
1955

Începutul Cuvântului coborât din cer prin sfânta Virginia,
trâmbiþa Domnului. 

... Pace vouã! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos
a înviat! Eu sunt Domnul Iisus Hristos. Nu sunt în trup, ci
sunt în Duh. Coborâtu-M-am cu Duhul pe pãmânt ca sã-Mi
culeg un popor ºi sã-i vorbesc tainele cele pentru vremea
aceasta. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu ºi am venit sã vor-
besc pe pãmânt, sã-Mi gãtesc calea celei de a doua arãtãri, aºa
precum este scris în cartea Mea. Nu acest trup sunt Eu.
Aceasta este o trâmbiþã din care Eu trâmbiþez în vremea
aceasta ca sã vestesc peste voi toate câte vor fi în zilele ce vin. 

Praznicul Învierii Domnului, anul 1955

Israel nou, din poporul român. 

... O, puiºorii Mei, M-am înãlþat la Tatãl dupã patima
Mea, iar acum M-am pogorât pe pãmânt, nevãzut de nimeni,
pentru a-Mi pregãti acest vas ales de Mine, dar neputincios,
ºi prin el sã-Mi pregãtesc un popor sfânt, ca sã-Mi gãteascã
Mie calea ca sã vin întru judecatã. Puiºorii Mei cei fricoºi, nu
vã îndoiþi de glasul Meu, ºi credeþi cuvintelor Mele prin
aceastã gurã neputincioasã, cã vreau sã vã nasc din nou, din
Duh. Nu vã temeþi. Vã voi ocroti, vã voi creºte cu lapte, cã
sunteþi mici. Vã voi lua sub aripile Mele, cum ia cloºca puii
de îi apãrã de uliu, cãci mulþi duºmani veþi avea. 

Mãi puiºorii Mei, misiunea Mea de la Tatãl este sã-Mi
cresc un popor nou, un Israel nou în poporul român, cãci po-
porul ales de Mine în trecut s-a stricat de tot. Pentru asta am
venit în lume, am venit sã-Mi aleg din lume niºte mieluºei
blânzi ºi ascultãtori, sã-i pot hrãni cu hranã cereascã. 

1/14 iunie 1955

Cei rãtãciþi de biserica creºtin-ortodoxã nu cinstesc pe Maica
Domnului. 

... O, copilaºii Mei cei mititei, astãzi pe pãmânt e mare
praznic ºi e sãrbãtoare mare în cer. Toate puterile cereºti se
închinã înaintea Maicii Mele, toþi o venereazã ca pe o împã-
rãteasã a cerului. Numai cei de pe pãmânt, îndemnaþi de sata-
na, o necinstesc ºi o huiduiesc. S-au înmulþit sectele, poporu-
le mic, sectele care o hulesc pe Maica Mea. O, cum sã-i mai
rabd pe aceºti antichriºti care aruncã cu sãgeþi în Maica Mea?
Mie Îmi zic „Domnul Isus“, Mã fac Domn, dar pe Maica

Mea o batjocoresc. O, fiilor, vã mãrturisesc cã aceºtia nu vor
avea iertare în veci. 

Fiilor, vã las poruncã sfântã: aºa cum o cinstiþi pe ma-
ma voastrã, care v-a nãscut ºi v-a crescut, mai presus sã o cin-
stiþi pe Maica Mea. Maica Mea este legãtura între creºtinii cu-
raþi ºi Mine. Pe Maica Mea, ca un Fiu ascultãtor o ascult, ºi de
n-ar fi fost Maica Mea sã se roage pentru acest pãmânt, de
mult era pedepsitã lumea. Astãzi au venit la cer trei sute de ad-
ventiºti ºi stau la poarta raiului, dar nu-i primesc, nu-i cunosc. 

2/15 august 1955

În orice vreme Irod L-a prigonit pe Domnul. 

... O, poporul Meu, M-am nãscut acum douã mii de ani
într-o iesle sãracã, în staulul boilor, pentru a creºte ca om, ca
sã nu Mã ºtie satana cã am venit sã mântui pe om. Irod s-a mâ-
niat ºi a venit sã Mã omoare, ºi în orbirea lui a ucis paispre-
zece mii de prunci. O, cum era sã-Mi ia zilele Mele când Eu
sunt Stãpânul zilelor ºi al nopþilor, când Eu sunt Stãpânul vie-
þii? O, mãi copii, florile Mele, astãzi sunt mai mult ca atunci
cãutat de alþi irozi. Cezarul, capul irozilor, Mã cautã, prin ser-
vii sãi antichriºti, sã-Mi ia viaþa, dar cel mai mult Mã doare
cã am mulþi irozi în biserica Mea, dintre slujitorii altarului
Meu cel sfânt, ºi aceºtia Mã cautã. Acela din trecut nu M-a
gãsit, pentru cã M-a acoperit Tatãl, dar aceºtia care stau în
biserica Mea, Mã înjunghie mereu cu faptele lor, ºi sunt des-
tui ºi slujesc cezarului. Ei vor rãmâne ruºinaþi, cã Eu, ce am
de împlinit voi împlini, chiar de voi rãmâne fãrã slujitorii
altarelor. 

12/25 decembrie 1955

Fãrãdelegile lumii pãcãtoase înlãcrimeazã pe Dumnezeu. 

... Iatã, florile Mele, acum vin ºi vã cântã sfintele mi-
ronosiþe, sfinþii mucenici, cetele îngereºti, sfintele fecioare
martire. Mãi copii, mãi copii cu suflet plin de bucurii, o, mãi
florile Mele! Mã bucur ºi Eu de voi ºi de bucuria voastrã, cãci
în aceastã noapte a urgiilor ºi a destrãbãlãrilor numai voi
M-aþi bucurat. O, stau ºi plâng, cã este plin pãmântul de pã-
cate grele ce s-au fãcut în aceastã noapte, desfrânãri mai rãu
ca în Sodoma ºi Gomora, beþii, crime, avorturi. Nu Mã pot
uita pe pãmântul Meu, nu Mã pot uita, de groaza fãrãdele-
gilor. Trupul a pus cu desãvârºire stãpânire pe suflet, cãci un
trup desfrânat ºi îmbuibat este un suflet mort. O, iubiþilor,
mâncarea ºi neînfrânarea l-au scos pe omul Adam din Eden.
Mâncarea ºi neascultarea ºi desfrânarea vor umple iadul. 

18/31 decembrie 1955
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1956

Crucea, semnul creºtinilor ºi pazã în primejdii. 

... O, copiii Mei, sã nu uitaþi, semnul sfintei cruci este
simbolul biruinþei. Crucea nu este lemn de înjosire cum spun
sectanþii. Crucea este armã de temut în contra diavolului. Nu
vã luaþi dupã sectanþi ca sã batjocoriþi crucea, ºi închinaþi-vã
ei, cãci sângele Meu a sfinþit-o. Jertfa Mea pe aceastã cruce
þi-a adus mântuire þie, suflete. Vedeþi, mãi meseriaºii Mei, cã-
rãuºii Mei, cã sfânta cruce pe care aþi pus-o azi la locul ei v-a
fãcut nevãzuþi de duºmanii voºtri ºi ai Mei. Tot aºa vã va pãzi
sã fiþi nevãzuþi în drumul vostru înapoi. 

25 ianuarie/7 februarie 1956

Haina nunþii este neprihãnirea. 

... O, copiii Mei, am þinut sã reînnoiesc nunta din Cana
Galileii ºi sã vã arãt taina nunþii creºtine. Nunta creºtinã este
o mare tainã a bisericii Mele. De aceea vã zic vouã: de nu veþi
fi curaþi ºi cu hainã de mireasã îmbrãcaþi, nu veþi sta la masã
cu Mine în ziua nunþii Mele, în ziua venirii Mele. Haina de
nuntã aratã viaþa voastrã curatã. Trebuie sã fiþi neprihãniþi ca
mieii ca sã aveþi parte de nunta cea mare. O, fiilor, nu vã în-
grijoraþi ce veþi pune pe masã la atâta puhoi de creºtini. Aveþi
încredere aºa cum a avut Maica Mea acum douã mii de ani
când am fost poftiþi la nunta ucenicului Meu, cãci le-am în-
mulþit vinul ºi nu le-am fãcut naºul de ruºine. ªi tu, naºule, ºi
tu, socrule, sã aveþi încredere cã nimeni nu va pleca nemâncat
de la aceastã nuntã. 

Iatã, mireasa de azi nu a vãzut omul decât la picioare,
cãci nu ºi-a ridicat capul din pãmânt. Am venit la aceastã
nuntã cu cinci prooroci, ºi va rãmâne mãrturie, cãci ca aceasta
nu a mai fost ºi nici nu va mai fi. Am adus un îngeraº cu un
ciocãnel ºi a spart toate becurile de la policandru ºi a pus lu-
mânãri de cearã curatã. Fiþi atenþi, copiii Mei, cã nu daþi darul
miresei ºi mirelui, ºi e Mãicuþa Domnului, care adunã daru-
rile voastre. Pãstraþi nunta neîntinatã, ca sã vã bag la masa
nunþii Mele. 

18 iunie/1 iulie 1956

România, „muntele Sionului“, ocrotitã de Maica Domnului. 

... O, copilaºii Mei iubiþi ºi trudiþi! Vã plac aceste pla-
iuri? Vã plac aceºti munþi? O, parcã ar fi munþii Sionului! O,
þãriºoarã micã, dar frumoasã, þãriºoarã împilatã, Maica Mea
te-a ales sã fii grãdina sa, ºi de aceea te voi pieptãna de toatã
mãtreaþa ta. O, Românie, Românie, care eºti plinã de bogãþie,
am sã te scutur ºi am sã fac curat în tine, pentru cã am multe
moaºte de sfinþi în vatra ta. 

2/15 august 1956

Nelipsirea de la sfânta Liturghie. 

... O, mãi copilaºii Mei, trebuie sã închei, ca sã vã
odihniþi ºi sã puteþi lua parte la sfânta Liturghie. Târâº-grãpiº,
sã nu lipsiþi de la aceastã tainã. O, tatã, M-am jertfit pentru
voi, sã stau pe sfânta masã ca sã vã hrãnesc pe voi. Cum tru-
pul moare fãrã hranã, ºi sufletul moare fãrã manã. 

8/21 septembrie 1956

Neblândeþea pãstorilor ºi propãºirea lupilor între oi. 

... O, copilaºii Mei, fiþi atenþi, cã lupul a început sã-ºi
arate colþii ºi sã sfâºie cu ei oaia Mea cea blândã ºi neajutoratã. 

O, pãstorule, pãstorule, care ai ridicat ciomagul asupra
mielului! Vrei sã-l zdrobeºti? Ce vinã are vasul Meu dacã-þi
aratã pãcatul greu? Nu vrei sã primeºti sfatul Meu pentru în-
dreptarea ta? O, greu ºi amar de viaþa ta! 

Copilaºii Mei, fiþi atenþi, cã se vor arãta printre voi
prooroci mincinoºi, care se închinã pântecelui, nu Mie. Cu-
noaºteþi-i, tatã, ºi alungaþi-i din bisericuþa Mea ºi din lucrarea
Mea. Nu lãsa pãstorul sã-þi sfâºie hãinuþa ta, cãci nu are cine
þi-o repara. 

8/21 noiembrie 1956

1957 

Proorocie despre România, þara Noului Ierusalim 

Fragment din cuvântul Domnului prin Sfânta Virginia în vremea ei
din închisoare, scris de cãtre doctorul indian Singvrey. Aceastã
proorocie a circulat cu tot întregul ei mulþi ani de atunci, sub 

numele de „proorocia indianului Sundhar Singh“. 

... Fericitã þara ºi fericit poporul ºi fericiþi sunt toþi ne-
muritorii care trãiesc prin poporul român, cãci se vor bucura
cu toþii de mila lui Dumnezeu pentru poporul român pe care
a vrut bunul Dumnezeu sã-l aleagã dintre popoare, poporul
cel mai umilit, crunt încercat de vitregia celor puternici, ex-
ploatat, ameninþat, invadat, torturat, vândut ºi cumpãrat la fie-
care rãzboi, pildã de asemãnare a unui popor primitor în care
din aproape fiecare neam i s-a putut alãtura ºi vieþui, înfãþi-
ºând mãreþie plãcutã ºi fiind fãcut ca sã fie pildã de contopire
universalã într-un singur popor, cu o dreaptã ºi sfântã credin-
þã, fiind cel mai ridicat popor din lume, spre a oferi gãzduire
tuturor popoarelor de pe faþa pãmântului. 

... Aºa cum a ales Mântuitorul pe iubiþii Sãi apostoli
din Galileea, cea mai de seamã provincie din acea vreme cu
cea mai dârzã credinþã care strãluceºte în adevãr ºi astãzi, aºa
a ales poporul român ºi þara românã ca sã fie altar de viaþã pil-
duitoare, iar poporul român, popor de jertfã mântuitoare, pus
în slujba mântuirii tuturor. 

11/24 aprilie 1957

Poporul Domnului sã iasã din lume ºi sã se sfinþeascã. Domnul
Învãþãtorul vorbind în pilde ºi îndemnând la veghe ºi la ascultare. 

... O, treziþi-vã! Pace vouã! Iatã, M-am pogorât la voi,
copilaºii Mei, dar nu M-am pogorât în trup, ca altãdatã, ci
M-am pogorât în Duh. Nu am venit la voi sã caut ale voastre,
ºi am venit sã caut suflete. M-am pogorât în rug ca sã-i vor-
besc poporului Meu. Iatã, am venit ºi vã grãiesc, ca sã nu
aveþi parte de durerea care vã paºte. Întãriþi-vã în credinþã,
mãi copii; în credinþã, nu în haine scumpe. Ferice de ochii ce
nu vãd ºi cred, ºi vai de cei ce vãd, aud ºi nu cred! 

O, lume, acum nu Mã cunoºti, dar vine ziua când vei
cunoaºte toate, cã iatã ce a fãcut Tatãl ca sã vorbeascã într-o
mânã de þãrânã! Am venit din nou pe pãmânt ca sã vindec
olog din pat. Iatã, mãi copii, este în faþa voastrã acest trup.
Mort a fost ºi l-am înviat; bolnav a fost ºi l-am vindecat. Nu
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cu doctorii lumeºti, nu, ci cu doctorii cereºti. Cãutaþi, copiii
Mei, cât mai este. Nu cãutaþi la vas, ci cãutaþi la Duh. 

... O, fraþilor, aþi uitat calea bisericii. O, fraþilor, de ce
faceþi aºa, copiii Mei? Iatã, bisericile sunt goale, iar cârciumi-
le sunt pline. Deschideþi inimile voastre! Daþi slavã lui Dum-
nezeu! Cântaþi, daþi slavã din toate mãdularele voastre! 

... O, fraþilor, dacã ºi cuvintele Mele sunt de la dracul,
atunci credinþa voastrã de unde este? Dacã ºi cuvintele Mele
duc la iad, atunci faptele ºi necredinþa voastrã unde duc? O,
n-am venit sã vã rãtãcesc, ºi am venit sã sufãr spini, am venit
dupã oaia cea rãtãcitã.

... O, nu mai este dragoste între voi; a pierit de tot. De
ce, fiilor, v-aþi rãcit? Nu ºtiþi cã dragostea acoperã totul? 

... Nu puneþi vin nou în vase vechi. Mãrturisiþi-vã din
nou. Iatã, faptele voastre au sosit sus. Nu fiþi ca lemnele ce se
pun pe foc. 

... Am venit ºi am gãsit pãmântul plin de avorturi, de
înjurãturi. O, asta am gãsit. O, piere ceva, piere un copil, pie-
re o viaþã. O, mãi fraþilor, câtã tristeþe este în cer de aceste
fapte urâte ce le faceþi! Mã înjuraþi pe Mine ºi lucrurile cele
sfinte. O, fraþilor, înmulþiþi faptele cele bune. La voi, fapte bu-
ne n-am gãsit. Unde este chipul Meu? S-a fãcut satana stãpân
pe el. S-a umplut pãmântul de rãutãþi. Iatã, am vestit cã vine
focul, ºi voi ce ziceþi, cã nu? 

... Am venit în trup ºi M-aþi rãstignit. Am venit în Duh
ºi vã arãt ºi vã chem ºi vã spun sã credeþi în Mine. 

... Iatã ce vã spun: ieºiþi din aceastã lume, din fãrãdele-
gile ei, adicã: mândrie, beþie, curvie, minciunã. Ieºiþi din Babi-
lonul acestei lumi. O, iatã, un îngeraº a aruncat o piatrã în ma-
re ºi, cum se duce, aºa va fi aruncatã în foc aceastã babilonie. 

... Pe vatra româneascã sunt trupurile sfinþilor, cã de
mult ar fi fost împãrþitã România, dar trupurile lor, fiind în
vatra României, Maica Mea s-a rugat sã vã ocrotesc, cã de nu
s-ar fi rugat, de mult v-aº fi lãsat în bãtaia vânturilor. 

... Tatãl Meu S-a îmbrãcat în Fiul, într-o hainã urâtã,
zdrenþuroasã, ºi S-a dus la un bogat ºi i-a cerut milã, ºi acesta
I-a zis: „Mergi la muncã, munceºte! De ce eºti puturos?“. ªi
iatã ce a fãcut Tatãl: S-a îmbrãcat într-o hainã luxoasã ºi S-a
dus iarãºi la bogat. Când L-a vãzut, L-a poftit la masã. Pe cine
a primit acest bogat? O, dacã nu ar fi sãraci pe pãmânt, nu ar
mai fi nimeni în rai. 

... — Fiilor, iatã ce vã întreb: credeþi voi în post, în
bisericã, în rugãciune, în sfinte Taine, în cruce, credeþi? 

— Da, Doamne! 
— Atunci, de ce nu le folosiþi? Folosiþi-le, mãi copii. 
Iatã ce vã întreb: credeþi în cârciumã, în descântece, în

vrãjitorii, în desfrâu ºi în celelalte rãutãþi ale lui satan?
Credeþi? 

— Nu, Doamne! 
— Atunci, de ce le faceþi? De ce vã duceþi dupã ele? 
Iatã ce vã spun: M-am dus într-un salon de dans ºi am

gãsit un drac dormind; nu mai avea de lucru cu nimeni, cã
erau toþi ai lui. Iatã, M-am dus ºi într-o bisericã, ºi de la uºã
pânã la altar erau mulþime de draci cu toate rãutãþile: cu vrãj-
mãºie, cu mândrie, chefuire, gânduri de desfrânare, tutun. Am
gãsit ºi preotul fumând în altar. Dar voi, copii, nu judecaþi, cã
are cine sã-i judece. 

... O, mãi copiii Mei, n-am venit sã stric ºi sã vã spun
minciuni. Am venit sã vã spun sã vã iubiþi unii pe alþii. O,
Tatãl Se uitã la voi ºi nu gãseºte între voi suflete plãcute sã
împlineascã locul în împãrãþia cerurilor. Iatã, locurile aºteaptã
ºi nu are cine sã le ocupe. Iatã, un creºtin zice cã nu poate sã
nu mãnânce carne. 

... Iatã, fraþilor, am venit sã arunc un foc pe pãmânt. Se
vor rãscula doi împotriva a trei. Rugaþi-vã sã aveþi înþelepciu-
ne. Se ridicã tatãl împotriva fiului, soacra împotriva nurorii,
mama împotriva fiicei. Duhul rãu, duhul lui satan, unde se
duce, nu mai este iubire, nu mai este Dumnezeu, ºi cel rãu
face vrajbã, necaz ºi dezbinare. 

Iatã, mãi copii, în mijlocul vostru a venit Domnul Iisus
Hristos ºi Se uitã în stânga ºi în dreapta ºi nu a venit singur,
a venit cu cei doisprezece apostoli. Se uitã la grâu, cã a cres-
cut ºi neghinã ºi pãlãmidã. ªi Îi zice un apostol: „Sã smulgem
neghina, Doamne!“. Dar Domnul zice: „Lãsaþi sã creascã
mare, ca nu cumva când smulgeþi neghina sã smulgeþi ºi grâ-
ul. Lãsaþi-l la seceriº, cãci atunci grâul se va pune în ham-
bare ºi neghina se va pune pe foc“. O, mãi copii, un sfert este
grâu ºi trei pãrþi este neghinã. În þarinã a fost semãnãturã bu-
nã ºi a semãnat ºi dracul neghina. În þarinã au fost izvoare bu-
ne ºi s-au fãcut izvoare amare, care e þãrâna. Izvorul cel bun
este biserica, izvorul rãu este cârciuma, iar neghina, oamenii
rãi. Cine a fãcut aceste izvoare amare? Dracul. 

Voi nu ºtiþi ce se pregãteºte. Ochi aveþi ºi nu vedeþi,
urechi aveþi ºi nu auziþi ce se pregãteºte pentru voi. Eu nu Mã
tem, cã sunt în Duh ºi zbor sus, dar Mi-e milã de vasul Meu. 

