai
în ochii celorlalţi. Iată, duhul dezbinării a fost lucrat cu mul-
tul prin aceştia, iar tu n-ai avut ajutor să lucrezi din plin binele
pentru neam, şi l-ai lucrat din greu, căci toţi cei aproape cu
lucrul lor au lucrat cu necinste şi au trădat duhul dreptăţii a
toate, iar tu ai suferit răbdând şi lucrând şi veghind. 

Eu, Domnul Iisus Hristos îţi mulţumesc acum şi aduc
Tatălui rugă pentru tine, iar tu să împarţi la toţi o inimă nouă,
o nouă dragoste de ţară, dar învaţă-i ce este această lucrare
care cuprinde în ea jertfa multora, ca şi a Mea pentru om ca
să-i fie bine omului. O, şi învaţă-i bărbăţia pe cei ce vor
învăţa de la tine iubirea. Iubirea să crească în toţi, şi prin ea
să fie drepţi şi curaţi, blânzi şi smeriţi, măreţi prin acestea,
căci iubirea îl vindecă pe om de tot răul, de tot păcatul, de
toată fărădelegea. Eu aşa te rog să-i ocroteşti pe mulţi de răul
cel din lume. Eu aşa te voiesc pe mai departe lucrător înţelept
şi treaz veghetor pentru ţara Mea şi a ta şi a celor ce o iubesc
pe ea cu dor. 

Îţi pun pe umeri duhul iubirii şi al răbdării sfinte şi al
înţelepciunii lucrurilor, că te fac împărţitor celor ce vor preţui
să fie drepţi şi frumoşi şi măreţi pe pământ. 

Acum pace ţie, şi-ţi voi ţine urma şi cu tine voi fi şi te
voi purta şi te voi călăuzi! Eu sunt Cel ce sunt, şi am grăit
duhului tău cuvântul Meu cel pentru tine. Amin, amin, amin. 

21 noiembrie/4 decembrie 2014

Sărbătoarea sfintei mare muceniţe Ecaterina 
şi a sfântului mucenic Mercurie

Omul nu are iubire pentru că s-a aşezat mai sus decât Dumnezeu.
Nepăsarea de Dumnezeu îl învinuieşte pe om de îngâmfare. Iubirea
nu se uită în om, ci se uită în Dumnezeu. Iubirea îl face măreţ pe 

omul purtat de ea. 

MM ă port cu sfinţii între cer şi pământ, şi sunt fa -
cerea lui Dumnezeu cerul şi pământul, iar Eu,

Dom nul, Mă sprijin pe ajutorul cel de pe pă mânt ca să-Mi
aşez înaintea omului cuvântul, şi ajutorul acesta este o mare
iubire, chiar dacă mintea omului nu poa te măsura ceea ce este
mai presus de fire, mai presus de cele cu care omul este o -
bişnuit. Iubirea aceasta este a Mea, şi din pricina ei cobor
cuvânt peste pământ şi Mă ţin după om ca să-i grăiesc, ca
să-Mi audă omul glasul şi să-i ajung la ini mă cu cuvântul şi
să se facă din nou omul sub izvorul înţelepciunii celei de sus
şi să iubească pe Domnul apoi, că iată câtă iubire, câtă cobo -
râre a Mea după om! 

Mai presus de fire M-am arătat îna intea oamenilor ori
de câte ori am lucrat lucruri minunate cât am stat între oameni
pe pământ, chiar dacă după măsura vederii omului nu e ram
decât un om ca fiecare om. O, ce bine ar fi să înţeleagă omul
pe cele mai presus de înţelegerea lui, căci altfel el nu-L pune
pe Domnul la suflet când El vine spre om mai presus de
înţelegerea omului pentru venirea Sa. 

Stau cu sfinţii în văzduh, stau aproape de om şi sunt
mai adevărat decât o mul, chiar dacă stau sub văl înaintea
omului. Îi trebuie o mului iubire pentru credinţa aceasta, dar
dacă el nu se îndeletniceşte cu iubirea nu poa te altfel nici pen-
tru credinţă. O, măi poporul Meu, ce inimi mari, ce suflete
mari au avut pe pământ sfinţii cu care Eu, Domnul, merg între
cer şi pământ ca să vin la tine şi să-Mi las cuvântul scris ca la
cutia poştală de la poarta omului când se împart între oamenii
îndepărtaţi unii de alţii grăirile lor, doririle lor. 

O, ce mic e omul care nu este mare cu simţirea şi cu

căutarea lui după cele mai presus de măsura lui de înţelegere!
O, fiilor, trebuie iubi re între om şi Dumnezeu aşa cum are
Dumnezeu. Trebuie asemănare cu Dumnezeu în iubire, măi
fiilor. Altfel omul este îngâmfat, nu este aplecat ca Dum -
nezeu. Cel a plecat face aceasta din iubire şi prin iubire. Cel
în gâmfat se aşează mai presus de Dumnezeu, aşa cum s-a voit
a fi cel mai a proa pe înger al Meu mai îna inte să piardă el
locul lui cel din slava Mea cea a propiată şi i s-a stins iubirea,
şi iată de ce nu are omul iubire, căci mai îna inte de înger omul
a căzut, şi prin el apoi îngerii, şi iată de ce nu are omul iubire:
nu are pentru că el s-a aşezat mai sus decât Dumnezeu, căci
Dumnezeu este iubire, iar omul nu este tot aşa. 

O, ce lecţii măreţe a duc Eu, Domnul, pe masa ta pentru
tot omul, măi poporul Meu, numai să vrea omul să înveţe
carte şi minte de la Dumnezeu, de la Cel ce a făcut cerul şi
pă mântul şi pe om. E mic cu iubirea omul, mic de tot, şi
aceas ta numai pentru că el s-a aşezat să stea mai mare ca
Dumnezeu. Eu stau aplecat, omul nu stă aplecat. Eu stau
umilit, omul nu poate tot aşa. Eu trăiesc iubind veşnic, iar
omul stă mut faţă de duhul şi de lucrarea iubirii, iar iubirea
înseamnă Dumnezeu. Stă omul zi după zi rece de Dumnezeu,
iar a ceastă nepăsare îl învinuieşte de îngâmfare pe om. Mă
mângâi şi Mă port în tre cer şi pământ cu sfinţii Mei, care n-au
făcut tot aşa între pământ şi cer cât au stat cu trupul lor. Cei
sfinţi şi locuitori cu cerul acum s-au născut cu duhul iubirii în
ei, iar Eu, Domnul, l-am trezit în ei la vremea cea potrivită şi
au văzut ei măreţia aceasta a Mea în ei, şi au dat-o în dar, ca
să aibă şi alţii cât mai mulţi, căci aşa este lucrarea celor ce au
în ei iubirea şi aşa este lucrarea iubirii, ea nu se uită în om, ci
se uită în Dumnezeu şi toate sunt ca Dumnezeu în duhul
iubirii şi în lucrarea ei. 

Suntem azi în sărbătoare între sfinţi, doi din ei, însem -
naţi în calendarul lor, mari lucrători cu Mine în lucrarea Mea
cea de azi pe pământ, şi mult se bucură sfinţii Mei să aibă
sarcini de purtat pe drumul crucii Mele de azi, al venirii Mele
de azi pe pământ după om. Muceniţa Ecaterina, plină de
duhul înţelepciunii celei născătoare de fii de Dumnezeu între
oamenii de pe pământ, o, câtă iscusinţă sfântă a arătat ea cu
lucrarea ei în mijlocul mulţimii de înţelepţi ai lumii, între care
a fost ea aşezată ca să fie trasă în lături dinaintea dragostei de
Dum nezeu din ea, dar s-a făcut ea în vremea aceea născătoare
de fii pentru cer şi toţi s-au îmbătat de vinul ei, că măreţ este
omul în care Domnul sălăşluieşte, măi poporul Meu. 