... Plânge Maica Mea pentru cã te rogi cu capul desco-
perit. Vai de femeia care-ºi reteazã pãrul! cã a fãcut dracul
cuib în el. Pentru ce necinstiþi capul? cã necinstitã va fi în faþa
lui Dumnezeu femeia care este cu capul descoperit. Sã-ºi radã
pãrul ei, ca sã-i fie ruºine dacã vrea sã umble aºa. 

... Nu fiþi rugi care înþeapã. Iatã, Eu M-am pogorât într-un
rug, nu M-am pogorât într-un vas scump, frumos, luminos, ci
într-un vas putrezit de suferinþã, într-un vas de gunoi, nepre-
þuit nici de cel învãþat, nici de cel bogat, ci la un pai M-am po-
gorât. Pentru ce-l mai judecaþi? Eu ºi astãzi vindec bolnavi,
orbi, ologi. Nu preþuiþi vasul Meu, mãi copii, ci darul. Voi
însã preþuiþi vasele din marmurã, nu pe cele de lut. Cine-L iu-
beºte pe Dumnezeu, iubeºte ºi vasul Meu, dar voi urâþi vasul
Meu. Tatãl iubeºte pe Fiul, ºi Fiul iubeºte pe Tatãl, ºi vasul ºi
Duhul vin de la Sfânta Treime. 

... O, vine o foamete ºi nu vei putea sã trãieºti fãrã
Dumnezeu. Vine secetã ºi foamete de cuvântul lui Dumnezeu. 

... Iatã, pe cel ce vrea sã se cãsãtoreascã nu-l opriþi. Pe
cel ce nu vrea nu-l obligaþi, ca sã nu fiþi judecaþi, cãci cãsãto-
ria va merge pânã la judecatã, pânã la sfârºit. 

1/14 mai 1957

Proorocia pedepsirii fãrãdelegii. Veghe împotriva celor mincinoºi.
Îndemn la rugãciuni ºi la cereri ºi la post. 

... Se desfãºoarã o aþã de la cer pânã la pãmânt, dar nu
e aþã, ºi e un fulger de la rãsãrit. Iatã, un îngeraº ºade cu un
picior pe mare ºi cu celãlalt pe uscat ºi e gata sã dea drumul.
Iatã, se ridicã ºi spune sã nu punã pecetea. 

... Patru îngeraºi sunt dezlegaþi. Au fost legaþi pânã la o
vreme. Iatã, se ridicã, copilaºi, se ridicã de la apus un nor, o
negurã mare, ºi va da ºi grindinã, dar nu e grindinã. Înþele-
geþi? Vai, vai, se pune masa! Iatã, îngeraºul strigã la masã. Fe-
rice de cel ce va birui, cã acela, ca în cer va birui. O, mãi co-
piii Mei, pentru cine vine aceasta ce s-a pregãtit? Pentru Ieru-
salimul care e robit. Ierusalime, Ierusalime, dezrobeºte-te, cã
ai cãzut sub sabie! Fraþilor, nu vã pregãtesc pentru un jug
strãin, cã nu are împãrtãºire lumina cu întunericul. O, v-am
dat aur, ºi voi ziceþi cã v-am dat aramã. Dacã aurul Meu este
aramã, copilaºii Mei, atunci de ce nu iertaþi? O, de câte ori zi-
ceþi „ºi ne iartã nouã greºalele noastre precum ºi noi iertãm
greºiþilor noºtri“?! 
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... Copiilor, fiþi tari, cã ºi pietrele sunt contra voastrã,
cã sunt numai draci în jurul vostru, numai antichriºti la tot
pasul, cã e mai greu de voi decât a fost de sfinþii ce au locuit
aici înaintea voastrã. Sunt numai draci care vã amãgesc. Fiþi
tari ºi treji, cã Tatãl vã aºteaptã. Nu lasã pe îngeraº sã verse
potirul; mai aºteaptã Tatãl Meu. 

O, mãi copiii Mei! Voi ºtiþi cã în mijlocul vostru sunt
lupi îmbrãcaþi în piei de oaie? Iatã cum aruncã mãrgãritarele ce
le-au primit; nu le e milã. Iatã cum le aruncã ºi îºi bat joc de
ele. Nu vã întristaþi. Nu toþi, nu toatã lumea va intra în îm-
pãrãþia Mea în grabã. Cum a fost cu potopul, aºa e ºi acum
când vine focul, ºi tu nu vei arde, tu, cel care þi-ai pus nãdejdea
în Tatãl. Luptã-te sã împlineºti ºi sã pãzeºti ceea ce þi-am dat.
Eu vã acopãr pe voi, ºi ceilalþi vor veni la voi sã scape, dar în
zadar vor veni, cã vor zice: „Creºtinilor, scãpaþi-ne!“, dar nu
puteþi sã le fiþi de nici un folos, cu nimic, ºi veþi plânge amar. 

... Rugãciunea din miez de noapte nu o lãsa, cã te va
scãpa de mânia care va veni. 

... Fiule, spune fraþilor tãi sã nu se închine vasului Meu;
sã se închine lui Dumnezeu ºi la sfintele icoane. Mãi copii, nu
vã puneþi nãdejdea în doctori mai mult decât în Dumnezeu.
Tot de Mine sunt lãsaþi ºi doctorii, dar vindecãrile, de la Mine
vin. Voi prea mult v-aþi pus nãdejdea în doctori, iar pe Dum-
nezeu L-aþi uitat, L-aþi dat la o parte. Fraþilor, postul ºi rugã-
ciunea, acela e leacul, nu cum ziceþi voi cã postul omoarã oa-
menii. Postul nu a omorât pe nimeni; din contrã, a vindecat.
Nu vedeþi voi cã ºi doctorii pãmânteºti vã dau regim, ºi voi îi
ascultaþi, ºi vã fac sãnãtoºi? Dar Doctorul ceresc, cum nu vã
va vindeca ºi trupeºte ºi sufleteºte? 

... Iatã, mãi copiii Mei, descoperirea morþilor! Iatã,
înviazã câte doi, câte trei, ºi ferice de ei, care au înviat de la
moarte la viaþã! Iatã cum ies din groapa morþii ºi cântã cânta-
rea sfântã. Voi ºtiþi cã toþi înviazã, dar nu toþi o datã. Iatã, co-
pii, voi ºtiþi cã ºi morþii aud aceste cuvinte sfinte? Aceste cu-
vinte ce le auziþi voi, le aud ºi morþii ºi se mirã cum voi aþi
avut acest dar duhovnicesc atât de mare, cã dacã ei auzeau
aceste cuvinte sfinte, ar fi ajuns pocãiþi. 

2/15 mai 1957

Împãrãþia cerurilor în om este vindecãtoare. Durerea Domnului
pentru pãcatul lepãdãrii pruncilor nenãscuþi. Milostenia, postul ºi

þinerea duminicii deschid porþile raiului. 

... De ce pe prietenii tãi îi asculþi? Tot ce spun cei din ju-
rul tãu îi crezi, iar pe Mine Mã nesocoteºti. Iatã, Eu M-am po-
gorât. Deschide-þi inima ta, sã poatã pãtrunde cuvintele Mele,
ca sã pot sã-þi vorbesc. Am venit ºi sunt rãnit ºi chinuit, cã din
cer ºi pânã la pãmânt sunt lovit de toate faptele voastre. 

Iatã, împãrãþia Mea e o farmacie cu de toate, cu de toa-
te ce aveþi nevoie voi: înþelepciune, pace, credinþã, nãdejde,
dragoste, sãnãtate, putere sã staþi în faþa oricãrei furtuni, cãci
Eu vã dau numai la cererea voastrã. Iatã câte sunt, dar cereþi.
Farmacia e încuiatã, cã voi nu cereþi prin rugãciune stãruitoa-
re ºi fierbinte, nu cereþi cu credinþã. O, aþi pierdut dragostea,
care acoperã totul. Aþi rãmas numai cu pizma ºi cu rãutatea. 

... O, copiii Mei, am venit a treia oarã. Prima datã am
venit ºi am fãcut om ºi tot ce se vede ºi am pus o hotãrâre sã
o pãzeascã, sã fie bine de el ºi de toþi urmaºii lui, ºi au greºit.
Am venit a doua oarã, în trup. M-am nãscut cu trup din
Fecioarã. Am trãit pe pãmânt, te-am învãþat ce sã faci sã moº-
teneºti împãrãþia cerurilor, te-am vindecat de toate suferinþele
ce le aveai tu, care ai crezut ºi ai venit la Mine. Sub ochii îna-
intaºilor tãi am fãcut minuni ca sã-i încredinþez de toatã nã-
dejdea ce trebuia s-o aibã ºi ei, ºi voi. Iatã, am venit a treia
oarã. Acum sunt în Duh, ºi M-am pogorât în mai multe locuri,

sã vã îndemn la viaþã ºi trãire curatã ºi sfântã, cã e gata sã se
sfârºeascã totul ºi vã prinde moartea aºa cum sunteþi, pe calea
cea largã, cu toate rãutãþile: necredinþa, vrajba, ura, mânia,
mândria, desfrâul, curvia cea mai rea ca la pãgâni. 

O, copii, pãrãsiþi tutunul, cã tutunul e de la dracul. Mãi
copii, Eu am semãnat grâu ºi dracul a semãnat tutun. Iatã, M-a
întrecut, cã mulþi ar da pâinea pentru tutun. Bagã de seamã,
cã din iad nu mai scapi dacã intri cu toate acestea ce le faci,
cã nu are cine te scoate. 

... Plânge Tatãl, Cel ce a fãcut pãmântul ºi toate ce se
vãd pe el pentru om, ºi acum nu mai e rod, nu mai e horã, nu
mai e mulþumire, veselie, nu mai este speranþã; toate sunt tris-
te. Voi ºtiþi de ce nu mai este rod? În loc de rod sunt numai
copii morþi. S-a spurcat pãmântul ºi apele de câte se fac pe el.
Au devenit mai rãu decât cei ce nu au lege, adicã pãgâni. 

... M-am pogorât cu cei doisprezece apostoli în lanul de
grâu ºi am gãsit în lan o parte grâu ºi trei pãrþi neghinã. Iatã
ce a fãcut dracul: a semãnat neghinã ºi a plecat. Cine este de
vinã? Semãnãtorul, sau pãzitorul? O, fraþilor, pãzitorul. Pãzi-
þi-vã de tot ceea ce este dupã voia lui satana, pãziþi-vã unul pe
altul. Privegheaþi! 

... Copilaºii Mei, nu vã închinaþi vasului Meu, cã ºi
vasul e tot ca voi. Am fãcut aceasta ca sã vã arãt calea. Copiii
Mei, am fãcut aceasta cã aþi uitat biserica, aþi uitat crucea, aþi
uitat postul, aþi uitat rugãciunea, aþi uitat mila, smerenia, nu
mai aveþi credinþã, nu mai aveþi dragoste, nu mai aveþi nãdej-
de, nu mai e milã. O, cum le-aþi pierdut pe toate!? Nu vreau
sã vã arunc în iad, ºi de aceea vã dau dureri, vã dau suferinþe,
vã dau necazuri ca sã vã þin cât mai aproape. Pe cine iubeºte
Tatãl, pe acela îl ceartã, iar pe fiii din curvie nu-i ceartã, ºi îi
lasã liberi. 

... Tatãl a zidit casã de rugãciune ºi dracul a zidit salon
de dans. Tatãl a fãcut vie ºi vin; dracul a fãcut cazan de þuicã,
ºi þuicã a fãcut, cã ºi strugurii îi bagã mulþi ºi fac þuicã. Tatãl
Meu a trimis prooroci sã vesteascã vremile, iar dracul a zidit
radioul ºi difuzoarele. Iatã, cine zice cã þuica nu este de la
dracul, nu va vedea faþa lui Dumnezeu. 

... Pregãtiþi-vã, naºteþi-vã din nou. Cine nu se naºte din
nou, nu ajunge la Mine. O, credeþi cã e rai ºi iad? Iatã, vasul
Meu a vãzut, cã de multe ori am dus-o ºi i-am arãtat totul.
Plâng sufletele la poarta cerului, plâng pãrinþii voºtri, copiii
voºtri, cã i-aþi petrecut pânã la mormânt ºi mai mult nimic nu
mai ºtiþi. O, se uitã sufletele printre grãdele în curtea raiului,
cã sunt suflete de nu le poþi numãra; se uitã ºi vãd scaunele ºi
frumuseþile, vãd cununile, locurile cã sunt goale, ºi strigã:
„Doamne, Doamne, iatã cum stau scaunele libere ºi noi nu
avem pe ce sta, cã am obosit de atâta cale de la pãmânt pânã
aici!“. Vine Domnul Iisus la poartã ºi Se uitã la ei cum strigã:
„Deschide, sã intrãm ºi noi!“. ªi zice Domnul: „Nu Eu am în-
chis-o, ci voi, cu faptele voastre, ce le-aþi fãcut cât aþi fost în
trup pe pãmânt. Unde este rugãciunea ce trebuia sã o faceþi?
Cu ea deschideþi porþile cerului, cãci sfinþii au deschis închi-
sorile pe pãmânt, au domolit para focului. Nu aþi fãcut rugã-
ciune, nu deschideþi porþile cerului la împãrãþia Mea“.

... O, mãi copilaºii Mei, nu vindeþi Duhul Meu, cã va fi
mai amar pãcat ca al lui Iuda. Iatã, cei ce le-am dat mult,
aceia M-au dispreþuit. 

... Vine ziua când pentru o mâncare sã rãmâneþi afarã din
grãdinã, cã Adam pentru o mâncare a fost scos afarã. Vedeþi cu
mâncãrurile în zilele oprite. De ce mâncaþi peºte în zilele
oprite? Ce ziceþi, cã nu ce intrã în trup spurcã pe om, ci aceea
ce iese din gurã? O, cum veþi plânge cu amar! Dar va fi târziu. 
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Iatã ce vã spun: blestemat cel ce lucreazã sâmbãta de la
apusul soarelui pânã luni dimineaþa, la rãsãritul soarelui. 

9/22 iunie 1957

Faptele rele, care închid porþile raiului. Durerea Domnului cea de
la faptele necredinþei. 

... Mãi copii, la poarta grãdinii mulþi copii aºteaptã, se
uitã ºi se roagã sã le deschid poarta, cã e mult loc înãuntru,
multe scaune, lumini, locurile strãlucesc. Eu le-am spus: „Nu
Eu le-am închis, ci voi, cu faptele voastre, cã aþi prigonit cre-
dincioºii care încercau sã urmeze dupã cuvântul Meu, aþi în-
jurat de soare, de lunã, de sfinþi, ºi în loc de rugãciuni, aþi hu-
lit ºi aþi prigonit. Nu v-aþi rugat, nu aþi avut credinþã. Aþi avut
rãutate, cãci cu credinþã, rugãciune, post ºi fapte bune voi
deschideþi porþile cerului“. Iatã, mãi copii, Eu M-am pogorât
la voi sã vã îndemn, sã vã spun de unde aþi cãzut, cu ce fapte
aþi încuiat porþile cetãþii. 

O, când Mã duc la Tatãl Meu în cer, Mã întreabã ce fac
copiii de pe pãmânt. Eu spun „Bine“, dar plâng ºi sunt tare
supãrat de câte faceþi voi. O, de câte ori v-am vorbit ºi v-am
îndemnat la tot ce e plãcut Tatãlui! Voi spuneþi cã sunteþi su-
pãraþi cã nu vã vorbesc, dar ºi Eu, de câte ori plec supãrat de
la voi! Mã pogor din slavã ºi plec supãrat înapoi, cãci gãsesc
necredinþã, dezbinare ºi rãcealã ºi altele, ce nu se cade sã fie
la creºtini. Iatã, dacã aveþi credinþã ºi dragoste între voi, Mã
mai cobor la voi. 

... Iatã ce credinþã este între voi: numai critici, ºi vã
judecaþi unii pe alþii. Satana a întins fel de fel de curse cu care
sã vã prindã în mrejele lui: cu minciuna, clevetirea, rãutatea,
mândria, lãcomia, îngâmfarea ºi câte se pot spune. De unele
v-aþi curãþit, dar multe mai aveþi. Curãþiþi-le pe toate. Lupta-
þi-vã pe viaþã ºi pe moarte, cã vremea e scurtã.

13/26 iunie 1957

1958 

Lucrarea lui antichrist suflã prigoanã peste cei credincioºi.
Îndemn la rugãciune cu veghe, la rãbdare ºi la cumpãtare. 

... O, copiii Mei, s-a ridicat dracul, cu mânie mare, sã te
distrugã, poporul Meu. De aceea strig la tine ºi te învãþ sã citeºti
sfânta carte, cã de aceea þi-am lãsat-o, sã-þi arãt toatã lucrarea
celui rãu. Dar strig uºor, nu pot sã strig tare, cã vasul Mi-e dis-
trus. Croitorul când are ceva rupt la maºinã, lucreazã uºor, cu
milã. Milã Mi-e de voi sã aºteptaþi, cã sunteþi veniþi de la atâta
cale, dar uite, vasul Meu vã este în faþã: Mi-e de tot distrus, dar
de milã ce am de voi, nu vã las sã plecaþi cu mâna goalã. 

... Oile Mele, poporul Meu, vã strig, cã s-a umplut cu
mãrãcini via Mea ºi n-am curãþitori. Am strigat, am cãutat
mereu, ºi în zori de zi, ºi la ceasul al doilea, ºi la ceasul al trei-
lea, ºi la al ºaselea, ºi la al nouãlea, ºi în tot momentul. 

Poporul Meu, fii smerit, sã nu pierzi pe Domnul, cã
iatã cei ce se îngâmfã, cum se rãzvrãtesc! Smeriþi-vã mult,
mult, cã dracul e pe pãmânt, este antichrist ºi are curajul pânã
la cer sã nimiceascã ce gãseºte în cale, dar pe cei smeriþi nu
poate sã-i schimbe din cale. 

O, mãi copii, nu vã uitaþi dupã soare sã vi se parã cã
ziua e mare ºi cã mai aveþi timp ºi de pocãinþã ca sã vã

pregãtiþi, cã nu ºtiþi ziua, nici ceasul când veþi fi chemaþi. Po-
cãiþi-vã, mãi copii, cã plata voastrã este aºa de mare! O, dacã
le-ar vedea pe toate ochii voºtri, n-aþi mai mânca, n-aþi mai
bea ºi aþi lupta pentru viaþã, pentru locurile cele înalte din ca-
sa Tatãlui, ºi la care Tatãl vã aºteaptã pe fiecare, dar sã ºtiþi cã
sunteþi puþini, puþini. 

Oile Mele, vã vorbesc mai mult în pilde. Vã zic aºa cã
ºtiu numai Eu pentru ce. Sã nu vã uitaþi în urmã ca plugarul
peste arãturã. Uitaþi-vã tot înainte. 

Oile Mele, iatã ce cununã am purtat pentru voi, copiii
Mei, pentru toatã lumea, ºi pentru cei ce-Mi cântã, ºi pentru
cei ce Mã înjurã! Dar îºi vor lua fiecare plata, dupã cum au
lucrat. Mi s-a frânt coasa ºi nu mai am cu ce cosi. Mi s-a rupt
undiþa ºi nu mai am cu ce prinde peºte; înþelegeþi voi ce fel de
peºte. Copiii Mei, M-am pogorât din cer pe pãmânt sã prind
peºte, M-am pogorât sã înmulþesc peºtele, dar iatã, se înmul-
þesc ºerpii. Antichrist se luptã cu Mine; vrea sã stingã lucrarea
Mea, lumina Mea de pe pãmânt. Nu-l vedeþi? Îl veþi vedea
când va pieri biserica ºi când va pieri preoþimea, ºi mulþi se
vor numi atunci înþelepþi. 

Vine ceasul, tatã, cã n-ai sã mai poþi cumpãra sau vinde
fãrã ºtampilã, dar voi, copiii Mei, sã nu vã lãsaþi, cã nici Eu
nu vã las pe voi. Sã aveþi nãdejde ºi credinþã cã nu veþi muri
de foame în nici un chip. 