O, ce bine-Mi este Mie că pot grăi cu tine în mijlocul
celor din cer, cu care Mă port, şi în mijlocul tău, poporul
Meu! Eu Mă pun pe masa ta, iar tu Mă dăruieşti în părţi ca să
fiu găsit cu cei ce se apleacă, cu cei ce au iubire. Pentru iubire
trebuie să se aplece omul, căci aşa este lucrarea ei. Muceniţa
Ecaterina era strălucitoare foarte între fiii oamenilor pe pă -
mânt prin frumuseţea şi prin înţelep ciu nea ei, pe care şi le-a
dăruit cu totul iubirii, şi a fost ea minunată şi a fermecat ini -
mile celor fără de farmec în ele şi au cunoscut înţelepţii lumii
înţelepciunea lui Dumnezeu cea mai presus de lume şi nu s-au
mai putut despărţi de ea, iar lu mea i-a scos afară din ea pe cei
ce nu mai erau lume, ci iubire erau apoi. 

O, ce mare, ce dulce este lucrarea şi gustul iubirii când
ea sălăşluieşte în om, dăruindu-se cu învierea ei la cei ce n-au
gustat încă învierea din păcat! Cine poate spune această
măreţie şi gustul ei? Ea a fost visul cel frumos, cel hrănitor al
sfinţilor Mei cât au stat ei pe pământ. Ea grăieşte azi din
sfinţii Mei şi se măreşte pe sine din ei înaintea fiilor oame-
nilor. Ea se apleacă şi se face cuvânt din sfinţii Mei spre hrana
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celor ce trăiesc iubind, purtători de Dumnezeu fiind ei prin
iubirea din ei. Amin. 

— OO,cine, Doamne, cine poate să grăiască
despre această măreţie în cei ce iubesc

făcându-se dumnezei prin iubirea Ta din ei? Măreţia aceasta
grăieşte ea însăşi, Doamne, când ea locuieşte în om. Ea a aju-
tat pe înţelepţii lumii din vremea mea să descopere în ei
iubirea şi să se aplece cu ea şi să rămână apoi fiii iubirii, fiii
lui Dumnezeu, şi s-au dus ei la Dum nezeu biruitori prin iu -
bire, şi numai aşa trebuie să se grăiască despre iubire pe pă -
mânt, iar altfel nu. Numai fiii lui Dumnezeu trebuie să gră -
iască despre iubire, iar fiii lumii nu, căci această lim bă este
cerească, nu este de pe pământ. 

Mi-e duhul plin de bucuria Ta cu noi în ziua noastră de
serbare între sfinţi, căci am alături sărbătorit lângă mine pe
cel mult credincios rugăciunii oamenilor plini de nevoi:
mucenicul Mercurie, cel plin de milă pentru cei strâmtoraţi şi
duşman al hulitorilor de Dumnezeu. El are lângă Tine ca şi
mine lucrare mare pentru zilele cele de apoi, când Tu Te scrii
şi Te vei scrie pe pă mânt cu lucrarea dreptăţii cea asupra ne -
legiuirii oamenilor necredincioşi, peste care se varsă una
după alta cupele mâ niei asupra faptelor cele fără Dumnezeu
ale oamenilor de pe pământ. Împreună sărbătoriţi acum între
sfinţi, noi Îţi mărturisim măreţia, Doamne, şi cântăm cu cân -
tări cereşti lucrarea Ta de azi cu po porul cuvântului Tău, pe
care dorim să-l ocroteşti mult, mult şi să-l povăţuieşti să Te
ocrotească, Doamne, că nu mai ai pe unde să-Ţi apleci capul
şi să intri, nu mai ai pe pământ unde să Te odihneşti. Mereu
drumeţ eşti, mereu, mereu mergi şi Te împarţi cu bunătăţile
Tale ca să ia oamenii şi să fie ei plini de bunul Tău, plini de
iubire, Doamne. 

Lăsăm har peste poporul cuvântului Tău. Să fie cel
minunat prin iubire de Tine poporul Tău, Doamne. Povaţa Ta
coboară mereu în mijlocul lui, iar unde eşti Tu sunt şi sfinţii
Tăi, sunt cu Tine cei ce Te-au iubit pe pământ, şi aceasta este
plata celor ce Te-au iubit. Amin. 

— VV oi sunteţi iubirea Mea, chipul şi ase -
mănarea Mea, o, sfinţi iubiţi ai Mei. În

cer şi pe pământ vă am ai Mei, mereu aproape vă am. Suita
Mea cerească sunteţi voi, iar de pe pământ avem sprijin şi
suntem ajutaţi să păşim din loc în loc cu vestea împărăţiei
ceru rilor, cu grăirea Noastră peste pământ acum, că a sosit
vremea venirii Mele cu sfinţii, precum este scris că va veni
Domnul. 

O, poporul Meu de pe pământ, am grăit acum despre
măreţia iubirii. Ea îl face măreţ pe omul purtat de ea. O, ce
frumoasă este o floare împlinită şi întru totul înflorită! O, tot
aşa de frumos şi de măreţ este şi omul cel împlinit în iubire şi
în lucrarea ei şi în grăirea ei despre Domnul, despre Cel mi -
nunat şi măreţ între sfinţi. 

Mă aplec ca un Dumnezeu şi te povăţuiesc mereu. Vin
la tine mereu cu sfinţii cei mari şi cei mici, vin să-ţi dau din
cer ca să ai din cer, vine Domnul la tine cu sfinţii. O, ce mă -
reţie! Măreţ să fii şi tu, că e cerul cu tine pe pământ, măi
poporul Meu. O, pace ţie! Ai grijă să fii ceresc pe pământ,
căci cei din cer petrec cu tine în  sărbătorile cele pentru ei, iar
tu Îmi eşti popas şi aşternut Îmi eşti. 

Iubire cu recunoştinţă îţi dau să ai, iar tu mai mult să-ţi
ceri şi să-Mi dai, căci Eu sunt Dumnezeul tău, iar tu Îmi eşti
fiu, o, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

25 noiembrie/8 decembrie 2014

Sărbătoarea sfintei Virginia, trâmbiţa lui Dumnezeu

Viaţa îmbunătăţită se zideşte încet, prin multe greşeli. Omului
numai Dumnezeu îi poate da minte, nu şcoala. Trâmbiţa Domnului
sună deşteptarea celor care au plecat de lângă izvorul cuvântului; 

chemarea lor la căinţă pentru păcatul judecăţii. 

ÎÎ n zi de hram peste aşezământul Meu din zilele
acestea pe vatra neamului român Mă scriu în car -

tea Mea cea de azi cu întreită sărbătoare, iar cei din cer se
bucură la masa cuvântului Meu, care se aşterne în cartea sa. 

E hramul bisericii Mele de nou Ierusalim, căci trâmbiţa
Mea Verginica este patroana acestui aşezământ şi are lângă ea
sărbătorit a cum pe apostolul Meu cel întâi chemat lângă Mine
la lucrul apostoliei, pe Andrei, pe cel dintâi ucenic al Meu,
căci acum douăzeci şi trei de ani l-am avut aici alături în ziua
pecetluirii grădiniţei cuvântului Meu, după ce am aşezat în ea
chivotul, pietricica cea albă, simbolul cel de la sfârşit de timp
al vestirii cuvântului Meu peste pământ, şi apoi am pecetluit
pentru cei din cer acest aşezământ şi pentru duhul cuvântului
Meu rostit aici de deasupra grădiniţei lui ca să fie aşezat în
cartea sa şi împărţit apoi spre hrană, spre creşterea celor
cărora Domnul Se descoperă ca să fie El urmat de ei, după ce
credinţa lor în venirea Mea cuvânt pe pă mânt îi cuprinde pe
cei ce vin cu pasul pe calea Mea cea de azi, spre bucuria Mea
şi a celor din cer, căci este nevoie de ucenici. 

Sunt Domnul Iisus Hristos, sunt Cel ce dau omului
minte ca să-L înţeleagă pe Dumnezeu, aşa cum le-am dat şi
ucenicilor Mei ca să Mă înţeleagă ei cu toată lucrarea Mea
când Tatăl M-a trimis pe pământ ca să lucrez între oameni
lucrarea Sa. Sunt cu ziua de hram al acestui aşezământ. În
această zi din an a sosit între cei din cer trâmbiţa Mea Vergi -
nica şi are ea obştea sa în cer precum şi pe pământ avea şi este
ea patroana poporului cuvântului Meu, iar lângă ea a fost
aşezat cu sărbătoare apostolul Andrei, căci zi lângă zi avem
sărbătoarea cea întreită în această zi de taină, mai întâi ziua
pecetluirii grădiniţei cuvântului Meu, iar lângă ea ziua de săr -
bătoare a apostolului Andrei, şi apoi ziua trâmbiţei Mele,
totul într-o sărbătoare în cer şi pe pământ, şi iată, sărbătoarea
este încununată de cuvântul Meu şi al lor, aşa cum Eu,
Domnul, petrec cu sfinţii Mei. 

Eu sunt Cel ce-i dau omului minte, că Eu l-am zidit pe
om. Eu sunt Ziditorul omului, iar omul este zidirea Mea, fa -
cerea Mea, căci fără Făcătorul lui omul poate face multe
greşeli şi îi trebuie minte mereu, mereu, şi iată, viaţa îmbună -
tăţită se zideşte încet, încet prin multe, multe greşeli, de la
care omul învaţă şi tot învaţă, ajutat de Dumnezeu pentru fa -
cerea sa, căci omul este slab, plăpând, prins sub greşeală,
neputincios în tristeţi şi în suferinţe, iar Creatorul său îl întoc -
meşte pe el ajutându-l să lupte împotriva a tot ce stă să cu -
prindă şi să slăbească viaţa lui. 

O, poporul Meu, aş vrea să aibă o mul de la Mine minte
şi aş vrea să asculte pentru mintea lui, că nimeni nu-i dă lui
minte, decât Dumnezeu. Se tot zidesc pe pământ şcoli şi cărţi
ca să meargă omul de mic şi să înveţe minte şi carte. O, măi
poporul Meu, ce să facă Dumnezeu cu cel ce învaţă minte de
la şcoală? Se întreabă necredincioşii şi se îndoiesc întru Dum -
nezeu din pricina îngâmfării lor şi zic aceştia că nu este
adevărată Scriptura, fiindcă omul trebuie să ştie carte şi apoi
să scrie. Voiesc să le spun la aceştia că nu şcoala sau cartea au
fost zidite mai întâi, ci omul a fost zidit întâi, iar când l-am
zidit a ştiut şi a grăit cu Mine, şi Eu cu el, căci Eu am ştiut şi
am zidit şi am pus în zidirea Mea şi ştie omul să grăiască şi ce
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să grăiască şi ce să înţeleagă, căci de la Dumnezeu Zidi torul
are omul ce are. O, de unde ştie copilul să plângă când se
naşte? De la suferinţă, de la durere ştie, de la durerile fa cerii
ştie. O, de unde ştie el să vorbească apoi, să crească, să um ble,
să lucreze? O, fiilor, de la Dumnezeu are omul minte, şi apoi
oamenii se ajută unii pe alţii şi toate de la Dumnezeu sunt în
oameni ca să ştie ei. Pe Adam cine l-a învăţat carte, cine l-a
învăţat să scrie şi să citească şi să ştie? Pe Ioan Botezătorul
cine l-a învăţat, cine l-a ajutat de la pruncie şi pâ nă la Iordan
ca să-L facă pe Domnul cunoscut oamenilor? Pe prooroci cine
i-a învăţat să asculte de la Dumnezeu şi să scrie apoi? O, fiilor,
animalul de pe lângă om a învăţat carte? De unde ştie el să
iubească, să mângâie pe stăpânul său, să-i fie atât de credin-
cios cine l-a învăţat? O, nu mama îl învaţă pe co pil. Nu ani-
malul îl învaţă pe animal ceea ce trebuie să ştie şi să facă. O,
nu, ci Domnul este Ziditorul omului şi al celor din om şi a
toate câte sunt între cer şi pământ fiinţe cu suflet viu. 

O, câtă credinţă, câtă apropiere de Dumnezeu Făcă -
torul, câtă recunoştinţă trebuie să ştie să lucreze omul, şi toate
prin Dumnezeu! Trebuie Dumnezeu să-i dea omului minte în
toate şi mereu, nu omul să-şi dea şi să-şi facă. O, ce minuni
s-ar ivi între pământ şi cer dacă omul ar înţelege să lucreze
din Dumnezeu! Iată cum se zideşte viaţa omului, viaţa cea
plăcută Domnului în om şi aşezată pic cu pic încet, încet din
multe, multe greşeli, ca să înveţe omul de la greşeli şi să se
înţelepţească pentru bine apoi. Dar acum trâmbiţa Mea
Verginica are cuvânt în ziua ei de serbare şi este însoţită de
obştea ei cea din cer la masa de azi, căci Eu, Domnul, am şi
în cer popor din lucrul ei cu Mine născut, şi am şi pe pământ,
şi aşa lucrăm lucrarea cea de azi. 

O, Verginica Mea, binecuvântată să-ţi fie lucrarea
cuvântului tău la masa cea de azi! Amin. 

— AA min, amin, Doamne, şi să înveţe po -
porul Tău să ia minte din cer, să ia de

la Dum nezeu minte şi să nu se întrebe cum, căci Tu eşti
Izvorul, Doamne, iar eu a cum ascult şi cuvintez. 

Iubire cu aripi să căpătaţi de la Domnul, fiilor de azi ai
Domnului Cu vân tul, căci ea vă poartă prin vremi dulci şi prin
vremi cu tristeţi. Legate de Domnul să vă fie inimile, căci cu
El rămâne omul care-şi cunoaşte începutul lui cel veşnic,
când Domnul va veni să aşeze de-a dreapta Sa pe cei ce au
avut şi au iubire. 