Fiii Mei, când primiþi durere ºi n-aveþi mângâiere,
cãdeþi cu faþa la pãmânt ºi cereþi, cã Eu, Domnul, vã dau li-
niºte ºi potolesc furtuna. Cereþi, ºi vã voi da. Iatã, Eu alerg
mai mult dupã oaia rãtãcitã, ºi sã ºtiþi cã veþi fi mult mângâiaþi
de cerul sfânt, pentru cã anevoie intrã un pãcãtos în cerul
sfânt. Eu M-am pogorât pentru întreg pãmântul, ºi pentru cre-
dincioºi, ºi pentru pãcãtoºi, dar cuvintele Mele, mulþi le soco-
tesc nebune. Aþi avut la îndemânã toatã învãþãtura, prin sfânta
Scripturã, prin sfânta bisericã, prin vieþile sfinþilor. Aþi avut
toatã orânduiala creºtinã, dar voi, în loc sã împliniþi, aþi pã-
rãsit toate orânduielile pentru mântuire, socotindu-le nebune.
Lumea Mã face nebun, acum când vã chem la Mine. Lumea
zice cã sunt nebun, dar mâine când voi zice: „Duceþi-vã de la
Mine unde v-aþi gãtit locul!“, atunci ce va mai zice lumea?
Am mângâiat, am vindecat, ºi voi ziceþi cã am fost nebun. Fiþi
ºi voi nebuni pentru Mine ºi pentru cuvintele Mele. 

... Cine þine mai mult la copii, la soþie, la mamã, la tatã,
la holde mai mult decât la Mine, nu poate fi vrednic de Mine.
Nu pot sã te ducã aceºtia în împãrãþia cerurilor. Dacã ai fãcut
fapte rele, te duci la iad cu ele. Poþi sã ai mii de copii, fraþi,
surori, mamã, tatã; nu pot aceºtia sã te scape. Numai Eu,
Dumnezeu, te scap. Cere de la Mine putere ºi credinþã.

... Copilaºii Mei, un tren este un ºarpe cu ciocul de fier,
care duce mii de oameni pe spatele lui, în toate pãrþile lumii,
plini de tot felul de pãcate: mândrie, rãutãþi ºi desfrâu; duce
lucrarea lui antichrist. Iatã cã s-a împlinit ceea ce s-a spus
prin proorocul, cã s-a umplut pãmântul de pãsãri cu ciocul de
fier, ºerpi cu ciocul de fier, broaºte þestoase, de fier. 

Iatã, M-am pogorât astãzi la acest vas în gara Doiceºti
ºi am vorbit cu glas de tunet, ºi alerga lumea de toatã mâna sã
vadã ºi sã audã, ºi plângeau ºi ziceau cã n-au vãzut ºi n-au au-
zit pânã acum aºa ceva. În tren erau ºi oameni de ai lui anti-
christ. Îmi venea sã prãpãdesc trenul, dar M-am gândit la atâ-
tea mii de suflete care erau pe tren ºi am zis: mai bine sã su-
fere vasul Meu pentru Dumnezeu. A fost cãlcatã în picioare.
Erau oameni parfumaþi, bine îmbrãcaþi, ºi când au auzit, au
udat cãmãºile de pe ei plângând. O, câtã lume este care nu
cunoaºte pe Dumnezeu! Ce dezbatere mare au fãcut oamenii
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lui antichrist! ªi au fãcut acte sã trimitã vasul Meu în spitalul
de nebuni. Dar ce ziceþi voi? Mare este durerea vasului Meu,
dar o voi mângâia când va înceta proorocia. Acum, mângâ-
iaþi-o voi. 

Veþi fi opriþi sã mai paºteþi iarba pe care o cunoaºteþi.
Înþelegeþi? V-am spus cã vã vorbesc în pilde. Vei fi oprit sã
mai porþi credinþa, sã mai te duci la bisericã, ºi va veni seceta
ºi foamea în acest an ºi va fi numai necaz pentru voi. Va fi
rod: poame, grâu, porumb, va fi destul, dar cuvântul Meu nu
va mai fi, cãci veþi fi opriþi. Vã mai spun: lãsaþi poftele trupu-
lui. Nu este opritã cãsãtoria, dar cine are dragoste ºi hotãrâre
sã ajungã la sfinþi, aceia se opresc. Hotãrâþi-vã fãrã îndoialã.
Nu mai vorbim de postul Crãciunului, al Paºtelui, al sfinþilor
apostoli ºi al sfintei Mãrii. Într-un cuvânt, înfrânaþi-vã. 

— Doamne, cu ce sã ne hrãnim în zile de post, cu ce
bucate? 

— Fiilor, dacã vreþi ºi puteþi, iatã hrana voastrã: o bu-
cãþicã de pâine ºi apã, la asfinþitul soarelui. Iatã ºi în alt fel:
veþi mânca bucate fãrã unsoare, ºi toate, pe searã, cã ziua este
mare; ºi voinþa sã fie mare. 

— Doamne, cu sfânta Împãrtãºanie cum sã facem? 
— Cereþi sfânta Împãrãtãºanie, sã vã dea la trei sãptã-

mâni ºi la douã sãptãmâni, cã mai mult nu vor sã vã dea. Eu
v-aº da în fiecare zi. Am strigat în biserici cãtre slujitori. A so-
sit vremea sã te opreascã cu mâna, sã te opreascã sã mai lauzi
pe Dumnezeu. Bucuraþi-vã, cã s-a apropiat ziua! Te-a oprit sã
mai lauzi pe Dumnezeu, dar nu te-a oprit sã te rogi. Roagã-te,
cã pe rugãciune nu s-a pus hotar. Roagã-te când mergi la apã,
când mergi la lucru, când mergi la câmp, când mergi la pã-
dure. Laudã pe Dumnezeu. Iatã, preoþii, în loc sã sfârºeascã
slujba la ora douãsprezece, se grãbesc sã o termine devreme.
Mulþi sar cuvintele slujbei, dar voi nu judecaþi, ci supuneþi-vã.
Dacã ei vã dau cu palma peste obrazul drept, întoarceþi ºi pe
cel stâng. 

... Vã este drag sã vã întâlniþi mulþi, dar acum nu se mai
poate, cã e vreme rea. 

... Copii, când sunteþi judecaþi, sã nu vã tulburaþi, cã
totul vine de sus, de la Duhul Sfânt. Iatã ce a spus persecuto-
rul lui Verginica: „Dacã aceastã fiinþã suferã pentru Dumne-
zeu, ce voi face eu cu faptele mele pe care le-am fãcut ºi le
fac în tot momentul?“. Cine l-a fãcut pe el blând? El a fost
blând cu proorocul Meu, dar comandantul a fost foarte aspru.
Când vorbea vasul Meu, era lovitã ºi persecutatã, ºi a venit
judecãtorul ºi a vãzut vasul Meu, pe Verginica, unde era în-
chisã, ºi a zis suspinând: „Mai bine nu te mai nãºteai. Dar sã
nu greºesc, iatã ce-þi spun: ai sã scapi, þine-þi curajul, cã þi se
va da drumul“. 

... Iatã, vasul Meu are sã cãlãtoreascã astãzi la doctor.
Acum se va scula ºi are sã plângã amar de durerea ce o suferã
din pricina loviturilor ce le-a primit în tren. A fost lovitã peste
cap cu pumnii, peste gurã cu palmele, peste plãmâni, coastele
îi sunt aproape frânte, cãci a fost târâtã pe jos ºi au bãgat-o într-o
camerã la garã ºi acum o duc la doctori. Dar ferice de ea, cã
mare platã va lua în împãrãþia Mea când va veni, cãci va fi
printre proorocii Mei. I-am gãtit un loc cum nu se poate spu-
ne, ºi pregãtesc ºi este pregãtit pentru toþi acei care suferã
pentru cuvântul Meu ºi pentru trâmbiþa Mea Verginica. 

... O, vor veni zile grele! O, tare sunteþi nepricepuþi! Se
luptã rãsãritul cu apusul, se luptã întunericul cu lumina, se
luptã doi împãraþi, se luptã iadul cu lumina. Înþelegeþi? Împã-
ratul împãraþilor ºi Domnul domnilor, toþi Îl urmeazã, cã vine
sã Se rãzboiascã. ªi se va culege via ºi se vor aduna strugurii

ºi se vor pune la teasc ºi va curge vin, iar via o va pune pe foc
ºi strugurii îi va zdrobi. 

O, gem temniþele, dar toþi sunt pentru furt, pentru cri-
me, pentru lucruri murdare. Rar pe care-l mai gãseºti pentru
cuvântul lui Dumnezeu. 

21 aprilie/4 mai 1958

Pãcatele oamenilor înnoiesc durerile Domnului. Suferinþele
preotului Ioan de la Vladimireºti, aflat în închisoare. 

... Copii, nu fiþi fricoºi, cã fricoºii nu pot intra în împã-
rãþia lui Dumnezeu. Duhul Meu, Care face lucrarea, a fãcut
gardã sã nu mai fiþi fricoºi. Eu n-am fost fricos. Sfinþii nu au
fost fricoºi. Îmbrãcaþi haina credinþei, aþi înþeles? O, dacã aº
bãga vasul Meu în foc, ºi tot nu vã las pânã nu vã voi arãta,
pânã nu vã voi lumina, cã are sã piarã lumina, iar tu ai sã fii
luminã, poporul Meu. Vã spun vouã sã nu vã fie silã la rugã-
ciune. Este vremea lui antichrist. Lucreazã antichrist în chip
nevãzut; are slugi care aleargã din om în om ºi îi spun omului
sã pãrãseascã pe Dumnezeu, Fãcãtorul cerului ºi al pãmântu-
lui. O, poporul Meu, nu Mã pãrãsi, cã nici Eu nu te voi pãrãsi. 

O, copiii Mei, fiþi tari, cã acum v-am spus cu cine aveþi
de luptat. Iatã, luaþi sabia în mânã, cãci cei fãrã sabie nu sunt
tari, cã iatã, împãratul a avut poruncã sã nu se atingã de unt-
delemn, dar el a cãlcat porunca; s-a atins. Înþelegeþi voi? 

O, copiii Mei care mai pãziþi poruncile Mele, pãziþi-vã
sã nu vã punã ºtampila pe mânã sau pe frunte, cã iatã, biseri-
cuþa Mea este goalã, ºi cei ce vin, unul la sutã e bine; restul
sunt murdari ºi întinaþi. Dar saloanele de distracþie sunt pline. 

O, unde este lumea pentru care M-am rãstignit, lumea
pentru care port crucea, pentru care port cununa de spini?
Unde sunt fiii pentru care am plâns pe cruce? Se laudã dracul
cu ei cã fac voia lui. El nu s-a rãstignit, nu a pãtimit. Le face
la toþi rãu ºi toþi îl iubesc ºi îi fac voia lui murdarã. 

O, Mã doare de acest pãmânt care este plin de copii
avortaþi ºi aruncaþi! Mai înþelepte sunt toate vietãþile ºi ani-
malele ce vieþuiesc pe pãmânt, decât mamele, decât pãrinþii
care fac aceste lucruri urâte ºi murdare ºi strigãtoare la cer.
Familia de doctori s-a fãcut mãcelari. Stau femeile la rând ca
la pâine, sã le vie rândul. Cum pot sã mai privesc la acest pã-
mânt murdar cu sânge nevinovat? Uite, dracul e mãcelar ºi în-
deamnã lumea, dar lumea ascultã; mii ºi milioane de suflete
mãcelãrite pe orã. 

Iatã încã un pãcat: a pãrãsit omul pâinea ºi se hrãneºte
cu foc. M-am fãcut un porumbel ºi am întâlnit un om pe cale
ºi a zis la altul: „Dã-mi un foc, cã pâine n-am mâncat de ieri,
dar de tutun nu pot rãbda“.

Nu Mã cobor sã ghicesc, n-am venit sã ghicesc. Fiilor,
vin mulþi cu icoane ºi cu fotografii la capul vasului Meu ºi zic
sã le spun ºi lor dacã se mãritã, dacã se însoarã, dar Eu n-am
venit sã însor sau sã mãrit. Sã disparã fotografiile de la capul
vasului Meu, cã am sã pun foc celor ce umblã cu acestea. 

Am venit ºi cu trupul. Acum am venit ºi cu Duhul, sã
vã îndemn sã pãtimiþi în trup, sã pãtimiþi tot ce vã spun: în-
frânare, oprire de la rãu, de la beþie, de la curvie, de la lãco-
mie, de la îngâmfare, de la mândrie; într-un cuvânt, de la tot
ce este rãu. 

Împãrãþia lui Dumnezeu se ia cu nãvalã. Nimeni nu o
poate lua altfel decât cu nãvalã, aºa cum au luat-o sfinþii lui
Dumnezeu. Fiilor, vã doresc sfinþii; se duc la Dumnezeu ºi
zic: „Cât mai e, Doamne, pânã ne vom întâlni cu aleºii
Tãi?“. Tatã, pregãtiþi-vã de întâlnire. 

96 Cuvântul lui Dumnezeu



Copiii Mei, se încuie biserica, se strâng cãrþile ºi se
ard. Copiii Mei, acest împãrat strânge totul. 

O, mãi copii, dracul n-a sãdit nici un pom bun, ci a sã-
dit numai pomi rãi. Vine dracul ºi intrã în bisericã, dar voi,
acum, nu-l vedeþi, ºi vine vremea când îl veþi vedea ºi pe el,
ºi pe toatã lucrarea lui cea rea ºi murdãria lui cea rea. Merg
femei în bisericã bolborosind, dar nu rugãciune, ci descân-
tând ºi fermecând, sã înºele ºi sã rãtãceascã de la adevãr. Iatã,
are dracul turme de oi, de vaci, de capre, de porci, de junci,
de gâºte ºi de raþe. De unde le are? De la lume, tatã. Ce vei
rãspunde, omule? cã toate acestea le-ai dat tu dracului. Au
fost ale tale ºi te foloseºti tu de ele. Dezleagã-le prin rugãciu-
ne. E pãcat sã mãnânci ºi sã bei din ce ai dat dracului. E pãcat
sã te foloseºti de lucrurile date celui rãu. Dezlegaþi-le prin
mãrturisire. 

M-am pogorât sã curãþ aurul; am venit sã despart aurul
de metal. De ce, tatã, s-a amestecat aurul cu metalul? O, M-am
pogorât numai în munþi cu zãpadã. Bate vântul ºi aruncã zã-
pada peste Mine. 

... Fiule, ai venit cu doniþa la izvor. Sã pleci cu ea plinã,
sã pleci cu inima plinã. 

... Copii, porþile raiului sunt deschise pânã în þâþâni.
Iatã, tâlharul de pe cruce a primit raiul. S-a pocãit tâlharul,
dar omul nu vrea. O, faptele voastre vã fac sã vã lipsiþi de
aceste daruri coborâte de sus, de la Pãrintele luminilor. Fiilor,
învãþaþi Scripturile pe de rost, cã se vor strânge cãrþile ºi veþi
rãmâne cu ce aþi învãþat. 

Am nevoie de tineri neprihãniþi, iar voi, bãrbaþilor, lã-
saþi poftele, cã nu se poate ajunge sus cu toate ale lumii, tru-
peºti ºi lumeºti. Voi, propovãduitorilor, þineþi curãþenie; trãiþi,
dacã se poate, în curãþenie. O, suflete, de ce te-ai întristat? Eu
nu te-am obligat, dar cine poate, bine face. Nu te întrista.
Omul este liber sã facã ce vrea, dar cine vrea sã împlineascã
curãþenia, acela va vedea locul ce ºi l-a pregãtit. La cei cârti-
tori, iatã ce vã spun: de sâmbãtã seara pânã luni dimineaþa nu
vã atingeþi de pãcãtuire. E pãcat mare sã-Mi spurcaþi ziua de
bucurie ºi de sãrbãtoare. Cumpãraþi-vã hãinuþã. O, cã nu vreþi
sã fiþi sfinþi! La bisericã ºi la rugãciune se lasã holdele, grã-
dinile, arãturile, treburile, ºi veþi vedea cã mult veþi agonisi.
Iatã, n-am dat ploaie, din pricina pãcatelor lumii, ºi a rãmas
pãmântul uscat. Pomii voºtri nu au roade, din pricina pãcatelor
voastre. Maica Mea s-a rugat ºi se roagã sã dau ploaie, ca sã
nu moarã vitele ºi pãsãrile, cã sunt fãrã de pãcat, dar pentru
om n-ar fi sã mai fie nici o picãturã de apã pe pãmânt, ºi atunci
ce-ai face, omule care zici cã tu eºti totul ºi poþi face totul? 

Iatã, mãi copii, o apã mare, ºi pe apã cãlãtoreºte o fe-
meie ºi are un pahar în mânã, ºi din pahar vor bea toþi împã-
raþii pãmântului: ºi cei trecuþi, ºi cei ce vin. 

... Fiilor, preotul Ioan de la Vladimireºti este numai
pielea ºi osul în celulã la Aiud. N-are pic de carne pe el, ºi se
mirã ceilalþi de el. El ºi acolo, în închisoare, hrãneºte suflete-
le cu hranã. El are douã sute ºaptezeci de suflete care se roagã
pentru el. O, cã mari munci a mai rãbdat! Nici hoþii, nici cri-
minalii nu au atâtea munci câte are un creºtin, dar la cei ce su-
ferã pentru Mine le dau amorþealã, sã nu simtã durerile ºi ar-
surile ºi loviturile. Iatã ºi Verginica, vasul Meu, câte a suferit:
câte arsuri, câte înþepãturi, câte lovituri! Dar Eu i-am dat pu-
tere sã biruie, cãci a fost un comandant care striga la ea de o
îngrozea. 

Fiilor, fiilor, când veþi vedea cetatea pustiitã, Eu bat la
uºa voastrã. Care este cetatea pustiitã? O, este credinþa, mãi
fiilor. Credinþa când se va rãci, vine cel rãu, este gata. 

Fiilor, pe întreg pãmântul este numai fum. Copii, Eu
am semãnat grâu, ºi iatã, pe pãmânt este mai mult tutun. De
unde este aceastã buruianã? E de la satana, tatã; el a semãnat-o.
Vedeþi sã nu intre ºi peste voi gustul acesta. Vedeþi sã nu vã
otrãviþi. Mãi copii, nu þineþi mai mult la trup ca la suflet. 

25 mai/7 iunie 1958

Domnul a venit sã vindece sufletele bolnave. Jertfa Mielului este
mântuirea omului credincios. 

... M-am pogorât din cer pe pãmânt, dar dacã vreþi sã
vã vorbesc, îmblânziþi inimile voastre. Privesc ºi vãd cã vi s-au
împietrit. Nu este lãutar sã vã cânte, nu este. De aþi venit pen-
tru aºa ceva, nu este, dar dacã nu credeþi cã Eu sunt, veþi ve-
dea odatã, cãci cum M-am pogorât odatã în trup, sã vindec
trupurile, tot aºa M-am pogorât acum, în Duh, sã vindec su-
fletele. Fiilor, n-am venit sã dau cu toiagul, ci am venit sã vin-
dec suflete bolnave. Azi vã vorbesc blând, în duh, dar mâine
vin ºi am sã vorbesc în tunete ºi trãsnete, de se va cutremura
pãmântul. 

... Iatã, mãi copii, nu Mi-e scârbã sã Mã cobor într-un
vas, cã pe acesta l-am gãsit curãþat ºi spãlat, ºi la cuvântul
Meu s-a curãþat. M-am fãcut blând, dupã voia omului. Eu torn
apã cu gãleata la flori cu mulþimea. 

... Iatã vremea zilelor de pe urmã. Veniþi, tatã, la Mine,
cã am unde sã vã duc; porþile sunt deschise pânã la þâþâni.
Veniþi la Mine, cã am cu ce sã vã hrãnesc. Veniþi toþi, cã am
de toate bunãtãþile. 

O, vãd între voi niºte prunci. Ia veniþi la Mine, copii!
Tatã, cei paisprezece mii de prunci care s-au jertfit pentru
Mine, toþi au gorniþe ºi slãvesc numele Meu. Iatã de ce e mare
bucurie în ziua aceea de Crãciun; de aceea se fac covrigi ºi se
împart. Cum voi vã bucuraþi, tot aºa se bucurã ºi ei în ceruri. 

... Eu nu Mã port împarfumat cum vã purtaþi voi. Nu
zic de toþi; zic de o parte din voi. Lãsaþi luxul ºi mândria, cã
tare sunt urâte la Mine. 

... Am venit sã caut oaia cea pierdutã. Iatã, tu pierzi
oaia, vaca ori capra ºi cauþi ºi zici: „Mânca-te-ar lupii!“ dacã
nu o mai gãseºti. O, dacã aº face Eu aºa cu voi, ºi sã zic: „De
nu te-aº mai gãsi!“...

... Tatã, te-ai supãrat cã n-ai serviciu, dar Eu n-am avut
nici hainã, nici bani, nici holde, nici avere, ºi tot am trãit. O,
dacã ai avea credinþã, ai avea aur sã stai pe el, ai avea cu ce
trãi aºa cum Îmi place Mie, nu dupã lume, cu mândrie ºi cu
mâncãruri bogate, care se stricã. 

... Am un Miel, S-a înjunghiat. Cine este? Iisus Hristos
S-a înjunghiat pentru întreaga suflare ºi pentru tot neamul
omenesc, dar puþini vin la El, puþini cred în jertfa Lui cea fãrã
de sânge. 