O, e zi de hram al aşezământului în care sunteţi de
Domnul aşezaţi, iar noi, cei din cer, suntem cu voi la masă.
Lân gă ziua mea de serbare stă cu ziua lui de intrare în cer cel
dintâi ucenic al Dom nului nostru, apostolul Andrei. Împreu -
nă ne aplecăm înaintea celor din cer şi înaintea celor de pe
pământ, care ne poar tă sărbătoarea. Noi am fost unul lângă
altul martori din cer în ziua pecetluirii grădiniţei Domnului
acum douăzeci şi trei de ani, iar voi aţi fost martori de pe pă -
mânt, alături de arhiereul martor prin care s-a rostit pecetlui -
rea cu sfinţenie a grădiniţei cuvântului, şi privim acum a -
ceastă zi şi avem de ce să oftăm. Dar azi ne şi mângâiem că
avem la masă pe cei din cer, obştea cea din cer a acestui cu -
vânt ziditor de fii pentru cer şi avem pomenire de un an pen-
tru sufleţelul alăturat nouă acum un an şi grăim puţin despre
aceasta, că este multă smerenie şi este multă grijă şi este mult
de lucru şi de putere pentru lucru şi nu stârnim du rerea sus şi
jos, ci lucrăm cereşte şi aşa mângâiem. Aceşti doi copii, din-
tre care unul este sus cu mine acum, s-au dus pe braţe prin
dureri şi şi-au dat sfinte mângâieri purtându-şi ale vieţii dulci
poveri, iar Domnul i-a purtat mereu pe ei şi i-a avut în lucrul

Său, şi iată, îi are şi-I sunt lucrători. Iată, lângă sărbătoarea
mea este şi aceasta acum şi lucrăm toţi, lu crăm şi din cer, şi
de pe pământ lucrăm şi împodobim ziua de serbare a hramu-
lui acestui aşezământ, şi mult se bucură poporul cel din cer
acum şi mult stăruie la Domnul pentru mersul lucrării Sale,
spre plinirea a tot ce este de lucrat, iar voi, copii de jos, iubire
cu aripi să aveţi şi să lucraţi, şi pe aripile ei să staţi, că fără de
iubire e greu de tot, măi fiilor. 

O, Doamne, să înveţe poporul Tău minte din cer, căci
Tu eşti Izvorul. N-are cum să înveţe omul carte din cărţi de pe
pământ, căci toate în Tine sunt, iar fără Tine se strică omul şi
învaţă de la om, de la cel ce crede că ştie şi că a învăţat ca să
ştie. O, de unde ştie calul sau oiţa, de unde ştiu animalele să
pască iarbă, să ia apă cu guriţa, să plângă când n-au acestea de
la Tine, o, şi câtă înţelepciune au şi ştiu? Noi, cei sălăşluiţi a -
cum între cei din cer, de unde ştim să venim aproape şi să gră -
im acum la această masă frăţească şi sărbătorească? O, de la
Tine, Doam ne, putem, şi ştim, căci cu Tine umblăm şi lucrăm. 

O, nu de pe pământ se învaţă car te. Nu de pe pământ a
ştiut să grăiască omul cel zidit de mâna Ta şi de Duhul Tău la
început. Să nu se întrebe necredincioşii cine a scris istoria Ta
cu omul în cartea în care ea s-a adunat, în Scrip tură, Doamne.
O, cine l-a învăţat pe Ioan Botezătorul să gândească, să gră -
iască, să proorocească pe Domnul şi să grăiască cu Domnul
la Iordan? Iată, Tu eşti ştiinţa cea din omul purtat de Tine şi
nu trebuie să se semeţească omul cel fără Dumnezeu între oa -
meni pe pământ. Nici eu, Doamne, nici eu n-am învăţat carte
de pe pământ, dar Tu ai venit la mine şi ai pus înăuntrul meu
duhul proorociei, grăirea Ta cu omul ai pus în pieptul meu, în
mintea mea, în vederea mea. Să se minuneze oamenii care
nu-L înţeleg pe Domnul şi toate lucrările Sale pe pă mânt între
oameni, căci oamenii purtători de Dumnezeu au duş mani pe
pă mânt pentru că ei sunt cei ce sunt ca şi Dum nezeu, iar cei
ce n-au duşmani nu sunt nimic, ci sunt de cor voadă şi atât. 

Să se pocăiască şi să se mărturisească, Doamne, toţi cei
care au stat cu Tine prin această lucrare de cuvânt şi au părăsit
apoi izvorul şi locul izvorului. O, să se aplece aceştia ca să le
fie dezlegat acest păcat, căci e greu la cer acest pă cat. Eu sunt
trâmbiţa Ta şi le fac deşteptarea şi sun la ei şi le spun lor:
căiţi-vă voi, cei care aţi mâncat lapte şi miere şi vi s-a aplecat
apoi! O, nu se poate să rămâneţi judecători. Grăbiţi-vă să ie -
şiţi de sub învinuirea aceasta, căci scris es te: «Nu judecaţi şi
nu veţi fi judecaţi!». O, dacă aţi stricat faţa Dom nului, da că n-
aţi şters apoi unde aţi lovit, a ceasta iartă Dom nul, dar nu poa -
te dacă nu e po căinţă şi mărturisire după căinţă. O, câ tă du -
rere pe noi, cei din cer, pe cei ce sunt a cum ob şte în cer din a -
ceastă lucrare de cuvânt pe pă mânt! Suntem mij locitori mari
pen tru voi, dar fă ră pocăinţă în voi nu este putere din cer pen-
tru voi, iar voi vă pu teţi duce tot mai jos cu neîmplinirea
Dom nului în voi, cu despărţirea voastră de El şi de izvorul
Lui, din ca re mult aţi băut şi voi.O, sculaţi-vă cât mai este
ziuă şi scuturaţi-vă hăinuţa şi spălaţi-o şi primeniţi-vă iubirea,
căci nu păcatele, ci ne aplecarea îl desparte de Domnul pe om.
Vă rog din cer şi sun din trâmbiţă după voi, căutaţi-vă lumina
cea pierdută, că în lume nu este scăpare, iar voi păşiţi pe drum
cu păcătoşii, dar David împăratul a dorit să stea ca un lepădat
în curţile Domnului dacă ar fi avut de ales în faţă cu calea şi
locaşul cel plin de păcătoşi, iar acest locaş este lumea şi fiii
ei, măi fiilor. Eu dau să vă mângâi şi să vă fac trezirea, că nu
se pot şterge din cartea Domnului paşii voştri lângă izvorul
Lui cât aţi umblat voi cu Domnul. 

Iar pe Tine, Doamne, Te rog, dă-le lor minte, dă-le Tu,
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Doamne, că nu de pe pământ are omul minte, ci nu mai dacă
Tu pui darul Tău în om şi să-l folosească o mul. O, numai de
la Tine are omul care are, iar cine nu are de la Tine, n-are
nimic, ni mic, chiar şi când n-are nimeni pe pământ mai mult
ca el ranguri şi carte şi măriri fel de fel. 

Acum închin Ţie, Doamne, a ceastă măreaţă zi de
întreită sărbătoare, iar Andrei apostolul are ruga lui înaintea
Ta în această zi. Amin. 

— OO,deschide cerurile, Doamne, ca să Te
va dă fiii neamului român, că eu aştept

de două mii de ani slava Ta în mijlocul acestui neam, pe care
l-am pecetluit eu cu numele Tău mai înainte de venirea mea
la Tine prin cruce, prin cruce cu chin, Doamne. Ţi-am fost
statornic prin dureri şi prin cruce, iar acum  aştept darul Tău,
slava Ta pe pământul român, bucuria pe care o doresc de două
mii de ani, Doamne, şi iată, bucuria se naşte pic cu pic şi se
întregeşte, iar eu aştept ca şi toţi cei din cer, când ziua Ta de
slavă va cuprinde cerul şi pământul în ea, iar sfinţii Tăi vor
avea şi ei ziua mângâierii, ziua bucuriei. Eu Ţi-am fost martor
în ziua pecetluirii grădiniţei cu vântului Tău şi am aşezat pu -
terea cea din porţi peste grădină ca să fie a Ta şi nu a lumii
această grădiniţă, iar arhiereul Tău de atunci a rostit cuvânt de
pecetluire şi s-a întocmit voia Ta prin noi în cer şi pe pământ
deodată în ziua aceea de mărturie. 

O, frate arhiereu, nu uita, nu uita clipa cea măreaţă
când tu ai avut slujire tainică lângă cei din cer în ziua aceea
când s-a scris cuvântul tău peste această grădiniţă pentru
pecetluirea ei. Eşti scris în cer cu ziua aceea şi nimeni nu se
poate sui la cer ca să te şteargă din cartea acelei zile. O, păs -
trează-te în carte cu duhul inimii tale, că nu se poate rupe fila
aceasta din carte. Îl rog pe Domnul acum să te învăluie în
duhul credinţei pe care ai avut-o în ziua aceea, iar tu să te
lupţi aşa, după cum este pentru tine înaintea Domnului rugă -
ciunea mea. 

O, slăveşte-Te, Doamne, în el pentru Tine, că Ţi-a fost
martor şi s-a scris zi de mărturie în cer şi pe pământ a tunci,
iar eu mă aplec în această zi, că sărbătoare mare este această
zi, întreită sărbătoare este ea, Doamne. Amin. 

— EE u, Domnul, pun peste tot mângâierea
Mea. Pentru cei din cer şi pentru cei de

pe pământ pun mângâierea Mea şi alin pun şi întăresc lu -
crarea Mea, căci lucrul este mult, mult, şi trebuie mângâiere
şi putere pentru lucru. 

Să înveţi, măi poporul Meu. Mintea se învaţă din cer.
Voi slobozi prin porţi învăţătură peste tine în această zi, iar tu
să lucrezi apoi peste tine, căci din cer trebuie să iei şi să ai tu.
O, pace ţie acum! E zi de hram peste aşezământul Meu cu
tine, şi masa este cerească. Pace multă să lucrezi, şi aşa să
împlineşti cuvântul Meu de peste tine, cuvântul cu care-ţi
spun: Pace ţie, poporul Meu, pace ţie! Pacea Mea cu tine,
fiule poporul Meu! Amin, amin, amin. 

1/14 decembrie 2014

Sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae

Sfântul Nicolae aduce din cer darul iubirii cea cu recunoştinţă. Mân -
gâierea este rodul iubirii. Purtarea sfântă aduce multă mângâiere. 

OO,câtă bucurie pe cei din cer, câtă aşteptare, câtă
mângâ iere! Sărbătorile sfinţilor Mei îi umplu pe

cei din cer de duhul mângâierii. Când lucrez pe pământ cu ei
e mare mângâiere pe cei din cer. Ei văd dorul Meu, văd de

unde Ne vine mângâierea, şi sunt asemenea Mie cei ce-Mi
simt Duhul şi tânjirea Lui. Pe pământ Îmi este lucrul şi truda
lui cea pentru odihna Mea cea din cer şi cea de pe pământ.
Mi-am făcut cale cuvântului Meu şi-Mi pregătesc cu el ziua
slavei Mele şi pregătesc omul pentru ea, căci Eu pe toate le-am
zidit pentru om şi pentru odihna Mea în el. Eu sunt Dum -
nezeul o mului, sunt Ziditorul lui, şi voiesc să Mă asculte
omul, căci aşa se cade. Chiar dacă el s-a ridicat împotriva
Mea după ce l-am zidit, voiesc să-l învăţ cu ascultarea, şi
aceasta Îmi este lucrarea Mea pe pământ. 

O, cum să nu Mă cuprindă duhul mângâierii când pot
să grăiesc omului pe pământ? O, popor al cuvântului Meu, să
simţi şi tu mângâiere că poţi să Mă ajuţi şi să Mă mângâi. Mă
sprijin pe tine cu venirea Mea cuvânt pe pământ, măi fiule. O,
câtă mângâiere pe Mine că-Mi crezi venirea şi cuvântul! E
slava Mea cu tine, poporul Meu. Fierbinte să-ţi fie bucuria şi
iubirea cea pentru Mine, că-Mi frige Duhul de dor după om,
măi poporul Meu. S-au deprins sfinţii Mei cât au stat pe
pământ, s-au deprins să-Mi înţeleagă şi să-Mi simtă arsura
Duhului Meu după om, şi mai ales după cei mai păcătoşi din-
tre oameni, căci Eu voiesc să-i fac sănătoşi pe cei neputin -
cioşi pentru Dumnezeu şi să le dau lor îngeri îngrijitori şi în -
văţători peste ei şi să le fac fierbinte credinţa şi iubirea apoi,
că fără de credinţă iubeşte păcatul omul şi-şi pierde vremea
cu el, dar credinţa îl trage spre Mine şi îl trage spre iubirea
cea curată, şi iată ce fac Eu pentru aceasta, că Mi-am făcut
cale pe pământ cu sfinţii Mei, că pe pământ au luptat ei pentru
credinţa lor, pentru Domnul lor, iar Eu le dau răsplată, le dau
mângâierea, vin cu ei în cuvânt pe pământ, unde Ne avem
lucrarea cu care Ne mângâiem. 

Eu, Domnul, te am în mare iubire, poporul Meu. Aşa şi
tu să Mă ai, şi să ne fie fierbinte iubirea, şi aceasta va aduce
toată împlinirea cea dulce a zilei cea fără de sfârşit, ziua de
odihnă a Domnului, în care se vor odihni toţi cei care M-au
iubit pe pământ. Aceasta să ştii tu, pentru a ceasta să trăieşti
tu. Alipiţi să rămânem în lucrare, căci tu de veacuri eşti
aşteptat, nu uita aceasta, şi nu-ţi uita îndatorirea şi menirea,
că iată câtă bucurie pe cei din cer când Eu şi cu ei stăm în
mijlocul tău şi grăim cuvântul care este în cer şi care vine şi
se aşează în cartea sa şi Ne mărturiseşte prin ea. 

O, mărturiseşte-L pe Dumnezeu pe pământ în lung şi în
lat, măi poporul Meu. Cuvântul Meu are putere în el. Împar -
te-l peste tot, căci aşa se împlineşte el. O, dacă n-aş avea
mărturisitori, Eu n-aş mai fi cunoscut pe pământ de cei cred
şi de cei ce nu cred pe Dumnezeu! Ierarhul Nicolae M-a măr -
tu risit cu putere multă şi M-a făcut cunoscut şi crezut în tre
oameni şi a stârnit el râvna oamenilor spre Dumnezeu şi spre
cer, căci pământul îl trage pe om în jos, iar cerul îl ridică de
jos pe om şi îl învaţă smerenia, iar ea îl înalţă pe om, şi se face
omul locaş lui Dumnezeu pe pământ aşa cum a fost ie rarhul
Nicolae, şi iată zi de serbare pentru el între sfinţi, iar Eu am
coborât cu sfinţii la tine pentru serbarea lui şi stăm la masa
mângâierii şi le sting dorul şi le dau bucurie şi popas cu bucu -
rie, iar tu Îmi eşti aşternut, poporul Meu. 