26 mai/8 iunie 1958

Biruirea sinelui. Lucrarea de pregãtire a nunþii Mirelui ceresc.
Necredinþã ca în vremea lui Noe. Îndemn pentru citirea sfintelor
Scripturi. Vorbire în pilde. Vedenie: cetatea cea dãrâmatã ºi cetatea

cea nouã. Armata Domnului. 

... Fiilor, am adus un buchet de crini ºi vã dau la toþi.
Am adus un buchet de mãrgãritare, un buchet de trandafiri ºi
un buchet de busuioc; cu busuioc sã vã botez, cu trandafiri sã
vã bucur, cu mãrgãritar sã vã satur ºi sã vã binecuvinteze
Tatãl Meu, cã la toþi vã dã Tatãl Meu din aceste flori. Vã pun
pe masã ºi candelã frumoasã, ºi untdelemn, ºi fitil frumos ºi
îl aprind cu foc, cã voia Domnului este sã înþelegeþi. Domnul
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este candela, puntea este priceperea, fitilul candelei este înþe-
lepciunea lui Dumnezeu. Hai sã le aprindem, iar cu busuioc
hai sã botezãm, ºi sã cântãm cu îngerii din cer, care se bucurã
ºi vã înconjoarã: „În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, închi-
narea Treimii s-a arãtat“. Iatã cã parfumul se revarsã; aceastã
binecuvântare vã miroase. Fiþi credincioºi, fiþi înþelepþi, fiþi
statornici în cuvântul Meu. 

Am venit sã vã vorbesc; n-am venit sã vã ghicesc, sã
vã mãrit sau sã vã însor. Am venit sã vã vestesc cã împãrãþia
lui Dumnezeu este aproape. Iatã pãmântul cel nou, cât este de
gãtit ºi de împodobit ºi de frumos! Copiii Mei, anunþaþi, îm-
pãrþiþi aceste flori, aceastã binecuvântare cereascã, aceastã
chemare. 

O, oile Mele, cine ziceþi voi cã sunt? O, copiii Mei,
pentru mulþi sunt o cãdere, o nebunie. Am fost în trup ºi M-au
vãzut ºi tot nu au crezut. Am fãcut minuni în mijlocul lor ºi
tot M-au condamnat. 

... Vine judecata, s-a împlinit Scriptura, e gata sã se pu-
nã pecetea, dar pecetea a început sã se punã. Nu vã uitaþi cã
au cãzut coroane, au cãzut împãraþi. Au cãzut toate ºi s-a îm-
plinit Scriptura. Iatã, acum S-a ridicat ºi spune Împãratul ce-
rurilor: haideþi la luptã cu Mine, haideþi cu Mine! Bucuraþi-vã,
cã vã cheamã la luptã Împãratul împãraþilor, Regele regilor,
Domnul domnilor ºi Stãpânul stãpânilor, vã cheamã la luptã
împotriva celui rãu. Cu ce sã ne luptãm? Cu noi, sã nu mai
facem voia celui rãu. Sã ne luptãm în smerenie, în post, în ru-
gãciune, în dragoste. 

O, ce mai muzicã s-a pregãtit pentru nunta Mielului!
Ce mai muzicã în cer, ce mai nuntã, dar ºi ce mai jale, ce mai
plâns! Cum va fi soarele? Cum va fi luna? Stelele unde vor
fugi de groaza Mielului? Cerul, cum va fi de strãlucitor? Cum
vom fi când vom sta la judecatã dupã faptã? Cum va fi Jude-
cãtorul? Cum vor fi oile? Cum vor sta caprele care cât au trãit
pe pãmânt n-au avut liniºte ºi au sãrit în toate ale lumii ºi s-au
purtat dupã felul lumii? O, toþi cei ce aþi auzit strigarea Mea,
o, ce plâns va fi când va începe judecata! Cãci voi n-aþi plâns
aici, în valea plângerii, ca sã vã bucuraþi cu îngerii ºi cu sfinþii
din cer. 

Te rog, poporul Meu, vã rog, copii, voi, care-L cunoaº-
teþi pe Dumnezeu ºi credeþi, rugaþi-vã de toatã lumea, de co-
pii, de soþi, de soþii, de fraþi, de surori, de prieteni, de cunos-
cuþi ºi de toatã lumea sã se întoarcã la calea cea dreaptã, cãtre
credinþa adevãratã, pentru care s-a vãrsat atâta sânge, de s-a
pecetluit, ca sã ºtim noi, ºi sã ºtie ºi cei din urmã cum sã trã-
iascã sã ajungã acolo de unde au venit aici, pe pãmânt. Mãi
oile Mele, astãzi sunt Duh Care vã mângâie, sunt Mântuitor
sã te scap, sunt casã sã te odihnesc, sã te primesc, sunt tot ce
vrei, numai vino când te chem, când te aºtept! Veniþi, cã am
multe sã vã spun, dar acum nu le puteþi þine, cã vi le furã. O,
oile Mele, þineþi-vã de tot ce aþi auzit, ºi sã le împliniþi, cã nu
auzitorii se vor mântui, ci numai împlinitorii. O, fiilor, nu fiþi
zãngãnitori, nu fiþi aramã spoitã. Fiþi aur curat ºi cãlit în va-
lurile vieþii. Înfruntaþi toate poftele ºi grijile deºarte prin care
vã furã cel rãu. Azi trãim în vremea lui Noe. Ce fãceau
atunci? Se însurau, se mãritau, mâncau ºi beau. Cine a zis:
„Fã corabie“? Cine a fãcut-o? Cine l-a ajutat? Ce zicea lu-
mea ºi cei ce-l ajutau sã facã corabie? Râdeau de el. Ce zice
lumea acum când aude de mânia Tatãlui, care va fi turnatã pe
pãmânt din pricina necredinþei ºi fãrãdelegilor ce le face
lumea în tot momentul? 

O, poporul Meu, vã uitaþi la Mine ºi nu vã vine sã cre-
deþi. Simþiþi-Mã, cã sunt în persoanã ºi vã vorbesc blând,
blând. Nu Mã rãstesc, ºi vã vorbesc uºor, ca sã înþelegeþi. O,
lume, lume, mulþumeºte-I lui Dumnezeu cã M-a trimis iar în

mijlocul tãu sã te chem la mântuire, la rai, la veºnica fericire,
care nu se va mai termina. Aveþi în faþa voastrã apã, foc ºi
Sânge. Ce înseamnã, ce se face cu ele? Apa spalã, focul curã-
þeºte, Sângele ne împacã cu Tatãl. Fraþilor, bucuraþi-vã, cã
Domnul a mai pus o datã masa ºi vã cheamã la masã. Veþi fi
întrebaþi de toate, dar vã spun, nu vã lepãdaþi, cã fumul va
pieri, dar voi veþi rãmâne. Nu vã lepãdaþi. 

Fiule, dacã-þi spun cã eºti credincios, te þii ºi nu cazi,
iar dacã îþi spun cã eºti pãcãtos, te lepezi de Mine. Omul vrea
sã fie lãudat. Aºa-i firea omului, vrea sã fie înãlþat pãmân-
teºte, pentru o clipã. Sã vã înãlþaþi, dar nu aici, copii. Nu doriþi
sã fiþi înãlþaþi acum, pe pãmânt, cã tot pãmântul este plin de
apã tulbure, ºi pe apã sunt mii ºi mii de bãrcuþe, ºi în bãrcuþe
sunt michiduþi, ºi merg spre apus aceºti michiduþi. Sunt mu-
zicanþi, sunt cântãreþi, au mese întinse la care se desfãteazã.
Iatã, mai sus este o bãrcuþã, ºi în barcã, o proorociþã, ºi vor-
beºte. Ea se bucurã ºi face haz, ºi în timpul cãlãtoriei barca se
rãstoarnã ºi diavolul râde. Alãturi de aceastã apã tulbure se
formeazã o altã apã. Peste un mal este o apã limpede, ºi în
marginea apei, doi pomi mari, asemãnãtori la frunze, ºi acele
frunze lumineazã apa aceasta limpede, ºi în apã sunt mii ºi
mii de peºtiºori care cãlãtoresc pe aceste raze ºi întreabã:
„Mai este mult?“. ªi iatã ºi un drum, ºi pe drum trece un car
cu doi cai albi, cu capetele de foc, ºi în car sunt doi oameni.
Cine sunt aceºtia? Enoh ºi Ilie. Aceºtia sunt prooroci. Carul
trece la rãsãrit. Peºtiºorii i-au întâmpinat pe prooroci ºi îi în-
treabã: „Mai este mult?“. Peºtiºorii s-au fãcut un popor ºi în-
treabã: „Mai este mult, Doamne, pânã se va împlini?“. Iatã,
în stânga este o cetate dãrâmatã ºi printre dãrâmãturi se vãd
ºi morþi. În dreapta este o cetate nouã, ºi poporul îmbrãcat în
haine pânã jos, albe ca zãpada. ªi în cetatea aceea nu poate
intra nimeni care nu are acele haine albe, cãci cetatea e pãzitã
de ostaºi ºi de doisprezece îngeri, care au cãdelniþe, potire ºi
plãci. Înþelegeþi, cã vã dau acestea ca sã le înþelegeþi. 

Iatã patru îngeraºi, care au în mânã patru Evanghelii, ºi
toate fac numai una, ºi iese pe poartã Împãratul, ºi e plin de
sânge Împãratul, ºi pe frunte poartã un nume care nu se poate
citi. Împãratul spune ºi strigã: „A Domnului este împãrãþia!“.
Nu vã pot spune toate deschis, fiilor. Acest Împãrat a pornit
la luptã ºi a luat cu El armatã sfântã. Armata nu are haine stro-
pite cu sânge, ci numai Împãratul. Credeþi? Din ochii lui iese
foc mistuitor cu care va curãþi tot pãcatul de pe acest pãmânt.
E ºi Împãrat plin de sânge, e ºi Prooroc. Înþelegeþi? Ce este
apa? Ce sunt peºtiºorii? Ce sunt aceste cuvinte? Apa este via-
þa trãitã în curãþie; peºtiºorii sunt poporul. Ce este carul ºi
proorocii Enoh ºi Ilie? Care este cetatea dãrâmatã? Care este
cetatea cea nouã? Nu vã tulburaþi dacã nu ºtiþi. 

Iatã ce zice Tatãl: lasã, fiule, cartea pãmânteascã, ºi ia
cartea cereascã. Vai de voi, pãmânt ºi mare! cã Domnul vrea
sã vã nimiceascã. 

Fiilor, dacã aþi avea dragoste cum voiesc Eu, aþi zbura
prin vãzduh. 

În faþa vasului Meu s-au lãudat doi bãrbaþi cã au praf
de puºcã ºi cã o vor nimici, ºi atunci ea nu va mai rãtãci lu-
mea, dar voi sã spuneþi vasului Meu sã nu se teamã. 

Fiilor, în casa Mea de rugãciune, odatã cu voi pãºesc ºi
cei cu duhuri rele. Credeþi? Am intrat dupã voi ºi abia v-am
mai gãsit printre duhurile rele. Credeþi? Vai de cei ce nu cred
cã stau la uºã duhurile rele! Iatã cã ºi preoþii nu mai dau hranã
sufleteascã trebuitoare poporului Meu. Eu nu vã spun vouã ca
sã-i urâþi pe preoþi. Rugaþi-vã pentru ei, cã ºi pe ei îi furã cei
rãi. 

Fiilor, M-a trimis Tatãl la voi sã vã fac totul cunoscut,
sã vã trezesc din moleºealã. Copilaºi, lucraþi cu mâinile ºi
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pãºiþi cu drag cu picioarele pe calea mântuirii. Am în mânã
cinci mere, ºi dacã le curãþ, rãmâne puþin, numai un sfert.
Iatã, ºi acest sfert va pieri atunci. 

... Fiilor, cât timp este de când a fost satana sã cutreiere
pãmântul? Învãþaþi Scriptura pe dinafarã, cã se va ridica într-un
miez de noapte, se va ridica. Învãþaþi-vã Scriptura. Iatã, vasul
Meu, când a fost închisã la un loc cu o sectantã, a întrebat-o
sectanta de ce posteºte, ºi vasul Meu nu a putut sã rãspundã.
Întrebaþi vasul Meu ce vorbire a avut cu sectantele. ªi dupã
vorbire, o sectantã a visat cã trecea pe o punte peste o prãpas-
tie mare, ºi când era la jumãtate, a cãzut de pe punte ºi a apã-
rut un om cu haine negre ºi lungi pânã jos ºi a prins-o ºi a în-
trebat-o: „De ce nu posteºti?“. ªi i-a mai spus cã dacã postea,
nu mai cãdea, ºi i-a spus cã la cer nu se poate ajunge cu toate
ale lumii. Ea a zis cã posteºte o zi pe an, iar el i-a zis: „Cum
a postit fariseul“. Din vorbele purtate, ea ºi-a luat angaja-
mentul cã va posti ºi ea ca vasul Meu. 

... O, fiilor, vine scrâºnirea dinþilor ºi se va ridica harul.
Socotiþi timpul, cã vremurile sunt grele. Fiule, sã plângi când
vezi cã a venit seara ºi nu ai fãcut ce erai dator sã faci ºi sã
împlineºti. Iatã, Eva numai a gândit: „Oare, de ce a zis sã nu
mâncãm din pomul oprit?“, iar diavolul a auzit ºi a zis cã nu
e pãcat. Iatã, ºi la voi este îndoialã. 

27 mai/9 iunie 1958

Proorocie pentru nunta Mirelui ceresc. Duhul smereniei biruieºte
pãcatul mândriei ºi al invidiei, viermele cel de nouã metri. 

... Fiilor, în România s-a înfipt sabie, s-a înfipt cuþitul
ei pânã la mâner. Vai de tine, Românie, ce va cãdea peste tine!
Oiþele Mele, ascultaþi cuvintele Mele, cã vine ziua cea mare
ºi va fi amar de cei nepregãtiþi. Plâng sfinþii ºi îngerii de milã
de ce are sã vinã. Oiþele Mele, ascultaþi ºi împliniþi, cã totul e
gata. S-a pus muzicã sã cânte cu o sãptãmânã mai înainte ºi
Mirele S-a pogorât sã adune toate mesele. Nunta e mâine, nu
e azi, dar fiþi gata. 

S-a pogorât molimã sã mãnânce toatã lâna. De câlþi nu
se atinge; numai lâna o va roade de tot, de nu se va mai putea
înnoda. Viermele are nouã metri lungime ºi jumãtate de metru
lãþime; roade mereu la lânã ºi nu poate sã-l omoare nimeni,
decât cel ce l-a trimis. O, ºtiþi voi ce este? Este duºmãnia, ura,
invidia, îngâmfarea, rãutatea frate pe frate, creºtin pe creºtin,
cã nici în mãnãstire nu mai este smerenie. Toþi sunt mândri,
toþi zic cã sunt pregãtiþi, dar cu greu mai gãseºti maici sme-
rite; la o sutã, de-abia una smeritã, dar nu se vor mântui decât
cei smeriþi. 

Vine nunta, ºi cine n-are hainã de nuntã, nu va putea
intra la nuntã. Mulþi au haine ºi de nuntã, dar dacã n-au ºi
cãmãºuþã, nu vor putea intra la nunta Mielului. 

28 mai/10 iunie 1958

1959 

Promisiunea patriei cereºti pe pãmântul sfânt al României. Judecata
lui Antichrist. Proorocie pentru înnoirea preoþiei. Proorocie pentru
lepãdarea de credinþã ºi pentru pustiirea din biserici. Purtarea chipu-
lui creºtinesc. Spicul grâului va fi de un kilogram ºi va fi pâine multã.
Via cea nouã va face struguri de un kilogram ºi va fi vin nou. 

... O, poporul Meu, voi, care aveþi pe calea Mea crucea,
nu vã abateþi din calea Mea. Duceþi crucea pânã la capãt, cã
nu sunteþi singuri; toþi suntem una, toþi suntem fraþi. Voi nu

credeþi, dar toþi suntem fraþi, ºi un duh avem toþi, de la Tatãl
ceresc. 

O, oiþele Mele, mai avem o secundã ºi ne întâlnim cu
patria cereascã. 

Fiilor, mulþi au cerut partea lor ºi au plecat în lume.
Iatã, vine satana în faþa Tatãlui Meu ºi zice cã toatã lumea îi
slujeºte lui prin întinare ºi prin copii nebotezaþi, ce trebuie cu-
rãþiþi ºi sfinþiþi, cãci slujesc lui satana. Voi ºtiþi cã mulþi slu-
jesc ºi lui Dumnezeu ºi lui satana, ºi merg la bisericã ºi se în-
chinã, ºi merg ºi la cârciumã ºi se îmbatã ºi înjurã ºi vorbesc
cuvinte porcoase ºi murdare. Mulþi trec pe lângã crucea Mea
ºi se închinã, ºi merg mai departe ºi înjurã. 

Întâi voi judeca pe antichrist. 
O, Românie, Românie, mult lucru sfânt am fãcut în

tine! 
... Nu poate lua trupul hãinuþa sufletului, ºi nici sufle-

tul, hãinuþa trupului. Care din ele e mai scumpã? Haina tru-
pului, sau haina sufletului? Cine a dat haina trupului? Este
datã de naº. ªi cine a dat haina sufletului? Este datã de Duh.
Nu poate lua trupul haina sufletului, ºi nici sufletul, haina tru-
pului. Sfinþiþi-vã acum când sunteþi în trupuri, cãci Tatãl are
nevoie de voi pentru cer. Numai sã vreþi, ºi cerul este al vostru. 

Se luptã antichrist cu creºtinii. Antichristul lucreazã în
calea lui Dumnezeu ºi intrã în bisericã ºi intrã în altar, dar voi,
þineþi-vã bine. Am cerut de la Tatãl sã Mã arãt în trup, ca sã
nu mai cãdeþi. 

Copii, glasul ce-l auziþi acum, acela va judeca. 
Vine foamete mare, mare, dar Eu tot vã vorbesc, tot Mã

mai cobor sã vã vorbesc. Am sã Mã cobor ºi am sã-þi dau o
sãmânþã de grâu sã o semeni, poporul Meu, dar sã nu o arunci
pe orice pãmânt. Alege pãmântul, ca sã poatã sã facã roadã
pãmântul cel bun. Dintr-o sãmânþã se va face un spic; dintr-un
spic se va face un kilogram; dintr-un kilogram se va face mult
ºi se va înmulþi ºi vei face pâine ºi vei hrãni lumea. ªi iar am
sã Mã pogor sã-þi mai dau o sãmânþã. ªtii ce sãmânþã? Sã-
mânþã de vie. ªi via va creºte o viþã, ºi viþa va face ciorchini
ºi struguri de un kilogram ºi va ieºi mult vin. Poporul Meu,
sã o semeni în pãmânt bun, ca sã poatã rodi, cãci va ieºi mult
rod, dar nu va avea cine sã-l bea. Fiule, înþelegi tu ce este
taina aceasta? 

O, poporul Meu, eºti în clasa a patra; þine-te bine, sã
nu-þi ia altul premiul. Crede, învaþã ºi luptã-te lupta cea bunã
ca sã poþi lua cununã. Fiule, sã nu pierzi ºi sã nu uiþi nici un
cuvânt, cã de toate vei fi întrebat. O, tatã, voi ºtiþi cã doctorii
învaþã multe pânã prind învãþãtura sã vindece bolnavii ºi sã le
dea medicamente trebuitoare la boala lor. Iatã, ºi voi, sã aveþi
credinþã mare ºi tare, cã veþi învia morþii ºi veþi vindeca boli. 

... Poporul Meu, cunoºti tu semnele lui antichrist? Iatã
care sunt: lepãdarea de credinþã, tãgãduirea Sfintei Treimi,
Tatãl, Fiul ºi Sfântul Duh, ºi tãgãduirea lucrãrii sfinte. O, mai
e un semn, mai e ceva. Primul semn e lepãdarea de credinþã,
ºi al doilea este depãrtarea icoanelor ºi a rugãciunii din ºcoli,
ºi al treilea semn este pustiirea casei lui Dumnezeu. Iatã pia-
tra de temelie, ºi în mijlocul ei este rãutatea. 

Tatã, s-a fãcut o fabricã de pâine pentru populaþie mul-
tã, ºi aceastã fabricã nu mai face pâine numai din grâu curat;
face din amestecãturã multã. Aºa ºi în credinþã s-a fãcut
amestecãturã ºi nu ºtie lumea ce sã mai creadã. Tatã, tatã, vai
de acei prin care vine sminteala! 