Cu ceată de arhierei poposesc acum aici, de unde este
împărţit Dumnezeu peste pământ. Această ceată este slăvită
în ziua aceasta între cetele de sfinţi, şi are ea purtător de
cuvânt pe arhiereul Nicolae, pe cel cu duhul ars de iubire pe
pământ şi în cer. O, ce minuni face iubirea! Cei ce-i cunosc
puterea sunt făcători de minuni, de lucrări mai presus de fire
pe pământ. O, spune tu, ucenicule iubit şi mare cu iubirea,
spune tu în cartea Mea de azi puterea iubirii. E ziua ta de ser-
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bare între sfinţi şi ai de cuvântat cuvânt de sărbătoare peste
biserica Mea în ziua a ceasta. Amin. 

— ÎÎ n numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfân -
tului Duh, binecuvintează Stăpâne

Doam ne ca să grăiesc! 

— TT atăl, Fiul şi Duhul Sfânt binecuvintează
intrarea ta. Amin. 

— BB inecuvântat să fii de toţi sfinţii Tăi, o,
Doamne, şi binecuvântată să fie biseri-

ca Ta, care crede venirea Ta cuvânt pe pă mânt şi toată
lucrarea ei în mijlocul ei ca să o mărturisească ea! 

O, ai proorocit acum două mii de ani, Doamne, şi acum
împlineşti, căci ai spus aşa: «Cel ce crede în Mine voi veni la
el şi-Mi voi face casă la el şi voi cina cu el şi Mă voi arăta
lui». Şi dacă aşa ai spus, trebuia să se împlinească cu multă
măreţie cuvântul gurii Tale, şi iată-l îm plinit, căci Tu eşti Cel
ce zici şi Cel ce îm plineşti apoi, iar eu în ziua mea de ser bare
între cetele de sfinţi aşez la ma sa cea de azi a bisericii Tale de
nou Ie rusalim, aşez cuvânt pentru iubire, Doam ne, căci eu
aceasta am lucrat pe pământ. 

S-a sălăşluit în mine duhul iubirii şi a lucrat el înăun -
trul meu şi în afara mea peste tot pe unde umblam şi vedeam
durere şi apăsare pe oameni, şi mă grăbeam să-i despovărez
pe cei plini de strâmtorări ale vieţii, dar a trebuit să-i învăţ
apoi iubirea, Doamne. Când faci bine celor ce dau să-şi facă
rău, când a lini pe cei apăsaţi, când scapi oameni de la pieire
se naşte în ei iubirea cea cu re cunoştinţă. Aşa fel de iubire
voieşti Tu să aibă cei ce au parte să fie fii ai poporului Tău de
azi, ai bisericii Tale de nou Ie rusalim, în duh şi în adevăr
închinându-Ţi ei Ţie iubirea şi credincioşia ei, o, Doamne. 

O, fii ai lui Hristos Cuvântul, îm părţiţi la toţi oamenii
tot ce primiţi voi din cer, şi mulţi vor căpăta iubire cu re -
cunoştinţă, după ce Domnul Se descoperă lor şi-I simt ei pu -
terea şi bunătatea, că mare este iubirea Lui pentru om, şi din
ea a luat şi a împărţit nouă, sfinţilor Săi. Iubire cu recunoş -
tinţă, despre acest dar să vorbiţi şi voi între voi în ziua mea de
serbare între sfinţi. O, învăţaţi unul de la altul să nu se întâm-
ple între voi ne mulţumiri sau neascultare, căci iubirea cea cu
recunoştinţă nu are în ea aceste feluri de aluat, ci are numai
mulţumire şi smerenie, şi fiecare să calce peste el în suşi ori
de câte ori cere aceasta iubirea cea cu recunoştinţă, măi fiilor.
Lu crare de fii, aceasta este lucrarea fiilor lui Dumnezeu, aşa
cum Domnul a arătat înaintea Tatălui în toată vremea, şi aşa
trebuie să lucreze şi fiii bisericii Lui. Lucrarea de fii este
frumoasă foarte, şi tot aşa este şi cel ce o lu crează pe ea. Ci -
ne voieşte să fie frumos, acela tre buie să iu bească lucrarea de
fiu, iubirea cea cu re cunoştinţă, iu bire care nu se ui tă pentru
lu cra rea ei, o, nu se ui tă în toată vremea celor ce vor să fie fii
ai lui Dumnezeu. 

O, fiilor, năravul din fire este cel mai vrăjmaş al celor
ce dau să se trezească din rătăcire şi să înveţe iubirea cea cu
re cunoştinţă, iubirea cea pentru fii, dar puterea iubirii poate să
biruiască acest vrăjmaş, peste care trebuie mereu veghe şi
pază, căci altfel năravul trece în faţă, trece mereu şi se vrea a
fi întâi, dar fiii lui Dumnezeu nu mai sunt ai lor, nu mai fac ca
ei, nu mai vor ca ei, nu mai trăiesc ei, ci Dom nul trăieşte în ei,
căci rodul lor este Dom nul, iar Domnul este iubirea lor. Amin. 

Mai mare dragoste ca aceasta în ziua mea de serbare
n-am să le dau lor, Doamne. Le dau ce am mai scump de la
Tine. Iubire cu recunoştinţă le dau să aibă ei de la cei ce le
dăruiesc lor din cer, şi vor lucra ei cu Duhul Tău şi al sfinţilor
Tăi lucrarea cea de azi a bisericii Tale de nou Ierusalim,

lucrarea cea dintre fraţi. 
Bucurie şi mângâiere vom aduna de pe ma să în această

zi de slavă a Ta cu sfinţii în mijlocul poporului Tău, căci
lângă ceata arhiereilor e cea ta muceniţelor, Doamne, şi are ea
pe muceniţa Filofteea, copilă sfântă pe pământ cât a stat, şi
lân gă ziua mea de serbare este ziua ei de intrare în tre sfinţi,
între cei din cer. Are ea dragostea în ea şi împarte şi ea po -
porului Tău acum. Amin. 

— CC u binecuvântare ar hierească aşez şi eu
pe masa cea de azi, aşez şi eu pilda

sme  ritei mele vieţi de pe pământ, o, Doam ne. Mulţi îşi închi -
puie că eu am suferit mult pe pământ până ce tatăl meu cel
după trup s-a mâniat asupra iubirii mele de oameni şi a făcut
păcat la mânie, dar m-a dat pe mine pe braţele Dom nului şi
m-a pus Domnul între sfinţi în ziua ace ea, căci n-am fost
nemulţumită pentru viaţa mea, o, Doamne, şi am avut du hul
mângâierii în suflet şi n-am numit greu nimic peste mine, căci
eram ca o păsărică dezlegată de a mă bucura de iubire, pe care
o împărţeam cu lărgime şi mă mângâiam cu mângâ ierea cu
care mângâiam, şi a rămas în mine iubirea cea cu recunoştinţă
pentru atâta mângâiere câtă aveam. 

O, copii ai lui Hristos, mângâiaţi, şi veţi fi mângâiaţi.
Mângâierea este ro dul iubirii. Cu ea nu veţi şti ce este sufe -
rin ţa, ce este greul dacă el este. Cine are duhul duioşiei are şi
mângâierea, are şi bucuria ei. Aceasta vă împart eu din cer
pentru lucrare între voi în ziua mea de serbare între sfinţi, iar
Domnul să vă fie vouă mângâiere, numai să nu pregetaţi să-L
împărţiţi pe El, mereu, mereu să-L împărţiţi pe El. Amin. 

— OO,sfinţi iubiţi ai Mei, ce lecţie de iubire,
ce mare iubire aduce pe pământ iubi -

rea Mea din sfinţi! Când faci bine celor ce dau să-şi facă rău,
ce lecţie mare iau cei ce nu au iubirea! 

O, fii ai bisericii Mele de nou Ierusalim, iată cum Îmi
înnoiesc Eu biserica şi cum noi le fac pe toate, precum este
scris! Iată ce zi măreaţă şi ce învăţătură din cei ce au lucrat
iu birea pe pământ îna intea Mea şi a oamenilor! Purtare sfân -
tă, măi fiilor, aceasta aduce multă mângâiere, că Domnul Se
odihneşte în cei ce se poartă sfânt în cuvânt şi în faptă, iar voi
învăţaţi, o, învăţaţi iubirea cea cu recunoştinţă, şi de la voi să
vadă şi să înveţe cei fără de iubire, că e lipsă de iubire pe
pământ, e numai păcat pe pământ peste tot şi trebuie întoarsă
brazda şi trebuie semănat sămânţă curată peste tot, şi apoi
plivite buruienile, numai să am Eu lucrători care să-Mi poarte
cuvântul peste pământ, fiilor, că iată, sfinţii sunt şi ei în lucru
cu Mine şi cu voi, iar Eu mereu vă spun dintre sfinţi: Pace
vouă, fiilor! Amin. 

Binecuvintez acum în această zi, iar şi iar binecuvintez
trezirea tot mai multă peste neamul român. Eu, Domnul,
revărs mereu peste el cuvânt cu putere de împlinire şi îl împli -
nesc, şi voi aduce vremea credinţei şi a iubirii cea cu recunoş -
tinţă peste neamul român, după ce voi stârni tot mai mult
iubirea lui şi vom trage unii spre alţii, că fierbinte Îmi este
dorul şi iubirea ca să împlinesc cu ţara Mea cea de azi răs -
cum părarea cea mare, cer nou şi pământ nou, dorul Meu cel
de şapte mii de ani, şi voi fi împlinitor din mijlocul acestui
neam, unde Eu, Domnul, am pe poporul cuvântului Meu, ca -
re-Mi întâmpină venirea. Amin, amin, amin. 

6/19 decembrie 2014
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Sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon

Iubirea Domnului va împlini naşterea din nou a lumii. Domnul
voieşte să înceapă din România îndreptarea calendarului. 

PP ace ţie, popor al cuvântului Meu! Eu, Domnul
Iisus Hristos, Mă aşez lângă tine cuvânt, Mă

strâng cu sfinţii lângă tine şi cuvântăm cuvânt de sărbătoare
şi îl aşezăm în carte, că e săr bătoare arhierească între cei din
cer şi sunt plin de cuvânt, ca şi sfinţii Mei. În cer şi pe pământ
fiecare din cele ale face rii Mele îşi are lucrarea sa, iar lucrarea
Mea este cuvântul, de care ascultă toată facerea Mea spre
slava Făcătorului ei. O, nu tot aşa e şi cu omul, căci omul
ascultă cât vrea el şi dacă vrea el, că departe de el Îl ţine omul
pe Domnul, departe, măi poporul Meu, şi aceasta este durerea
Mea, după ce l-am zidit pe om şi până azi. 

S-a încumetat omul cel de la început să-l înfiinţeze pe
diavolul între el şi Mine şi nu mai are dor şi drag de Dum -
nezeu omul. Suspin cu dor după om. Da că omul are suspinul
îndurerat de la copiii lui care-l părăsesc şi se duc întru ale lor,
Eu, Domnul, sunt peste aşteptări de îndurerat şi de însuspinat,
şi e de mare preţ la Mine o inimă de om plină de milă de
Mine, plină de suspin pentru suspinul Meu, pentru deşertă -
ciunea în care stau prinşi toţi oamenii de pe pământ, şi fără de
care ei nu pot, nu pot din pricina bogăţiilor lor, a rangurilor
lor, a lipsei de minte din cer pentru mintea lor, dar dacă
oamenii ar iubi adevărul şi nu deşertăciunea n-ar mai fi şi n-ar
mai sta aşa cum sunt ei, şi ar sta cum s-ar cădea să stea îna -
intea Făcătorului a toate şi n-ar mai aluneca spre cele ce nu
dăinuiesc şi nu rămân cu omul. 

La masa cea de azi în mijlocul tău aşez în cartea Mea
de azi cuvântul cel arhieresc al slujitorului Meu cel blând şi
bun, făcătorul de minuni Spiridon, cel pe care nu l-au atras
nici bogăţiile, nici rangurile care i s-au dat, nici lumea cu du -
hul ei, căci el s-a folosit de toate cu mare smerenie, cu mare
înţelepciune de sus, şi era sus la Dumnezeu cu viaţa lui, şi nu
în lumea aceasta era, căci el nu era din ea, precum nici Eu nu
sunt, şi tot aşa au fost prin lume toţi cei care au iubit adevărul
şi calea vieţii, calea cu Dumnezeu, măi poporul Meu. 

O, Mă uit pe pământ şi văd graba oamenilor care petrec
mai înainte de vre me sărbătoarea naşterii lui Iisus Hristos. O,
numai sărbătoarea Mea n-ar mai petrece-o ea, căci lumea e
departe de iubire şi n-are cum petrece ea pentru Dumnezeu,
dar cine să-i spună ei acest adevăr? Este scris în Scripturi de
naşterea din nou a lumii, de înnoirea ei este scris. Iubirea Mea
va împlini aceasta dacă aşa este scris, şi am de la Tatăl dăruit
Mie pământul român şi neamul Meu cel credincios de pe el
ca să pot lucra aici lucrarea Tatălui, Care M-a trimis cu lucrul
Meu cel mult de naştere din nou a lumii. Văzut şi nevăzut
lucrez Eu, şi tot aşa şi sfinţii Mei. Văzute şi nevăzute se aşea -
ză la locul lor şi împlinesc ele cuvântul gurii Mele şi e mare
minune că pot să cuvintez peste pământ din mijlocul neamu-
lui român, un de-Mi am pregătită sălăşluire şi credinţă pentru
venirea Mea cuvânt peste pământ. 

Sunt greu de înţeles tainele Mele şi lucrarea lor cea
mare, văzută şi nevăzută ea când lucrează şi aşează. La fa -
cerea lumii tot aşa am lucrat, şi s-a trezit omul în mijlocul
minunii împlinite şi s-a bucurat şi s-a minunat, până în clipa
când s-a încumetat să-l înfiinţeze pe diavolul între el şi Mine,
de n-a mai simţit el drag şi dor de Mine apoi. 

O, dacă omul nu lucrează lucrarea iubirii de Dum -
nezeu, el face altă lucrare, face despărţire de Dumnezeu,
lucrare potrivnică luişi şi lui Dumnezeu. Eu însă trebuie să

împlinesc lucrarea Tatălui Meu, înnoirea lumii, precum este
scris, şi vin pe pământ cuvânt ca să-l rostesc şi ca să-l împli -
nesc, şi lucrez prin cei credincioşi ai Mei toată împlinirea
cuvântului Meu. Amin. 