... La Vladimireºti fac îngerii Liturghie ºi slujbe, ºi
vrea Tatãl sã þinã aºa pânã când se va deschide iar. O, ca ful-
gerul se va arãta foc pe pãmânt ºi se vor cãi cei rãi ºi necre-
dincioºi, dar e prea târziu atunci. 
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... Fiilor, a dispãrut crucea de pe masa judecãtorului, ºi
icoanele din ºcoli, ºi rugãciunea din ºcoli. Fiilor, de ce n-am
învãþat Eu carte? Fiilor, cine învaþã carte multã, învaþã multe
fapte urâte ºi se leapãdã ºi de credinþã, cã se strecoarã în inimi
duhul mândriei ºi al iubirii de sine. Au ieºit multe, multe
ºcoli, dar au ieºit ºi fapte murdare foarte multe, ca sã nu te
mai poþi gândi la Dumnezeu ºi sã le facã omul cât trãieºte. 

Rugaþi-vã, copii, ºi dacã vreþi, rugaþi-vã cu mãtãnii pâ-
nã la pãmânt, cum se roagã voievozii ºi îngerii. Dacã ei se
roagã aºa, voi cum ar trebui sã vã rugaþi? Dar vã spun, rugaþi-vã
cu mãtãnii ºi sã nu lipseascã metania de la rugãciune dimi-
neaþa ºi seara ºi sã nu dormiþi niciodatã fãrã rugãciune. Aºa
cum te îngrijeºti de mâncarea care este trecãtoare, aºa sã te în-
grijeºti de rugãciune, cã ea va rãmâne sã se vadã odatã. Ru-
gãciunea va fi puterea prin care veþi scãpa. Prin rugãciune
scãpaþi ºi aici, pe pãmânt, de multe greutãþi, ºi tot aºa ºi în cer,
veþi ajunge prin rugãciune. 

... Atunci sã daþi barba jos, când va dispãrea chipul
Meu de pe icoane, de pe cruce. Aºa vrea Tatãl, vrea sã vã vadã
cu chipul Lui în faþa oamenilor, cãci lumea acum s-a rãtãcit ºi
de la chip, ºi de la port, ºi de la trãire, ºi de la vorbire creºti-
neascã. Nimeni nu mai ºtie cã la toate este un hotar. 

24 ianuarie/6 februarie 1959

Îndemn la sfinþenie ºi la pocãinþã. Suferinþele trâmbiþei Domnului.
Proorocia pedepsei satului Maluri pentru necredinþã. Îndemn la 

pocãinþã ºi la curãþie. 

... Pace vouã, copii! Am venit din cer pe pãmânt cu Du-
hul, cãci cu trupul nu pot. Am fost odatã cu trupul. M-am nãs-
cut din Fecioarã, am vindecat, am lecuit, am tãmãduit, am în-
vãþat tot ce vrea Tatãl, am sãturat cu pâine ºi peºte cinci mii
o datã, am înviat morþii, ºi ca drept rãsplatã M-au rãstignit ºi
M-au îngropat. Aºa vrea omenirea, dupã binefaceri, rãzbu-
nare. Aºa plãteºte omenirea binele. 

O, mãi copii, am vindecat fãrã platã. Am lãsat scaunul
strãlucit, împodobit frumos, am lãsat pe Tatãl ºi pe Maica
Mea, am lãsat cetele de îngeri, voievozi, heruvimi, serafimi ºi
am venit la smochin ºi n-am gãsit rod în el. ªi ce voi face
acum? Am mai fost o datã, ºi ce am fãcut? O, iatã, vin ºi
acum, amãrât, la smochin, ºi ce voi mai face? Iatã, am venit
Eu, n-am mai trimis argaþii Mei, cãci pe care i-am trimis, n-au
mai venit înapoi; pe toþi i-au omorât. O, am venit Eu, cu tru-
pul, ºi, tot la fel, nu M-am mai întors cum venisem; M-am
schimbat. Schimbaþi-vã, copii, ºi voi.

Iatã, nu M-am coborât într-un vas strãlucit în trup, vas
de familie mare ca sã nu puteþi intra la el, ca sã nu stea de
vorbã cu voi. M-am coborât într-un staul sãrac, ca ºi atunci în
staulul oilor. M-am coborât în staul slab ºi bolnav, într-o mâ-
nã de þãrânã. M-am coborât la copiii care pãzesc cuvintele
Mele, ale Tatãlui ºi ale Fiului ºi ale Sfântului Duh, ale sfintei
biserici ºi orânduiala sfinþilor pãrinþi. 

Copii, doreºte Dumnezeu de voi, doresc îngerii ºi sfinþii
de voi ºi vã aºteaptã ºi Mã întreabã: „Când ne vom întâlni cu
cei de pe pãmânt?“. Copii, faceþi fapte vrednice de a vã întâlni
cu sfinþii ºi cu îngerii din cer. Nu vi se cere ce nu puteþi îm-
plini. Vi se cere credinþã, smerenie, post, rugãciune, ca de mila
cerului sã aveþi parte. Nu vã mai socotiþi sã mai faceþi multe
pe pãmânt. Tatã, dacã aveþi ce mânca ºi îmbrãca, un lucruºor
smerit ºi simplu, mulþumiþi-vã. Copii, durerea vine ºi trece,
dar voi nu veþi trece. Cerul ºi pãmântul vor trece, dar cuvintele
Mele nu vor trece. Cerul ºi pãmântul nu vor trece pânã ce cu-
vintele Mele nu se vor împlini. Plângeþi aici, în valea plânge-
rii, ca sã vã bucuraþi în cele cereºti, cu drepþii. 

Copii, mulþi vor veni în faþa Mea ºi vor zice: „N-am
vindecat, n-am tãmãduit, n-am învãþat, în numele Tãu, cât am
trãit pe pãmânt?“. Dar le voi zice: „Nu vã cunosc, cã aþi lu-
crat fãrãdelegea“.

O, tatã, vreau sã vã aleg ca pe aur, aici, pe pãmânt.
Cum se alege aurul ºi se lãmureºte prin foc, aºa ºi voi, veþi
trece prin foc ºi vã veþi cãli dacã le primiþi ca de la Tatãl. 

Copii, a venit vremea sã se despartã cerul de pãmânt,
sã se despartã binele de rãu. Iatã, se luptã diavolul cu Tatãl,
se desparte cerul de pãmânt. Cezarul îºi ia ce e al lui, ºi Dom-
nul Îºi ia ce e al Lui. 

... Cine vrea sã se cãsãtoreascã, e liber sã se cãsãtoreas-
cã. Cine vrea sã se mãrite, sã se mãrite. Nu sunteþi opriþi, dar
cine vrea sã rãmânã aºa, bine face, cã aºa vrea Tatãl Meu, cã
voia Tatãlui Meu e sã fiþi ca Mine. Fiþi înþelepþi, cã bate vân-
tul tare, tare, din toate pãrþile, sã vã dãrâme. Credeþi? Fiþi
sfinþi. Dar nu poþi sã fii sfânt dacã furi, dacã minþi, dacã bâr-
feºti, dacã înjuri, dacã blestemi, dacã judeci pe altul ºi nu pã-
zeºti ceea ce te învaþã biserica ºi învãþãturile sfinþilor. Copii,
alegeþi neghina din grâu, cã nu mai vine nici un sfânt sã vã
spunã. Sfinþiþi-vã voi, cã sfinþii nu mai vin, cã e vremea lui
antichrist. Lucraþi voi, ºi platã veþi primi. 

Copiii Mei, pe pãmânt sunt numai duhuri rele. Voi nu
mai aveþi loc pe nicãieri; pe unde vã duceþi, sunteþi urmãriþi. 

Mamelor, întãriþi-vã copiii în credinþã, cã rãspundeþi de
ei. Voi sunteþi ºcoala lor, cã iatã, în ºcoalã nu mai este Dum-
nezeu. Mamã, mamã, zideºte în ei credinþa, cã vei fi întrebatã
de tot ce face copilul tãu. 

O, cã vã pune mâna la gurã ca sã nu Mã mai mãrturisiþi
pe Mine, tatã! Iatã cã pe Mine nu Mã poate opri. Pe vasul Meu
Mi-l va omorî, dar am sã vorbesc prin copaci, prin pietre, prin
tot ce vedeþi cu ochii. Dacã nu vreþi sã fiþi voi împlinitori, voi
vorbi prin tot ce este pe pãmânt, ca sã arãt puterea Mea. 

Mamelor, voi, care aþi blestemat, voi, care aþi curvit,
care aþi avortat, care aþi pãcãtuit, care aþi dormit în bisericã,
voi, care aþi vorbit tare, care veniþi în bisericã îmbrãcate cu
mâinile goale, cu picioarele goale, cu capetele goale, care ve-
niþi împarfumate ºi pudrate în bisericã, voi, care daþi smin-
tealã bãrbaþilor, dezbrãcaþi-vã de acestea, cã nu veþi avea loc
în ceruri. Mamã, mamã care ai avortat, dacã ai auzi copilul
tãu cum plânge ºi strigã! O, cã-i vei lua locul când te vei duce
acolo. Mamã care ai fãcut desfrânare, pocãieºte-te, dezbra-
cã-te de faptele cele murdare, cã-þi vine ceasul sã fii întrebatã
de toate. Mamã care ai obiceiul sã dai dracului copilul sau
soþul, pe tine te dai, cã la dracu’ ajungi. Mamelor! cã vã strig
pe toate care sunteþi mame, cã dacã aº vorbi cu fiecare în par-
te, nu Mi-aº mai termina strigãtul. 

... Adam ºi Eva, pentru mâncare au fost scoºi afarã, dar
lumea de acum, cu câte face, cum se va înfãþiºa în faþa jude-
cãþii când va fi strigatã ca Adam? Iatã, copii, vin copii din alte
sate sã asculte, sã stea de vorbã cu Duhul lui Dumnezeu, Care
vorbeºte prin acest vas al Meu, pe care l-am gãsit curat ºi
smerit. Am venit ºi vreau sã vã îndemn sã þineþi poruncile lui
Dumnezeu, care sunt scrise în sfintele Scripturi, ºi sã le þineþi
dupã cum vi le-am dat prin sfinþii pãrinþi, prin sfintele bise-
rici, nu cum citesc unii acum un text sau un capitol ºi atâta tot.
Nu, copii, împliniþi totul, ºi vã veþi bucura. 

Iatã, pe vasul Meu l-au luat ºi au fãcut tot felul de în-
cercãri cu el. I-au tras tot sângele, i-au fãcut injecþii cu ser
vechi, sã o piardã, dar mâna Tatãlui a fost cu ea, ºi nu mai este
mult ºi o voi ridica de pe pãmânt. Atunci veþi vedea cine a
fost acest vas, iar satul Maluri îl voi pierde cu focul Meu, ca
pe Sodoma ºi pe Gomora, cã n-a vrut nici unul din satul
acesta sã creadã, ºi au bârfit ºi au dispreþuit cuvântul Meu. 

19 iunie/2 iulie 1959
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1960 

Domnul, rãnit ºi fãrã casã pe pãmânt. Vãdirea proorocilor minci-
noºi. Pregãtire pentru Noul Canaan. Vorbiri în pilde. Vine prooro-

cul Ilie, cu duhul. 

... Pace vouã, copiii Mei, pace ºi liniºte! De ce sunteþi
aºa de mâhniþi, aºa de triºti? De ce plângeþi, mãi copiii Mei?
M-am coborât în acest timp la voi. O, de aþi vedea voi cãlãto-
ria Mea, pe unde Eu cãlãtoresc! Fiilor, Mã aºteptaþi sã vin la
voi, dar voi nu ºtiþi cum vin Eu pe pãmânt, nu ºtiþi pe ce cã-
rare, cã nu mai am casã, nu mai am masã sã vin la voi, nu mai
am, tatã, casã sã vin la voi, cãci casa pe care Mi-au fãcut-o
oamenii s-a umplut de pãianjeni. O, lume, lume, nu mai am
loc în tine! O, copilaºii Mei, venit-a Domnul între voi. Nu am
venit în trup, ci în Duh. Þineþi-vã de poala Mea, cã au venit
duºmanii ºi Mi-au luat cãsuþa ºi Mi-au luat hãinuþa. Þineþi
minte, tatã, nu scoateþi duhul din faºa cu care v-aþi botezat.
Nu scoateþi crucea cu care v-aþi botezat. O, copilaºii Mei, ve-
nit-a Duhul Meu ca sã se împlineascã ceea ce am zis când
eram în trup. Florile Mele, v-am dat har ºi dar, cã nu mai am
casã pe pãmânt. Sunt plin de rãni; nu mai am nici umbrã pe
pãmânt. 

Copiii Mei, e masa pusã pentru voi, e haina gata pentru
voi. Sã nu vã uitaþi înapoi, cãci stâncã de sare vã veþi face. Nu
vã uitaþi cã nu mai aveþi casã ºi masã, ºi uitaþi-vã cum vine
Domnul la voi, cã dupã Mine vine Ilie, ºi nu este trup, ci este
duh. Lãsaþi povara jos. Înarmaþi-vã cu puterea lui Hristos. În-
dreptaþi urechea cãtre Mine. 

... O, trandafirii Mei cu spini pe coadã! cã am vrut sã
rup unul sã miros, dar M-am rãnit la deget. Iatã, curge sânge.
Am apucat cu toatã mâna sã-l rup; am crezut cã nu mai are
spini. O, florile Mele, ce vijelie mare e pe pãmânt! Spuneþi
voi, cine v-a deºteptat ºi v-a spus cã vremea s-a apropiat?
Tatã, a fãcut Domnul o casã ºi a coborât la voi pe pãmânt, nu
acum, ci peste o clipã, nu peste o zi. Florile Mele, privegheaþi,
ca sã puteþi intra în ea. 

... Copiii Mei, vorbeºte Duhul. Copiii Mei, voi nu aveþi
nici un spin pe capul vostru, nici un cui pe trupul vostru, dar
Eu sunt plin de cuie. 

Fiilor, mulþi prooroci se vor naºte pe pãmânt, dar luaþi
aminte la semãnãturile lor. Întuneric mare va veni pe pãmânt,
dar tu vei lumina, copilul Meu. Nu sunt aduse acum cele ce
vã spun Eu, ºi sunt scrise de când eram cu trupul pe pãmânt.
Cunoaºteþi-Mã oiþelor, cã sunt între voi. Cunoaºteþi-Mã dupã
fluierul Meu, cã mulþi vor veni, în numele Meu, ca sã vã în-
ºele. Cunoaºteþi dupã milã, cunoaºteþi dupã roadã. Copilul
Meu, tot cel ce este fãrã de cruce nu este de la Dumnezeu. Tot
cel ce este fãrã preot nu este de la Dumnezeu.

... Copiii Mei, treziþi-vã, cã nu sunt singurel. Am luat
cu Mine pe prietenii Mei care M-au însoþit când am plecat. O,
floare trecãtoare, o, v-aþi vândut pe nimic, poporul Meu de pe
pãmânt! O, de aþi vedea voi rãscumpãrarea cât este de preþi-
oasã! cã de v-aº da numai un cui din palma Mea, nu aþi avea
cu ce-l cumpãra; numai un spin din fruntea Mea, nu aveþi cu
ce-l cumpãra. O, de ce nu-l rãscumpãraþi pe cel din pãcat? De
ce? Cã nu v-a cuprins frica? Frica a fãcut acoperãmânt peste
voi. 

... Copii ai cerului, lãsaþi morþii sã-ºi îngroape morþii
lor; voi luaþi crucea ºi urmaþi-Mi Mie. Deºi e cãzutã, ridicaþi-o
pe umerii voºtri ºi porniþi cu ea spre palat. 

Iatã ce bucurie nespusã e sã veniþi sã beþi apã, tatã! Cu
ce beþi voi? Cu guriþa, sau cu mânuþa? Beþi apã, tatã, beþi, cã
v-a adus Tatãl ceºcuþa. Beþi apã din izvorul Meu. Copilul
Meu, umple, tatã, desagii bine, cã poþi, cu ajutorul lui Dum-
nezeu. Vrei sã ºi asculþi, sã ºi scrii, dar sã nu zboare vântul
ceva din povara ta. 

... Florile Mele, vã repet, mulþi prooroci mincinoºi s-au
nãscut pe pãmânt. Tatã, cunoaºteþi proorocii, cã nu toþi sunt
de la Mine. Cel ce-Mi poartã crucea, pe acela sã-l credeþi.
Mulþi s-au pus ciobani la oi, dar când a venit lupul, le-au pã-
rãsit. Fiilor, nu toate vânturile care bat sunt de la Mine. Luaþi
bine seama, cine poartã crucea Mea mãrturisind pe Dumne-
zeu în trup ºi în duh, acela este de la Mine, cãci crucea este
suferinþe ºi fapte. Cine mãrturiseºte pe Dumnezeu ºi bea bãu-
turi rele, în afarã de vin, nu este de la Mine. 

... Copiii Mei, este greu ca în ziua de azi sã mãrturi-
seascã cineva pe Dumnezeu. Este cruce de fier, cã este pã-
mântul minat. Cât a suferit Domnul pe pãmânt! Oare, nu ar fi
putut Dumnezeu sã-L apere pe Fiul Sãu? Dar L-a dat pildã de
suferinþã, cã dacã-L apãra, rãmâneau proorocii mincinoºi, ºi
Dumnezeu nu minte niciodatã. 

... Oiþele Mele, de aþi vedea voi cã sunteþi lângã portiþã,
n-aþi mai fugi de suferinþã. O, Mã îneacã valurile apei, cãci
Eu lucrez, ºi iatã, ºi dracul lucreazã. Multe scule are diavolul
ºi puþine slugi am Eu pe pãmânt. Pe unde-l întâlnesc pe dia-
vol, Îmi dã cu sâc ºi spune cã Mi-a luat împãrãþia. O, tatã,
tatã, împãrãþia Mea nu o ia; dincolo de punct nu poate sã trea-
cã. Cu toatã puterea lui, o sã-l nimicesc, ºi mulþi se vor jeli
când vor vedea cui au slujit. O, lume, lume, întoarce-te la
Mine! Aruncã de la tine haina lui de aur ºi de porfirã ºi de pie-
tre preþioase ºi îmbracã-te, lume, cu hainã de cerºetor ºi cere
la Mine mântuire. 

O, copiii Mei, la voi sã nu vã întreacã hrana trupeascã
pe cea a sufletului. Vã spun cã cine merge pe urma Mea are
cruce grea, ºi sã nu cearã ajutor de la om, ci de la Dumnezeu. 

M-am hotãrât, tatã, sã-l pierd pe dracul de pe pãmânt,
ºi oriunde va fi scula lui, fie oraº, fie casã, fie bisericã, voi ni-
mici de voi gãsi scula diavolului în ea. 

Stâlpilor, se pregãteºte noul Canaan. Nu e în trup pu-
terea voastrã, ci e în duh. Nu vã descurajaþi cã nu puteþi, cãci
puterea este în duh. Dumnezeu v-a dat har ºi dar. Pe acest pã-
mânt lucreazã zidarii Mei. 

... Spuneþi, tatã, ºi la oiþele celelalte sã pascã ierbuþa cu-
noscutã, cãci pe pãmânt s-au aºternut spini mulþi, ºi sã nu vã
aducã rãni în duh. Spuneþi la fraþii voºtri, la pãrinþi ºi la copiii
care nu sunt aici, dar nu la cei din mare, ci la cei din casa Mea. 

Copiii Mei, de ce am venit Eu la voi? Mãi copilaºi, M-a
trimis Tatãl la voi, n-am venit Eu aºa. Fiilor, þin în mânã chei-
le ºi descui uºa la bine ºi la rãu. ªtiu cã la rãu nu va intra ni-
meni, ºi se vor îngrãmãdi cu toþii la uºa binelui, dar de voi
gãsi pe cineva fãrã hãinuþã, îl voi azvârli afarã. A venit Maica
Mea plângând pentru voi în faþa Tatãlui Meu ºi a spus cã sun-
teþi plini de rãni. Eu am cercetat tot trupul celor ce cred în
Mine ºi n-am gãsit rãni pe trup, dar Eu am rãni mari. Mã uit,
tatã, cã nimeni nu are inima îndoliatã. Sunteþi cu moartea în
spate ºi nu sunteþi smeriþi; umblaþi, tatã, numai glumind. A
venit Maica Mea plângând cã aveþi cruce grea. Unde îþi este
crucea cea grea? cã Eu nu te-am vãzut plângând. Te-am vãzut
râzând. Copiii Mei, nu vã duceþi cu crucea pe alte drumuri. Te
pãrãsesc, copilul Meu, dacã faci aºa. Nu intra cu crucea în sa-
lon, nu intra cu crucea la film sau la cârciumã. Ascultã, floare
care te-am uns cu mir din patria cereascã: nu intra pe alte
drumuri cu crucea Mea, cã te pãrãsesc. 
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... Iatã care este calea Mea. Prima portiþã este sã te le-
pezi de trupul tãu, adicã sã nu mai curveºti, sã nu mai minþi,
sã nu mai furi, sã nu mai ucizi, sã posteºti ºi sã te rogi. A doua
portiþã, copilul Meu, este crucea pe care þi-am dat-o Eu, cru-
cea rãstignirii. Sã te uiþi la ea, sã-þi vezi chipul tãu dacã este
bun sau rãu. A treia portiþã este potirul, care este plin; sã bei,
copilul Meu, sã primeºti putere de la Dumnezeu, cã pentru
voi e dat, nu pentru cei cu inimã spurcatã. Voi, tatã, ascul-
taþi-Mã, cã aþi intrat pe cele douã portiþe, dar n-aþi ajuns la a
treia, pe care vã spun s-o luaþi în fiecare zi. Mãi copilaºii Mei,
mai aveþi un prag de trecut. Iatã, mai aveþi iubirea de aproa-
pele, de bisericuþã, de cei ce se jertfesc în faþa sfântului altar,
cã M-a trimis Dumnezeu în vie ca sã iau struguri din ea, M-a
trimis Tatãl sã culeg flori, dar nu erau nici struguri, nici flori,
cã n-am de unde. O, fiilor, cu ce veþi plãti voi osteneala Mea,
a Duhului Meu, a cuibului Meu, a vasului Meu? O, tatã, Eu
nu vã iau platã, Eu cer milã de la voi, nu cer viþel sau bou, ºi
cer ca jertfã mila duhului tãu. 

... Nu vã mai uitaþi înapoi, cã stâncã de sare vã veþi fa-
ce. Nu vã mai uitaþi înapoi cã nu mai aveþi casã ºi masã, ºi ui-
taþi-vã cã vine Domnul. Dupã Mine vine Ilie, ºi nu este trup,
ºi este duh. 

... Iatã, mãi copii, am la rãsãrit popor pe care l-am scu-
lat din mormântul întunecat; am la apus popor pe care l-am
sculat din mormântul întunecat; am la miazãzi popor pe care
l-am sculat din mormântul întunecat; am la miazãnoapte po-
por pe care l-am sculat din mormântul întunecat. La rãsãrit
vorbeºte piatra prin duh, ºi la judecatã va zice piatra cã voi aþi
auzit prin om ºi n-aþi crezut. Feriþi-vã de judecatã, sã nu aveþi
judecatã. La apus a vorbit prin copaci ºi s-a ridicat o ceatã de
bãrbaþi, ºi iatã cã se luptã cu împãratul care vrea sã le strice
bisericuþa. Aceºti oameni se luptã cu împãratul cel rãu. La
rãzboi e rãzboi crâncen, cã nici biserica nu mai este în picioa-
re, dar crucea e purtatã de copiii Mei pe braþe. La miazãnoap-
te am sculat poporul prin peºtii din baltã. Ies peºtii la mal ºi
strigã: „Pocãiþi-vã!“. La miazãzi am sculat poporul prin rân-
dunele care strigã: „Pocãiþi-vã, cã s-a apropiat împãrãþia ce-
rurilor!“. Dar voi, cã aveþi glas de om, cum sã nu credeþi?!
Nu te speria cã ai suferinþã grea. Astãzi nu se mai fac minuni
în trup, ci se fac minuni în duh. Azi face dracul minuni. Eu
am pus stele pe cer, ºi el a pus stele pe pãmânt. 

... Oraº Bucureºti, oraº Bucureºti, Sodomã ºi Gomorã
eºti! S-au gãsit niºte rândunele într-o margine de tine, care îºi
cautã cuib. 

O, florile Mele, o poporul Meu, vine Canaanul la tine!
O, fiilor, voi nu vedeþi prin ce spini mergeþi. Fericitã este uºa
deschisã astãzi ca sã pot intra Eu cu toatã lucrarea Mea. Am
venit sã vã ajut la suferinþã. Eu ºtiu cum s-o port. Am venit sã
vã netezesc ºi cãrarea voastrã, cã plânge Maica Mea cã numai
dealuri aveþi pe ea. 

... Sã nu ziceþi cã dacã biserica e dãrâmatã Dumnezeu
te va pãrãsi. Nu, tatã. Dacã slujeºti lui Dumnezeu, ºi nu la
trup, ci duhovniceºte, Dumnezeu nu te pãrãseºte. Purtaþi-Mi
crucea, cã ºi Eu port povara voastrã. Fiilor, Maica Mea se
roagã sã treacã vremea de apoi, sã treacã suferinþa de la voi,
dar nu se poate sã treacã nimic. Cerul ºi pãmântul vor trece,
dar cuvintele Mele nu vor trece. Vã spun, pregãtiþi-vã duhov-
niceºte, cã a sosit clipa sã vã prezentaþi în faþa lui Dumnezeu.
Nu este om sã nu treacã prin faþa lui Dumnezeu. A venit
vremea Mea. Nu este Noe, nu este Lot, ci Duhul lui Hristos. 

Pace vouã, copiii Mei! Amin.
18 aprilie/1 mai 1960

1961 

Pedeapsa celor rãzvrãtiþi. 

... Dupã lucrarea aceasta voi pune bãtaie ºi pedepse
grele pe cei care au cãutat sã-Mi facã vreo tulburare ori au
stricat numai un lucru din planul Meu. 

1/14 ianuarie 1961

Proorocie pentru taina zidirii Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim ºi
a începutului înnoirii pãmântului. 

... Pace vouã! Pace vouã! Pace vouã! Pogorâtu-M-am
din cer, nevãzut, în Duh Sfânt. Credeþi? Fiilor, M-am dus în
târg ºi am cumpãrat un caval. Credeþi? Fiilor, Eu sunt Alfa ºi
Omega. Mãi fiilor, iatã, am mai venit o datã pe pãmânt, sã
stau de vorbã cu cei din urmã; am venit sã caut oaia cea pier-
dutã prin pãdure, ºi nu o pot prinde. Duhovniceºte vã vorbesc.
Veniþi la Noi, veniþi astãzi, cã s-a micºorat ziua duhovniceas-
cã. Pregãtiþi-vã bine, cã nimeni nu va intra pe uºa Mea nepre-
gãtit. Acest pãmânt pe care-l cãlcaþi cu picioarele nu este al
vostru, ci al Tatãlui Meu. Plânge Tatãl cu lacrimi cã nu-L mai
cunoaºte lumea de azi. O, copiii Mei, ziua de azi e noapte în-
tunecatã. La cântarul vieþii e jale mare, sunt multe fapte rele,
fãcute de lume. Copiii Mei, treziþi-vã din noapte, cum s-au
trezit strãmoºii voºtri. O, copiilor, nu vã este de folos dacã
Mã arãt. Mai bine este sã vã dau sfaturi duhovniceºti. 

Fiilor, vã spun în ºoaptã: pocãiþi-vã, cã vine focul. Ve-
niþi acum la Mine sã vã pregãtesc ocrotirea, cã mâine e târziu.
Mai sunt treizeci de ani pânã la anul 2000, ºi se terminã cu
pãmântul cel rãu (anul 1991 – zidirea Bisericii Noului Ierusalim
de la Pucioasa, n.r.). Pãmântul va trece în stãpânirea Mea, ca
sã fac pãmântul nou. 

Mãturaþi prin casã, cã vin musafiri, dar nu mãturaþi
repede, cã se ridicã praf. Sã mãturaþi bine, fiilor. 

29 mai/11 iunie 1961

1962 
Trâmbiþa a ºasea, focul Duhului Sfânt. 

... Fiilor, înainte, Israel a trecut prin apã, dar acum ce
vom face când vom trece prin foc? cãci aceasta prin care vã
vestesc este trâmbiþa a ºasea. Cuvintele Mele nu sunt pentru
duhurile rele, ci sunt pentru cine face cuvântul pe care îl auzi
tu astãzi. Cuvântul de astãzi este uºa, ºi nu mai este o altã uºã
de intrare în împãrãþia Mea. 

15/28 octombrie 1962

1963 
Vedenie cu chipul Domnului ºi al Tatãlui. Sfânta Virginia primeºte
misiunea sã vesteascã duh de pocãinþã în poporul Domnului. Învã-
þãturi mântuitoare. Primii creºtini se jertfeau pentru slujirea Dom-
nului. Nepãzirea duminicii aduce pagube ºi prãpãd peste pãmânt. 

... — Verginico, scoalã-te din aºternutul tãu, cãci Eu îþi
voi da þie de lucru. Verginico, pregãteºte un caiet ºi panã,
fiind în aºteptare sã vinã Domnul. 
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Eu, pe când aºteptam, am vãzut deasupra capului meu
o roatã mare, mai mãritã de douã ori ca roata unei cãruþe.
Era de o frumuseþe... cu mii de culori! Erau culorile late ca
forma unei panglici ºi urmatã una dupã alta. ªi în mijlocul
rotoului a apãrut faþa Domnului Iisus Hristos pânã la umeri,
cu periºorul ca pârâul unei ape, ce se revãrsa pe umãrul cel
drept ºi pe cel stâng, un pãr ca lumina lãmpii, faþa blondã,
ochi albaºtri. Aºa de blând era, cã numai privirea Lui te mân-
gâia. M-a privit aºa de blând, dar nu mi-a spus nimic. ªi ca
fulgerul a dispãrut chipul cel blând al Domnului ºi s-a schim-
bat într-un alt chip: chipul cel bãtrân al Tatãlui ceresc. Nu-
mai faþa se vedea; încolo, era acoperit. Umerii, barba erau
totul o lânã albã, mai albã ca zãpada. Ochii îi avea tot albaº-
tri, ºi doar pãrul era alb, dar faþa era roºie ºi tânãrã; ochii
vioi. M-a privit ºi m-a strigat: 

— Verginico, ce faci? 
Verginico, Mã cunoºti cine sunt Eu? 
— Da, Doamne, Te cunosc. Eºti Tatãl ceresc. 
— Sunt. Sã nu Mã uiþi niciodatã. Sã scrii copiilor Mei

aºa, cã de mii de ani vorbeºte Domnul cu ei. L-a fãcut Dum-
nezeu de la început pe om, l-a fãcut nedeosebit cu chipul. I-am
dat suflet din Duhul Meu, i-am dat grai din graiul Meu, ºi toa-
te celelalte din ale Mele sunt date, ºi mulþi zic cã tot ce au
sunt fãcute de ei. Scrie, Verginico, mãrgãritarele Mele ºi le dã
copiilor Mei sã le citeascã, cã de mii de ani vorbeºte Domnul
ºi cu creºtinii, ºi cu pãgânii, ºi ei nu fac roade vrednice de
pocãinþã. 

... Minciuna, hula, uciderea ºi preacurvia s-au înmulþit.
Le-am pus hotare peste hotare de la fãrãdelegile lor. Scrie,
Verginico, cã va veni Dumnezeu la judecatã cu ei ºi va fi iute
la mânie pentru toþi care nu primesc cuvintele Mele, pentru
cei ce nu fac voia Mea. Spune, Verginico, cã le-am scris prin
prooroci sã se pocãiascã ºi nu s-au pocãit. Am ameninþat pe
tot omul, cu ierni grele, cu trãsnete ºi ploi fãrã mãsurã, am fã-
cut rãzboaie mari împotriva vieþii lor, am sculat popor asupra
altui popor ca sã-i îngrozesc, semne multe am fãcut, sã vadã
mânia Mea asupra fãrãdelegilor lor. Am luat rodul pomilor ºi
al grânelor ºi al câmpului, sã cunoascã ei cã sunt abãtuþi de la
adevãrul Meu ºi de la voia Mea. 

Spune, Verginico, fiilor lui Israel care se cheamã creº-
tini, cã dacã ar veni Domnul ºi i-ar gãsi în necredinþã ºi în ne-
ascultare ºi pizmã ºi urã, îngrozit de ceea ce ar gãsi, ar striga
cu mânie: „Vai vouã, rãilor! Pentru ce v-am hrãnit? Eu v-am
dat pâine multã, ºi de toate bunãtãþile v-am dat. V-am îndes-
tulat pânã la saþiu, dar voi dupã ce v-aþi îmbuibat nu Mã mai
ascultaþi“. 

... Scrie, Verginico, cã Dumnezeu nu urãºte pe om, ci
pãcatul, ºi poruncesc fiilor lui Israel sã se fereascã de pãcat ºi
sã urascã pãcatul, care-L supãrã pe Dumnezeu. 

... Scrie, Verginico, fiilor Mei, sã nu se asemene cu cei
din Gomora ºi Sodoma, cã aceia când cãdeau în bãtaia gloan-
þelor ºi a bombelor, erau mulþumiþi sã piardã totul, numai sã
scape cu viaþã, ºi acum nu mai vor sã-ºi vindece rãnile. Pentru
aceste fapte rele li s-au luat moºiile, viile ºi casele; pentru cã
aveau ºi nu auzeau strigãtele orfanilor ºi ale vãduvelor, ºi
celor sãraci nu dãdeau. 

... Scrie, Verginico, oftarea Mea cea din inimã, cã adân-
cã ranã am, cã vine ziua cea de apoi, cãci vremea de apoi a
sosit, dar ziua Mea nu a venit, ca sã-i cer socotealã creºtinu-
lui de venitul muncii sale. Nu voi cere socotealã creºtinului
de bani, de haine, de lux, de case, de mobilã, de mese îmbel-
ºugate, ci îi voi cere socotealã dacã a dat de mâncare celui sã-

rac, adicã flãmând, sau a îmbrãcat pe cei goi, sau a primit
cãlãtori, sau a cercetat pe cei bolnavi, sau a mângâiat pe cei
întristaþi. 

... Scrie, Verginico, poporului Meu, sã nu se încânte
dupã oamenii rãi, cãci blestemat este creºtinul care se leapãdã
de legea lui Dumnezeu ºi se face una cu pãgânii, cã greu îi
este lui sã mai scape de pãgâni, cãci pãgânii au pe dumnezeul
lor, pe diavolul, ºi fac zapisuri pe veci pentru cel ce ajunge pe
mâinile lor. 

... Vai de cei ce intrã în mijlocul poporului Meu cu vor-
be înºelãtoare ºi furând vreunul dintre creºtini, târându-l în
lume, cãci aceluia care intrã în stânã ºi furã o oaie, îi voi cere
la ziua de judecatã sufletul acelei oi, din mâna lui sã Mi-o dea.
Vai celui ce povãþuieºte pe creºtini la rãu! Vai lumii de smin-
telile ei pe care le face! 

... Sã fiþi supuºi poruncilor lui Dumnezeu ºi legii Lui,
ºi nu omului care þi-a adus smintealã, ºi nu ochiului, ºi nu
mâinii, nici piciorului, ºi la nici un mãdular, ci numai lui
Dumnezeu supune-te, fiule. 

... Omul de azi zice cã numai bogaþii de pe vremuri
fãceau rele, cã trãiau din spinarea sãracului. Dar omul de
astãzi, ce face? A stricat tot. Sãracului i-a luat masa ºi casa.
O, vai, vai, aceºtia ºi aceia tot una sunt, dar mai iertaþi sunt
oamenii de atunci, cãci credeau în Dumnezeu; dar aceºtia nu
cred, ºi stricã ºi pe cei ce cred, ºi pe cei ce-Mi slujesc. 

... Creºtinii cei de la început dãdeau totul pentru slujba
Domnului, dar creºtinii cei de acum nu mai dau nimic. Creº-
tinii cei de la început fãceau case în cer pentru sãraci, dar
creºtinii cei de acum nici pentru ei nu ºtiu sã facã. Toatã mun-
ca ºi toate lucrurile creºtinului se îngrãmãdesc pe pãmânt,
unde în tot timpul se stricã, ºi în ceruri nu au nimic. 

... Scrie, mãi Verginico, poporului Meu cã unii dintre
copiii poporului umblã fãrã rânduialã, nelucrând nimic; se os-
tenesc în lucruri fãrã folos ºi povãþuiesc pe alþii sã calce în pi-
cioare poruncile Mele. Dar porunci dau Eu poporului Meu, sã
poarte grijã de aceºti fii ai lor, sã-i îndemne sã munceascã ºi
cinstit sã-ºi câºtige hrana. Faceþi-i sã înþeleagã legea, cãci
cine nu munceºte ºi cine nu vrea sã lucreze, nu trebuie nici sã
mãnânce, cãci legea ne aratã cã lenea e pãcatul de moarte al
creºtinului. Din lene izvorãsc multe pãcate. Poruncesc fiilor
Mei sã lucreze cu credinþã, cã vor lua platã de la Dumnezeu 

Voi, poporul Meu, aduceþi la calea cea bunã pe oamenii
care fac pãcate, cãci voi sunteþi lumina lumii ºi sarea pãmân-
tului. Sã nu apunã soarele peste voi certaþi cu cineva. Voi,
creºtinilor care vã împãrtãºiþi cu mãrgãritarele ce vin din mij-
locul tronului ceresc, cu cuvintele Mele ºi ale Tatãlui Meu,
aceasta este porunca Mea: sã nu fie între voi nici urã, nici vor-
bã proastã, nici glume ruºinoase, cãci nu se cuvin creºtinului.
Sã nu fiþi înfruntãtori, nici rãpitori, nici curvari, nici beþivi,
nici mândri, nici rãi, nici lacomi, nici duºmãnoºi, nici pizmui-
tori, nici leneºi, nici hulitori, nici lãudãroºi, cãci creºtini ca
aceºtia nu vor moºteni împãrãþia cea pregãtitã de Dumnezeu. 

Voi, copiii Mei, pãziþi duminica cu sfinþenie, ca sã nu
cãdeþi în blestemul legii lui Dumnezeu, cãci Dumnezeu a fã-
cut aceastã zi pentru odihna trupului ºi întãrirea sufletului.
Dacã veþi lucra duminica, nu veþi avea spor în toatã viaþa ºi
vor veni asupra voastrã pagube ºi mari nenorociri, ºi toatã
munca din tot timpul va fi prãdatã, cãci Dumnezeu stã împo-
triva celui ce face lucru duminica. 

... Vã poruncesc vouã, creºtinilor, sã nu pãrãsiþi biseri-
ca. Atâta va mai fi lumina Domnului cu voi, câtã vreme mai
stã biserica în slujbã. Vine vremea sã fiþi daþi afarã din bise-
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ricã. Voi, în tot timpul ºi în vremea aceea sã nu vã pierdeþi cu-
rajul, ºi mai mult sã vã încurajaþi, ºi cu toþii sã cunoaºteþi ve-
nirea Mea, cãci Domnul nu vine pe vreme bunã, ci pe ploaie
ºi furtunã. În pilde vorbesc. Voi, creºtinilor, respectaþi preoþii,
oricât ar fi de aspri cu voi, ca sã nu cãdeþi în blestemul legii
lui Dumnezeu. 

Vã poruncesc vouã, creºtinilor, sã fiþi plãcuþi la cuvin-
te, ca totdeauna cuvântul vostru sã fie plãcut ºi dres cu sare, ca
sã dea mare dar celor ce ascultã. Luaþi seama la toate cuvin-
tele pe care le vorbiþi, ca sã nu fiþi oameni care seamãnã se-
mãnãturã în vânt, cãci cuvintele rele stricã ºi cuvintele bune. 

... Vã spun, vouã, femeilor creºtine, sã vã purtaþi cu îm-
brãcãminte cuviincioasã, cu sfialã fireascã, cu mintea întrea-
gã, nu cum se poartã femeile Gomorei ºi Sodomei, nu cu îm-
pletituri de aur pe pãr, nu cu flori în pãr, nu cu cercei, nu cu
mãrgele, nu cu inele, nu cu brãþãri, nu cu scârþâietori la pi-
cioare, nu cu pungile pe mânã, nici cu haine de lux, ci cu fap-
te bune, aºa cum se cuvine femeilor creºtine sã fie cu teamã
de Dumnezeu. Creºtinul care-ºi îmbracã femeia în lux, îi
scoate marfã de calitate lui satana, ºi mai târziu o va pierde. 

Bãrbaþi ºi femei creºtine, ºi voi, copii creºtini, ascultaþi
pe Domnul. Vã spun vouã, pãrinþilor, creºteþi copiii în învãþã-
tura legii lui Dumnezeu. Bãtrânelor creºtine, vã spun ca la
niºte mame mironosiþe, fiþi cu înfãþiºare cuviincioasã, nu fiþi
robite de vorbele lumeºti, ci fiþi învãþãtoare de bine, ca sã
faceþi cuminþi ºi pe cele tinere. 

... Fiilor creºtini, urmãriþi ce vã spun în aceastã vorbire.
Fiþi, mãi fiilor, creºtini împlinitori. Lepãdaþi lucrurile întune-
ricului ºi îmbrãcaþi-vã cu lucrurile luminii, cãci s-a apropiat
ziua, ºi Dumnezeu nu Se lasã sã fie înºelat, cãci Eu adevãr
grãiesc, mãi creºtinilor, cã la ziua judecãþii vei secera, mãi
creºtine, ce ai semãnat în viaþã. Mai bine vã zic vouã, mãi
creºtinilor, pentru cã vremea s-a scurtat: împãcaþi-vã cu Dum-
nezeu, ca sã gustaþi cele ce ochiul vostru nu a vãzut, urechea
nu a auzit ºi la inima voastrã nu s-au suit, cãci minunat loc a
pregãtit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El. 