— OO,binecuvintează, Doam ne bun şi blând,
să cuvintez de lângă Tine cuvântul cel

pentru sărbătoarea mea între sfinţi, că eu stau cu rugăciune
înaintea Ta pentru împlinirea naşterii din nou a lumii şi merg
pe pământ din loc în loc şi lucrez tainic şi Te ajut, Doamne.
O, în cer şi pe pământ este această aşteptare, iar Tu vii cu
lucrul Tău cel mult pe pământ ca să începi de pe pământ, de
jos în sus pentru zidirea cea nouă. O, apleacă-l, Doamne, pe
om spre cunoaşterea aceasta şi spre înţelepciune pentru a -
ceas ta! O, vino, Doamne, cu ziua biruinţei, în care toate se
vor vedea aşezate la locul lor după vo ia Ta, după iubirea Ta,
şi va vedea a tunci omul cum ai lucrat Tu şi cum a lucrat el,
după ce Tu l-ai zidit pe el! 

Dar acum iartă-i pe oameni, o, iartă-i, Doamne, că iată
cât au stricat ei din cele aşezate de Tine şi de sfinţi! Ţi-o ia
înainte omul ca şi la început, o, Doamne. O, ce păguboasă
este neascultarea omului, Doamne! Nu ştie omul ce uşor, ce
bine i-ar fi lui dacă ar asculta de Dumnezeu şi de la Dum -
nezeu. Le spunem noi, sfinţii Tăi, le spunem la toţi de pe
pământ că e bine să asculte de bu năvoie de Dumnezeu omul,
căci după ce trece el vede şi îl doare. Noi, sfinţii Tăi, am lu -
crat lucrul Tău, Te-am arătat pe Tine minunat întru noi şi
le-a venit oa menilor dorul de Dumnezeu apoi, dorul de ade -
văr, Doamne. O, tot aşa lucrăm şi azi, şi din cele nevăzute
vedem şi lu crăm. Lucrăm lucrare fără de oprire, Doamne,
lucrăm ca Tine, că pe Tine Te-am ales ca să Te ascultăm. 

O, fii ai Cuvântului Hristos, lu craţi, măi fiilor, lucraţi
ca Domnul, că are Domnul lucru  mult de lucrat, şi vremea
s-a scurs şi trebuie să se ivească toate cele lucrate pentru ca
să rămână ele, şi va fi ca la facerea cea dintâi a lumii şi toate
nevăzutele se vor ivi şi vor fi văzute în toată frumuseţea lor,
cuprinzând în mângâierea lor pe toţi cei care au tânjit după
Domnul pe pământ. 

O, fiţi blânzi, fiţi smeriţi fiilor. Fiţi sfinţi, o, fiţi sfinţi
pe pământ de-a pururi, ca să aveţi îndrăzneală la Domnul şi
pentru Domnul. Fiţi sprijinul Lui şi nu mai al Lui, căci Dom -
nul v-a tocmit Lui, iar voi nimic să nu aşteptaţi, decât cer nou
şi pământ nou, iar cei ce lucrează se vor odihni în lucrul lor,
o, fiilor. Amin. 

— EE u, Domnul, Mă a plec înaintea iubirii
sfinţilor Mei, care n-au socotit nimic

din cele pieritoare, ci numai pe Domnul şi pe cele nevăzute
ale Sale au iubit ei, căci duhul lor văzător îi purta pe ei spre
cele minunate ale locaşurilor pregătite pentru sfinţii Mei. 

Eu, Domnul, Mă aplec şi înaintea ta, popor al cuvântu-
lui Meu cel făcător de cer nou şi de pământ nou, şi te rog, te
rog cu aplecare, citeşte Scriptura, măi Israele nou, măi Ierusa -
lime nou. În ea sunt toate promisiunile Mele, la care au tânjit
toţi cei ce M-au iubit până la tine, şi au ajuns ei să le aibă lor
împlinite, căci Eu M-am dus la Tatăl şi am lucrat şi am pregă -
tit loc minunat, precum am promis că voi pregăti celor ce Mă
iubesc. O, citeşte, măi poporul Meu, citeşte cuvântul Scrip -
turii şi să creşti din el atât cât am Eu nevoie să creşti, şi să-Mi
lucrezi după carte, că toate nevăzutele tânjesc pentru des -
coperirea lor, pen tru taina lor cea cuprinsă în Scripturi, pen -
tru serbarea cea mare între cer şi pământ, iar cei cre din cioşi
făgădu inţelor Me le se vor bucura, mult se vor bucura, mult,
fiilor, mult. 
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O, îţi mângâi duhul şi trupul, ţara Mea de azi, ţara Mea
română, căci tu eşti ţara Mea de azi, şi te am de la Tatăl a
Mea. Voiesc din tine să încep îndreptarea celor ce s-au stricat
răsturnându-se de la locul lor din timp, că Mă doare să văd
nedumerire în cer, ba şi pe pământ. Se bucură în ziua aceasta
fiii tăi de sărbătoarea naşterii Mele şi se hrănesc cu bucuria
aceasta, ţară română, iar când sărbătoarea va veni după ade -
văr, nu va avea cinstitori pentru ea din mijlocul tău, decât
puţini, puţini faţă de numărul tău cel întreg. Dar Eu voiesc în
tine să întorc înapoi la locul lor sărbătorile şi să nu mai stai tu
în greşeala aceasta, o, ţara Mea cea de azi, căci au greşit
stăpânii care au stat peste tine şi au strămutat de la locul lor
din timp sărbătorile sfinţilor Mei. O, am strigat mult, mult
prin acest cuvânt la cei ce pot repara pe cele răsturnate şi
le-am spus să repare pe cele strămutate de la locul lor, le-am
spus să pună la locul lor sărbătorile sfinţilor, dar auzind nu
M-au auzit şi nu Mă aud. Eu însă am împlinit aici şi am aşezat
aici la loc praznicele sfinţilor, după datina lăsată de sfinţi şi
de părinţi, şi aştept aici, aştept şi pe cei neascultători, îi aştept

să audă şi să asculte şi ei, ca să se întoarcă apoi spre ei inima
părinţilor, după ce ei se vor întoarce cu inima spre părinţi,
pre cum este scris, dacă vor vrea să asculte. 

Iată, pe meleagurile Ierusalimului patimilor Mele nu
s-a umblat să fie răs turnate sărbătorile şi nu se serbează a cum
sărbătoarea naşterii Me le, dar şi în multe alte locuri, tot aşa,
nu s-a stricat orânduiala aceasta lăsată de sfinţi. O, aştept şi la
ti ne, neam ro mân, aştept mi nu nea întoarcerii tale spre sfinţi şi
spre pă rinţi, că mulţi spun că nu e aşa de mare greşeală aceas -
tă strămutare de la locul lor a zilelor de prăznuiri cereşti, dar
Eu, Dom nul, spun că neascultarea de părinţi adu ce peste fii
rod de neascultare. Dar să stea aplecaţi şi să judece drept cei
ce au de îndreptat vremile cerului şi ale sfinţilor Mei, iar Eu,
Domnul, voi aduce lor a poi binecuvântarea Mea şi bucuria ei
apoi, căci Eu sunt Cel ce ridic păcatele lor pe umerii Mei, că
am putere de la Tatăl Meu să fac aceasta pentru cei ce se în -
torc de la neascultare la ascultare, ca să creadă ei şi să sprijine
apoi pe Domnul cu rodul ascultării lor. Amin, amin, amin. 
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