Dacã acum, dupã ce veþi auzi ce v-am scris prin mâna
vasului Meu, dacã nu vã veþi îndrepta, voi trimite pe pãmânt
întuneric mare ºi vor ieºi fiarele din culcuºurile lor ºi vor veni
asupra oamenilor ca sã se hrãneascã. ªi voi porunci sã sarã ºi
peste voi, ca sã fiþi rãpiþi, pentru cã nu M-aþi ascultat când Eu
am fost cu voi. Voi porunci norilor sã reverse pe pãmânt ploa-
ie sã spele pãmântul, ºi voi deschide porþile cerului ºi voi da
foc pe pãmânt, ca sã ardeþi ca lemnele. 

... Creºtinilor, creºtinilor, îndreptaþi-vã. Puneþi la inimã
sfaturile Mele ºi îndemnurile Mele. Ascultaþi-Mã, fiilor, cã vã
voi ameninþa cu boli grele ºi veþi chema moartea sã vã ia, sã
scãpaþi de bolile care vor cãdea peste voi, ºi moartea nu va
veni, cã moartea va fugi de voi. 

... Veniþi, veniþi, creºtinilor, la Dumnezeu! Aºa vã chea-
mã Domnul, cãci voi sunteþi prietenii Mei, ºi Eu sunt prie-
tenul vostru. Dacã voi faceþi voia Mea, nu vã voi mai numi
robii Mei, cãci robul nu ºtie ce face stãpânul sãu, ºi vã voi
numi pe voi fii ºi vã voi face vouã cunoscute toate lucrurile
Mele, cãci cei care au fost la început nu au darurile voastre. 

Aºa vã îndemn, fiilor, creºtinilor, nu ºtiu ce nume sã vã
mai pun, cãci creºtinii de la început n-au fost ca voi. Creºtinii
cei de la început n-au fost fãþarnici cum sunt creºtinii cei de
acum. Creºtinii cei de la început au avut prooroci pe oameni
ºi mult îi ascultau, mult îi socoteau ºi îi preþuiau, ºi ce porun-
cã dãdeau, acea poruncã o împlineau. Nu treceau peste porun-
cile care se dãdeau de prooroci; se fereau sã nu strice cuvin-

tele proorocilor. Dar voi, creºtinilor de astãzi, aveþi pe Sfânta
Treime Care vã profeþeºte, ºi multe lucruri s-au lucrat cu voi
ºi multe minuni s-au lucrat cu voi. Cu ce curaj, mãi creºtini-
lor, stricaþi lucrurile pe care le face profeþia Sfintei Treimi?
Creºtinii cei de la început nu curveau, ºi în mare curãþenie îºi
duceau viaþa. Pe creºtinii cei de la început îi conducea legea,
dar la voi, mãi fiilor, S-a pogorât Dumnezeu ºi vã conduce cu
toate lucrurile. Pentru ce nu mai ascultaþi sfaturile profeþiei de
azi? cã sunt trei Puteri: Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. 

... Sã ºtiþi voi, creºtinilor, cãci cel ce-ºi ascunde fãrãde-
legile sale ºi nu le mãrturiseºte la duhovnic, acela nu poate fi
iertat. Creºtinul care-ºi mãrturiseºte fãrãdelegea sa la duhov-
nic ºi se lasã de a mai face fãrãdelege, acela îºi spalã inima ºi
o lumineazã cu lumina Duhului Sfânt; intrã Duhul Sfânt în ea
ºi o stãpâneºte. 

... Eu sunt Alfa ºi Omega. Am profeþit aceste cuvinte.
Cine le împlineºte, va fi fericit, iar cine le calcã în picioare,
va fi în mari ameninþãri, ca fiii Gomorei. Pun sfârºit. 

Pace poporului Meu, ºi binecuvântat sã fie! Amin. 
7/20 ianuarie 1963

Îndemn la pocãinþã pentru pãcatul neîmplinirii. 

... Ruºine mare va fi când veþi merge la munþi sã cadã
peste voi sã scãpaþi de mânia Mea. Ruºine mare va fi pe voi,
fiind creºtini, sã mergeþi cu cei rãi la morminte ºi sã strigaþi la
morþi sã iasã din mormintele lor ºi sã intraþi voi de vii. Atunci
munþii ºi morþii vor prooroci ruºinea voastrã, cã aþi avut pe
Domnul, Prooroc Care v-a strigat ºi v-a învãþat ºi v-a miluit,
ºi voi, ca niºte creºtini rãi, n-aþi vrut sã ascultaþi, cãci cei care
au fost la început nu au avut darurile voastre, dar la voi S-a
coborât Dumnezeu sã vã conducã cu toate lucrurile Sale. 

20 aprilie/3 mai 1963

Biserica: mireasa lui Hristos. Biserica lumii este despãrþitã de
duhul smereniei mântuitoare. Ciobanul de la Maglavit. 

... Fiilor, mai e un pic de luminã. Sã nu vã îngrijiþi,
pentru cã Cel ce a fãcut cerul ºi pãmântul are grijã sã vã dea
luminã. Lumina nu se ia pentru cã lumea este bunã, ci pentru
cã lumea este rea. Copiii Mei, trebuie sã fiþi tari, cã dacã veþi
merge în voia trupului, nu veþi ajunge la Mine. 

Oiþele Mele, mireasa Mea, nu este prieten sã te gãteas-
cã pe tine, nu este nimeni, nu este nici mamã, nici tatã, cãci
Mirelui nu-I place sã te gãteascã lumea, ci sã se gãteascã mi-
reasa prin fapte. O, mireasa Mea, multe cuvinte þi-am dat, dar
dacã vine un vânt, le uiþi, ºi iarãºi trebuie sã-þi grãiesc. Spa-
lã-te, tatã, dar nu numai pe faþã, ci ºi în urechi; nu numai pe
trup, ci pe toate mãdularele tale. 

Fiilor, lumea aceasta e datã în judecatã. Credeþi? Cine
a dat-o în judecatã? Pãcatul a dat-o. Copii ai cerului, când
eraþi în lume, ascultaþi de lume, iar acum sunteþi cu Mine. Dar
ascultaþi de Mine dacã aþi venit la Mine. Când eraþi în lume,
v-au dat în judecatã pãcatele, cãci diavolul, care v-a îndemnat
sã faceþi pãcatele, el a fãcut proces. Aduceþi-vã aminte de toa-
te pãcatele mari ºi mici, ca sã rãmânã diavolul de ruºine. Mãr-
turisiþi-vã astãzi, cât mai aveþi cui, cã scris este cã nu va mai
rãmâne nici proorocie, nici preoþie, nici Scripturã. Nu te ruºi-
na de preot ca sã-i spui pãcatul, cãci preotul e legat la Dum-
nezeu sã nu spunã nimãnui pãcatul tãu. Spuneþi, tatã, spuneþi,
cã preotul e dat între Dumnezeu ºi popor, ºi dacã greºeºte, are
grijã Dumnezeu. Când era Domnul Iisus Hristos în Iordan, a
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vorbit Tatãl. A vorbit Domnul Iisus Hristos trei ani ºi jumã-
tate. Azi vorbeºte Duhul Sfânt, ºi dupã Duhul Sfânt nimeni nu
mai vine sã vorbeascã, ºi va vorbi lumina pentru luminã ºi în-
tunericul pentru întuneric. 

Copilul Meu, aprinde o lumânare ºi pune-o în mâna va-
sului Meu, ca sã vezi taina ºi sã crezi în lumina aceasta.
Aceastã lumânare este fãcutã din cearã, dar focul care arde
este foc. Iatã, precum este ceara ºi focul: ceara este de pe pã-
mânt, ºi focul este de la Dumnezeu. Aºa cum ceara se topeºte,
aºa se sfârºesc toate, dar focul nu se sfârºeºte, ºi îl ia Dumne-
zeu. Ceara este fãcutã numai de albinã, dar azi e fãcutã cu
seu, dar focul nu schimbã culoarea, pentru cã este de la Dum-
nezeu. Copiii Mei, aceasta este taina, e duh ºi trup: este foc
de la Dumnezeu, ºi trup de pe pãmânt. 

Florile Mele, am întins mâna dupã voi în orice furtunã
ºi v-am scos. Þineþi-vã bine, cã mai e furtunã. O sã vedeþi fur-
tuna dãrâmãrii bisericuþei, ºi aici sunt douã taine. Numai ce
s-a auzit cã va pieri bisericuþa, ºi a ºi slãbit credinþa. Fiilor, au
venit vremuri grele, cã ºi piatra se miºcã de la locul ei. Scris
este cã ce este întemeiat pe stâncã de piatrã sã nu aibã cãdere,
dar azi ºi piatra se miºcã. Fiilor, am zis cã va veni timpul sã
nu mai credeþi. Rugaþi-vã zi ºi noapte la Dumnezeu sã nu vã
dea în mâna necredinþei. Dumnezeu, Care a scos din sân pe
Fiul Sãu ºi L-a dat lui Pilat sã fie judecat, aºa a pus încercare
ºi peste credinþa voastrã. 

... Lege ca aceasta nu a fost de când e veacul. Când
eram în trup, era lege rea, dar nu ca legea de acum. Atunci era
un numãr, acum este alt numãr. O, Lucifere, omul se roagã la
Dumnezeu ºi tu opreºti rugãciunea lui. 

Fiilor, de la cer pânã la pãmânt sunt multe suferinþe. De
aceea vã spun sã ieºiþi din lume, cã lumea nu te ajutã, creº-
tine. Lumea te petrece pânã la mormânt, ºi apoi se freacã cu
pãmânt pe mâini, ºi numai îngeraºul plânge cu amar ºi întrea-
bã sufletul, cãci trupul se duce la odihnã, iar sufletul se duce
sã dea seamã înaintea Domnului. 

Am vorbit prin Noe. Când veneau norii pe cer, strigau:
„Noe, primeºte-mã ºi pe mine!“, dar uºa era încuiatã pe dinafa-
rã. Am vorbit prin Lot ºi am spus sã se pocãiascã lumea, dar nu
s-a pocãit. Acum s-a schimbat viaþa creºtinã, cu desfrâul. Toatã
lumea ºtie cã vine focul, dar nu se teme de el, ºi îl þine în gurã. 

Fiule, hãinuþa din lume pune-o pe foc. E pildã aceastã
vorbire. Când erai în lume, ai bãut. Acum nu mai bea. 

Fiilor, plecaþi-vã, cã Eu sunt mic, ºi voi sunteþi mari;
Eu sunt lut, ºi voi sunteþi lux, ºi nu e bine aºa. Suntem fraþi,
dar Eu port batista în mânã, ºi voi o purtaþi în geantã. Duhov-
niceºte sã înþelegeþi. Potirul, acum e de aur, dar mai târziu va
fi din lemn ºi se va înroºi cu sânge. În pilde vorbesc, cãci
scump a fost, cã pânã n-am murit, nu s-a sfinþit. 

Cezarul a fãcut o bisericuþã cu patru lemne. În afarã de
ele nu mai e nimic. A cuprins tot, ºi pe creºtini i-a bãgat în pã-
mânt, ca la început, dar biserica de sub pãmânt este ca aceea
de la început. Acum biserica este fãcutã de mâna cezarului.
Înãuntru este aur ºi argint, aramã, mãtase. Zidirea ei este din
lemn ºi este spoitã. Ilie, vãzând lucrarea cezarului, s-a dus la
Dumnezeu ºi a plâns ºi a spus: „Doamne, Tu vezi ce e pe pã-
mântul Tãu?“. Sfântul Ilie vã va trece examenul, vã va spãla
cu apã sãratã din ochii voºtri, vã va ustura, dar Eu vã dau în-
delungã rãbdare, ºi sã nu vã duceþi la sânul mamei ca ea sã vã
scape, ci aºteptaþi examenul cu avânt. 

Pace vouã! Acest cuvânt e greu de dus; numai în casa
ta îl pot repeta. Pace vouã! În lume e numai apã tulbure, dar
aºteptaþi mila lui Dumnezeu sã o limpezeascã. Nu M-am dus

în palat, cã de Mã pogoram în palat, erau porþile încuiate pen-
tru sãraci, ci M-am pogorât la un om dispreþuit. Eu sunt Cel
ce am ºters faptele, nu cu apã, ci cu sânge.

... Golaºii Mei copii, apropiaþi-vã, cãci mama vã va
hrãni. Ciripesc ca o pãsãricã, din cioc, în faþa acestui popor.
Fiilor, pe unde Mã duc Eu, porþile sunt încuiate, dreptul Meu
s-a luat. Ce ziceþi, tatã, va mai veni pe pãmânt dreptul Meu?
Cern prin sitã cuvintele Mele, cum omul cerne mãlaiul prin
sitã. O, atât de mult M-am smerit, cã am intrat în trup pe pã-
mânt sã Mã strecor sã vin la voi. Curãþiþi, tatã, casa, cã vã vin
musafiri pe care nu i-aþi avut niciodatã. Duhovniceºte vorbesc.

... M-am pogorât pe malul mãrii sã beau apã, dar apa e
tulbure, e numai cu pietriº ºi e amestecatã cu sânge. Cer sfin-
þii apã. Dar ce credeþi, cã cer apã? Cer rãsplatã. 

Fiilor, sã nu ziceþi cã vorbeºte chipul acesta pãmântesc.
Iatã, un cioban s-a dus la târg ºi a cumpãrat un caval ºi cântã
în vocea cavalului. Aºa ºi Eu, cânt cântec de jale. Nu vorbeºte
trupul, ci vorbeºte Duhul. Trupul a fost bãgat în apã ºi am
vorbit la peºti. Trupul a fost în temniþi ºi am vorbit la gândaci.
Trupul a fost bãgat în groapã ºi am vorbit la cei din iad. 

Fiilor, ce daþi voi Domnului când se vor sfârºi vieþile
voastre? Aþi fãcut pe cezarul cã nu mai are unde sã-ºi punã
roadele, dar lui Dumnezeu, ce-I daþi? Am venit sã vorbesc cu
voi cum am vorbit cu ciobanul de la Maglavit, care era surd
ºi mut, dar în timpul când a deschis gura, i-am dat grai. 

Fiilor, M-am dus la cer ca sã vadã jidovii cã am înviat.
Vino, poporul Meu, ºterge-þi bine picioarele de praful pãcate-
lor, aºa cum am spãlat Eu picioarele ucenicilor Mei. 

Copiii Mei, dacã era pentru Mine locul în lume, Mã du-
ceam în ea ºi vorbeam, dar e pãmântul moale ºi Mã scufund. 

Fiilor, vã spun un cuvânt nici de la început, nici de la
sfârºit, ci de la mijloc: feriþi-vã de mãtase, cã va lua foc de la
un trãsnet de bici al lui Ilie. Fiilor, vine pustiul. Vreau sã înec
Egiptul, vreau sã înec pe faraon. Fiilor, spãlaþi-vã bine picioa-
rele, cã treceþi prin Marea Roºie.

2/15 mai 1963

Adevãraþii creºtini sunt cei cãlãuziþi din cer. 

... Spune, mãi Verginico, spune la creºtini cum astãzi
trãiesc în firea pãmânteascã ºi sunt cãlãuziþi tot de firea pã-
mânteascã, cãci armele cu care se luptã ei sunt supuse tot firii
pãmânteºti, ºi nu sunt puternice ca sã biruiascã pe vrãjmaºii
lor. Dacã s-ar lãsa creºtinii cãlãuziþi de Mine, ar avea arme
cereºti ºi ar dãrâma orice împotrivire ce vine peste ei. Chiar
dacã un creºtin se laudã cu puterea ce-i este datã de la Dum-
nezeu, sã vadã bine, ca lauda lui sã fie spre zidirea fratelui sãu
ºi nu sã fie pentru dãrâmare, cãci ruºine mare va avea în faþa
judecãþii. Spune, Verginico, spune creºtinilor, pentru ce se
laudã cã sunt avuþi? cã nimic nu au, cã le-a ros molia avutul.
Spune, Verginico, la creºtini sã nu se mai laude, cã n-au co-
mori, cã le-a ros rugina comorile, cãci cu mâinile strâng co-
mori, ºi cu limba trimit molia ºi rugina sã le roadã. Ascultaþi,
mãi copii, ascultaþi, cã este pãcat sã nu ascultaþi, cã voi vã
hrãniþi cu hranã din cer, ºi nu de pe pãmânt. Nu fiþi mulþi la
vorbiri, cã nu are cine sã vã asculte. Dacã vorbiþi, vorbiþi cu-
vintele Mele dacã slujiþi lui Dumnezeu. 

... Nici un creºtin sã nu sufere cã a fost hoþ sau cã a ucis
sau ca un fãcãtor de rele sau ca un om stricat, ce se amestecã
în treburile altuia, ci voi sã suferiþi pentru Mine, cum ºi Eu,
Domnul vostru, am suferit pentru voi. 

29 iunie/12 iulie 1963
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1964 

Duhul Sfânt – Împãrat peste pãmânt. Virtutea credinþei neîndoielni-
ce ºi lucrarea rugãciunii împlinitoare. Rãzboi: pãsãrile se vor ridica
la cer, iar peºtii se vor ascunde în adânc. Munca prin rugãciune,
aceea salveazã viaþa. Proorocie pentru surparea comunei Mãneºti. 

... În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
amin. Domnul Iisus Hristos a luat de pe pãmânt scaunul de
împãrãþie tuturor împãraþilor pãmântului. Dacã mai doreºte
cineva sã stea în împãrãþia sa, sã stea cum a stat Domnul, cu
mâinile întinse. Nu de scaun este vorba, ci de darul de împã-
rat pe care l-a luat Sfânta Treime. Vine o pãsãricã din cer sã
fie împãrat pe pãmânt. Da, da, vine. 

... Port în mânã un steguleþ pe care scrie: „Sfârºitul tu-
turor“. De când M-am nãscut am vestit acest cuvânt, aceastã
veste. Sã nu creadã cineva cã e minciunã acest cuvânt. Nu a
rãmas sfânt sau înger în cer sã nu vinã cu mãtura sã mãture
calea voastrã; mai ales proorocii, care mãturã sã veniþi mai
curând. 

... O, copii, a venit Dumnezeu din cer sã stea de vorbã
cu voi, dar de câte ori am spus, n-am arãtat cu degetul. Simte
tu greºeala ta, fãrã sã-þi arãt Eu. Fiule, fiule, zic mulþi creºtini:
„Dacã Adam nu greºea, eram în rai“. De ce învinuieºti pen-
tru o singurã greºealã? Tu câte greºeli ai? Dumnezeu a lucrat
cu Adam într-un fel, ºi cu tine, altfel. De aceea, multe lucruri
s-au fãcut pe pãmânt, multe lucruri s-au lucrat. Sã nu zicã ci-
neva: „De ce Domnul a lucrat cu un fel, ºi acuma, cu alt
fel?“. Ieri am lucrat pentru tine; azi, pentru altul. Poate cineva
sã judece lucrul Meu, chiar din mijlocul vostru? Ieri am spus
pentru altcineva; azi, pentru azi.

... Eu am altoit un pom, i-am pus o lãstãricã ºi tu ai ve-
nit ºi ai mai pus una. Dacã a rodit, a fãcut roade. ªi a Mea a
rodit, dar dacã rodul tãu nu se aseamãnã cu al Meu, dacã nu
e bun, îl arunc prin curte, iar cel ce mãnâncã din lãstãrica
aceea nu mai mãnâncã ºi dintr-a Mea, ºi aruncã totul jos. Cum
pot Eu sã-l iert dacã a fãcut greutãþi? 

... Copilaºii Mei, se face rãzboi ºi pãsãrile se vor ridica
la cer, cã se va umple pãmântul de gaze ºi peºtii se vor ascun-
de la cel mai adânc nisip. Acesta e pe tot întinsul pãmântului.
Nu va rãmâne pãmânt neînroºit ºi apã netulburatã. Nu va rã-
mâne pãdure nearsã. Atât va scãpa: cei ce sunt scriºi în cartea
Mea. 

De ce a venit Domnul Iisus Hristos de ªi-a dat trupul
hranã? Aceastã hranã te curãþã ca baia. Unde te-ai spãlat, este
mai presus de cea mai limpede apã; te curãþã duhovniceºte ºi
trupeºte. 

Fiilor, florile Mele, ce de daruri aveþi voi, cei de pe ur-
mã! Cum v-a îmbogãþit Dumnezeu! Aveþi ºi hranã, bãuturi,
maºinã, tren, bicicletã. Moºii ºi strãmoºii, cu piciorul mer-
geau din þarã în þarã. Iatã ce bogaþi sunteþi faþã de ei. Ar fi sã
fiþi îngeri, de câte aveþi. Nu sunteþi desãvârºiþi. De ce? Pentru
cã e vremea rea. De aceasta am venit ºi Eu, sã te opresc unde
sunt cursele. 

... Pânã acum, ai muncit, n-ai muncit. Acum vei fi în
muncã sã scapi cu viaþã. Nu la sapã, nu aceea te va scãpa, ci
munca în rugãciune. Roagã-te, fiule, dã drumul vocii ºi roa-
gã-te. Asta e munca cea care te scapã în viaþã. Rugãciunea va
fi scut. Cum s-a aciuat Iona sub brusturele acela, aºa te va
aciua rugãciunea, ori în ce loc te vei afla. 

... Fiule Daniele, spune la tot satul Mãneºti: când vine
sã stea de vorbã cu Nicolae, sã nu-i mai bage în cap lucruri

nepermise, sã nu-l mai compãtimeascã, sã nu mai strice pla-
nul Meu. Eu nu l-am cãsãtorit, ci l-am adus ca stâlp pentru
comuna Mãneºti, ca un pod pentru mântuirea neamului.

... Lucrarea nu se stricã, va fi pânã la sfârºit, dar
comuna Mãneºti va cãdea. 

25 mai/7 iunie 1964

Domnul întãreºte credinþa în lucrarea Sa prin sfânta Virginia. Pilda
lucrului albinelor. Învãþãtura Domnului, luminã mai mare ca 

lumina soarelui. 

... Încã o datã vã întreb: Mã cunoaºteþi voi pe Mine?
Prin ce? cã n-am trup. Cuvântul s-a spus, nu s-a împlinit. Se
va vedea, se va împlini, ºi ce vor plânge cei care au fugit! Încã
o datã se pune întrebarea: Mã cunoaºteþi? Prin ce? cã glasul e
de femeie ºi nu e de bãrbat. Dumnezeu nu ia înapoi darul Sãu.
Dar unde ai gãsit scris cã Domnul a zvârlit trupul femeii?
Domnul, prin femeie ªi-a fãcut lucrarea Sa, ºi a iubit femeia
ºi mãdularele prin care S-a nãscut. 

Atâta deosebire este între creºtini ºi lume: lumea nu fa-
ce ce face albina. Bãgaþi de seamã, fraþi ºi surori, de ce nu se
duc celelalte muºte sã strice mierea albinei? Fiindcã este bi-
necuvântatã, îngrãditã cu binecuvântare sã n-o strice; al doi-
lea, are armã ºi omoarã pe muºte. Nu te teme cã tu n-ai armã
sã te potriveºti cu lumea. Poartã-te ca albina. Albina nu-ºi lasã
arma acasã, ci o ia cu ea. V-am dat acest simbol. Mare preþ are
albina, mare preþ are creºtinul. 

Frate, frate, copilaºii Mei, Mã uit la fereastrã la voi, Mã
uit; nu încetez cu privirea pânã nu vã vãd. Copilaºi, copilaºi,
copiii Mei cei din urmã, þineþi-vã bine de Mine, cã se va stin-
ge lumina, aºa e scris în carte. Soarele nu va mai da lumina
sa; luna, la fel. Stelele le vor trage cum trage pãstorul oile.
Pentru ce se face lucrul acesta? Pentru cã e scris. Vei scoate
lumina din carte, o vei þine sus pe masã, sã-þi lumineze ograda
toatã. Mulþi vor alerga ºi vor zice: „Dã-mi ºi mie lumina ta“,
dar sã înveþi pilda cu cele cinci fecioare. Fiecare îºi va lumina
dupã viaþa sa. 

27 octombrie/9 noiembrie 1964

Legãtura cu Domnul pãzeºte de cãdere. Învãþãtura Domnului este
stânca vieþii. 

... Întoarce-te la Mine, fiu pierdut, ºi nu mai defãima
lucrarea Mea în faþa oamenilor; nu mai bãga necredinþa în ini-
ma oamenilor spunându-le sã nu creadã acum în lucrarea
Mea. Atât de grea îþi va fi munca ta atunci când adevãrul te
va obliga sã aduni oamenii cei risipiþi de tine ºi goliþi de tine
ca niºte vase vãrsate de darul credinþei lor! Cum vei munci sã
umpli inimile lor de credinþã întru lucrarea Mea sfântã! Vino,
fiu pierdut, la pace cu Mine, Domnul tãu, cãci nimic nu mai
ai bun în tine. Totul þi s-a stricat prin faptul cã prigoneºti
proorocii Mei ºi te pui pe tine ca prooroc. Precum tu nu pri-
meºti proorocirile proorocilor Mei, nici Eu pe tine nu te pri-
mesc cu nici un fel de lucru sau cuvânt. Cum tu vorbeºti de
rãu proorocii Mei ºi lucrarea Mea, aºa ºi Eu, Domnul, te voi
vorbi de rãu în faþa milioanelor de îngeri. Fã binele, fiu pier-
dut, ºi împacã-te cu proorocii Mei, ca prin ei sã te împaci cu
Domnul Dumnezeul tãu, ca sã-þi fie bine þie ºi semãnãtura ta
sã fie bunã. Smereºte-te, fiu pierdut, cãci cât te-ai înãlþat de
sus, atât de mare îþi va fi prãbuºirea. Vino la pace, fiu pierdut,
cãci vine vremea sã fii pãrãsit de toþi prietenii tãi, cãci te voi
face ca pe o femeie vãduvã, care în doliu îºi plânge bãrbatul
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ei, ca toþi prietenii ce te mângâie sã-þi fie duºmani, ºi cei
ce-þi erau þie urâþi sã-þi fie ca fii ºi sã-þi cearã socotealã de
venitul lor. 

David era împãrat, era unsul Meu, ºi când am trimis pe
Natan, trimisul Meu, cu cuvântul de la Mine, s-a smerit David
ºi a primit cele trimise de Mine. Împãratul Ninivei a fost pã-
gân, ºi când l-am trimis pe Iona, robul Meu, în loc sã-l omoa-
re, s-a pocãit, el ºi toatã casa sa, ºi apoi, tot poporul. Împãratul
Manase, la fel, dupã ce Mi-a fãcut atâta stricãciune, a venit la
Mine. Iar tu, ce gând ai, copil fãrã minte? cã a sosit vremea ca
tot omul sã fie în cântar, ºi ce se face cu cel ce nu va atârna la
greutate? pentru cã e drept cântarul ºi nu se poate modifica.
Cel ce-l mânuieºte sunt Eu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu
Cel viu; Eu, Alfa ºi Omega; Eu, începutul ºi sfârºitul. 

Eu vã dãruiesc vouã pace ºi bunãvoire. 
... Frate, ne întâlnim cu trup pe pãmânt, ne sãrutãm,

trãim împreunã. De ce sã fiþi nepricepuþi? De ce sã zici cã eºti
cu Mine, ºi tu sã ai prieteni în lume ºi sã te duci cu ei ºi sã
bei? Prieten nu te mai socotesc cu Mine. 

... Frate ºi sorã, dacã preotul þi-a îngãduit ceva oprit, nu
trece peste legea Mea, cãci preotul nu mai duce gãleata cea
grea, ci pe cea uºoarã. Frate ºi sorã, preoþii din trecut erau
model; preoþii de acum nu mai sunt model. Uitaþi-vã cã de la
bordei au ajuns la case mari. O, aceasta aduce sfârºitul. 

... Copiii Mei, când vã duceþi la casele voastre, nu spu-
neþi lucrurile de la Mine, nu spuneþi cã în mijlocul acesta e o
minune, nu vindeþi lucrarea. Dacã îþi spune cineva cã-þi dã aur
sau moºie sau îþi dã serviciu, nu vinde lucrarea Mea. Lucrul
se stricã ºi tu vei mirosi. Nu vinde lucrarea, cã vine vremea
ca orbii sã o vadã, surzii sã o audã, cãci vine vremea ca s-o
vesteascã. 

... Acestor copii care sunt la templu aduºi, copii ai vasu-
lui, deschideþi-le inima de a învãþa pe cele duhovniceºti, cã în-
vãþãturile deschid altã inimã. Lãsaþi copiii mai bine sã fie
proºti. Nu vã bucuraþi cã au note bune. Sã nu ºtie carte decât
sã se ducã în lume. Învãþaþi copiii sã citeascã sfintele Scripturi. 

... În grãdina lui Dumnezeu nu se spune cumnatã sau
cumnate, ci frãþie se spune. 

Fiule Nicolae, neamul tãu e rãu, ai crescut în neam rãu.
Te-am adus pe tine la Mine, sã vindeci tot neamul tãu. Crezi?
Mama ta ºi tatãl tãu s-ar duce în lume acum, dar se ruºineazã
de tine. 

6/19 decembrie 1964

Neascultarea aduce pãcatul rãzvrãtirii. Profeþie împotriva lui Gog,
domn al roºului ºi al negrului veac de acum. Profeþie pentru 

fericirea rãmãºiþei lui Dumnezeu. 

... — Verginico, ce este? 
Am petrecut în templu, într-o gloatã mare, un popor

mult, ºi prin acel popor se vedeau ºi unii bãrbaþi cu instru-
mente de cântare. ªi am vãzut cã printre acel mult popor se
auzeau certuri, se certau unii cu alþii. 

— Fii cuminte, nu te mai tulbura, cãci aºa este scris în
sfânta carte, ca poporul Meu sã se aleagã în mai multe
partide: unii spre fericire, iar alþii spre osândire. Cum ai auzit
de Iuda, care M-a vândut, lãsând fericirea ºi câºtigând piei-
rea, aºa se va petrece cu poporul acesta rãsculat împotriva
Mea, rãsculat ca fariseii împotriva Mea. Aºa este scris în car-
te, sã fie rãzbunare între creºtinii credincioºi ºi cei necredin-
cioºi, ca sã se vãdeascã unii pe alþii în faptele lor, ca, unde
sunt ºi cinci persoane, sã se rãzbune doi împotriva a trei, ºi

trei împotriva a doi, ºi sã se rãzboiascã pânã la sânge. Dar
într-un popor mai mare, ce poþi sã gãseºti? decât sã-þi bei
amarul ºi sã rabzi. Iatã ce zic creºtinii: „Vreau semne ºi mi-
nuni ca sã cred în lucrarea aceasta. Altfel nu credem, cãci
Domnul nu a venit pe pãmânt sã stea ascuns de noi, ci, cum
S-a arãtat lui Toma, lui Luca ºi lui Cleopa, sã Se arate ºi
nouã, ºi vom crede în lucrare; cãci Domnul nu a venit sã mã
oblige pe mine sã mã cãsãtoresc cu fata care nu-mi place
mie, ca sã trãim cu urât în familia noastrã“. Alþii spun:
„Domnul nu a venit sã ne opreascã sã nu mai mai mergem la
adunare. Noi nu credem, noi facem adunare pânã la moarte.
Lucrarea aceasta este afarã de lege ºi nu trebuie sã o as-
cultãm“.

— Verginico, cine a trâmbiþat din trâmbiþã? 
— Doamne, eu am trâmbiþat. 
— Cu ce trâmbiþã ai trâmbiþat? 
— Doamne, am trâmbiþat cu trâmbiþa bãrbatului aces-

ta, cãci a venit la mine ºi mi-a dat sã cânt. Eu n-am vrut sã
cânt, cãci sunt foarte tristã de rãzbunarea ce este între ei, ºi
a voit sã cânte el cu ea, ºi trâmbiþa nu a cântat, ºi mi-a dat
mie sã cânt cu ea. Eu nu vreau sã cânt, dar prin bãrbatul
acesta am voit sã arãt poporului rãzvrãtit cã nu mai este vre-
mea ca oricine sã mai poatã trâmbiþa ori cânta ori propovã-
dui, ºi am îndrãznit sã le arãt tuturor cã Tu eºti Care vorbeºti
prin a mea gurã. Doamne, dacã eu am greºit cã am trâmbiþat,
sã mã ierþi ºi sã nu mã pedepseºti. 

— Verginico, sã nu mai trâmbiþezi, sã nu le mai faci
voia, cãci ei vor sã vadã semne ºi minuni prin tine, ºi semne
nu pot sã vadã, cãci lucrarea pe care o fac prin tine este fãrã
semne ºi fãrã minuni, este lucrare simplã, cãci cine o va cre-
de, îºi va mântui sufletul sãu de orice pãcat sãvârºit în vremea
de acum. Sã te opreºti de a mai trâmbiþa, cãci este vreme rea
de a mai cãlãtori din loc în loc de a mai trâmbiþa, ºi de aceea
nu þi-a mai cântat trâmbiþa. Sã cunoºti acum cã de la Mine
este. Nu a mai rãmas altã mâncare decât la mâna Domnului,
ºi Eu, ca un Dumnezeu, þin ascunsã lucrarea, ca sã nu mai afle
duºmanii ºi sã vã bage la chinuri. 

De ce, mãi oameni, orbul nu vede lumina zilei? Pentru
cã nu are vedere, de aceea nu vede lumina zilei. Dar voi, mãi
oameni, nu Mã vedeþi pe Mine cine sunt? Întrebaþi, mãi, pe
Domnul, de ce ªi-a ascuns faþa de la voi? 

Fii atentã, Verginico, ºi îþi poruncesc sã scrii aceastã
cãlãtorie. 

— Doamne, unde sunt pãsãrelele din cuiburile acestui
pom? 

— Verginico, aceste pãsãri au cãzut în ghearele erete-
lui, în gloanþele vrãjmaºului Meu, ºi i-a rãpit pe vecii vecilor,
cãci aceste pãsãrele sunt creºtinii de acum, care nu voiesc sã
stea în cuiburile lor, ºi umblã de colo pânã colo fãrã sã se fe-
reascã de cursã. ªi cel puþin sã fi fost tari în luptã, dar toþi s-au
predat morþii, fiindcã prin neascultarea lor au pierdut puterile,
cãci Eu i-am pãrãsit. 

Of, Verginico, scrie întristarea Mea, cãci din inimã este,
cãci aceºti oameni ºi aceastã adunare ce s-a adunat laolaltã nu
s-a adunat ca sã îndeplineascã legea Mea, ci ca s-o strice; nu
ca sã se facã buni creºtini, ci ca sã se facã pãgâni rãi, contra
Mea, cãci în adunãrile ce le fac ei sunt numai certuri ºi dezbi-
nãri ºi laude de sine, ºi nu de Mine, Domnul. Un popor ca
acesta sau propovãduitori ca aceºtia, cu neputinþã este sã mã-
nânce Trupul Meu ºi sã bea Sângele Meu, cina Domnului. 

Îþi poruncesc, Verginico, sã nu laºi deoparte sfatul
Meu. Scrie-l ºi dã-l creºtinilor sã-l citeascã, cãci Mã cutremur
de faptele lor rele. Sã scrii poporului acesta cuvintele Dom-

107Anii 1955 – 1980



nului. Sã scrii la toþi creºtinii cã spune Domnul Iisus Hristos:
am venit din cerul sfânt pe pãmânt ºi le-am dat legea Mea sã
o pãzeascã, ºi nimic n-am gãsit bun în acest popor. 

Spune, mãi Verginico, la creºtini, sã opreascã adunãri-
le, cãci este vremea rea ºi creºtinii sunt rãi, cã dacã se mai fac
adunãri, se fac spre osânda lor, cã ºi cei ce se strâng în adu-
nare, ºi cei ce propovãduiesc nu sunt vrednici de Mine, cãci
s-au fãcut fãþarnici ºi mândri. Cui îi este foame ºi sete, sã-ºi
facã hranã ºi sã mãnânce în acoperãmântul sãu, sã mãnânce
ºi sã bea în casa lui, cãci afarã este vreme rea. 

Sã spui, Verginico, sã spui cã Eu, Domnul, am venit la
tine ºi am cãlãtorit împreunã peste toate cãrãrile lor. Sã spui
cã am fost împreunã cu tine în adunãrile lor, ºi cu nimic nu-Mi
este plãcut, cãci fac adunãri din mândrie ºi fãþãrnicie, cu in-
vidie ºi viclenie, cã Eu, Domnul, nu voiesc ca vreun creºtin
sã fie în necunoºtinþã. Eu, Domnul, am sfinþit adunãrile din
trecut prin faptele creºtinilor, dar adunãrile de acum, prin ne-
ascultarea creºtinilor de azi, nu se mai sfinþesc, cãci nu mai
pasc iarba duhovniceascã, iarba Mea. Creºtinul de astãzi zice
cã nu este bunã învãþãtura ce le-o dau Eu, spunând cã nu este
de la Dumnezeu. Spune, Verginico, cã în trecut, Dumnezeu
prin trimiºii Sãi a mustrat împãraþi ºi predicatori ºi creºtini, ºi
pe mulþi i-a oprit din lucrãrile lor, ºi ei s-au supus pânã la sân-
ge; nu au spus niciodatã cã nu este trimisul lui Dumnezeu, ºi
au fost supuºi Domnului ºi cuvintelor Lui sfinte, cãci în
adunãrile creºtinilor din trecut ºi la propovãduitorii din trecut
n-am auzit spunând cã nu este bunã învãþãtura care iese de la
Dumnezeu. 

Întreabã-i, Verginico, pe creºtinii de acum, ei de ce nu
ascultã, ei de ce nu se supun cuvintelor Mele? Ei vor sã spunã
cã sunt mai presus decât creºtinul din trecut; vor sã spunã cã
ei nu au nevoie de prooroci ca sã-i înveþe ºi sã-i opreascã de
la cele neplãcute Mie; vor sã spunã cã sunt în mare cunoºtin-
þã. Spune, mãi Verginico, spune-le cã zadarnic muncesc dacã
nu se supun la cele trimise de Mine, cã mieluºelul bun suge
la douã oi, iar mielul rãu, nici la mama lui nu suge, cã ºi ma-
ma lui îl împunge ºi nu-l lasã sã sugã, ºi acel miel ajunge mu-
ritor de foame ºi lovit în orice vreme. Aceºtia sunt cei ce stau
împotriva învãþãturii Mele. Iatã cã au fost propovãduitori care
au cunoscut vremurile rele ºi au primit sfaturile Mele ºi Mi
s-au supus pânã la sânge, iar astãzi sunt propovãduitori care
nu cunosc planurile Mele ºi nu cunosc sfaturile Mele. Numai
cei ce au Duh Sfânt, numai aceia primesc sfaturile Mele ºi cu-
nosc planurile Mele, iar cei ce stau împotriva Mea ºi împotri-
va lucrãrii Mele, aceia nu au Duh Sfânt. 

Verginico, dacã vine la tine un propovãduitor ori un
creºtin ºi te mustrã ori te bate, pleacã-te cu umilinþã ºi primeº-
te orice pentru Mine, iar dacã vine la tine un predicator, mã-
car un creºtin, ºi spune cã lucrarea de aici nu este de la Dum-
nezeu, pe acela sã nu-l asculþi, ºi sã-l scoþi afarã din templul
Meu. Verginico, sã nu te apese pe tine aceste cuvinte necre-
dincioase ºi sã nu te înºele pe tine aceste guri, cã Eu voi aduce
în templul Meu suflete insuflate cu Duhul Sfânt, care nu te
vor mai întrista în vecii vecilor. 

... ªi, dupã lucrarea aceasta, voi pune bãtaie ºi pedepse
grele ºi pe cei care au cãutat sã-Mi facã vreo tulburare, ori
care au stricat mãcar numai un lucru din planul Meu. 

— Verginico, scoalã-te sã mergi cu noi, sã mergi ºi sã
auzi pe fiii lui Israel cum se bocesc ºi plâng cu jale mare. Noi
suntem voievozii Mihail ºi Gavriil. 

— Nu, fiul Meu Mihail, nu Eu am adus jalea asupra lor
ºi nu Eu îi amãrãsc, ci ei Mã amãrãsc pe Mine. Dorul inimii
lor îi amãrãºte pe ei ºi le-a adus jale. Eu îi port pe ei ca o doi-

cã. Cum o doicã alãpteazã un prunc, aºa îi alãptez Eu pe co-
piii lui Israel pentru pãmântul fãgãduit. Eu, acum, l-am lãsat
sã plângã, pentru cã este greu de purtat. De unde, fiul Meu
Mihail, sã iau carne? cãci ei plâng ºi Îmi cer carne. Eu n-am
hrãnit pe nimeni cu carne, ºi ei Îmi cer carne. I-am lãsat sã
plângã. Mai bine este sã nu vãd nenorocirea lor, cum au în-
tâmpinat pe pãrinþii ºi strãbunii lor nenorocirea. 

Tu, fiul Meu Mihail, te duci cu Verginica, vasul Meu,
în casa copiilor lui Israel ºi Îmi alegi niºte bãrbaþi buni ºi pu-
ternici, ºi sã-i aduci la cortul Meu de lucru, ºi Eu Mã voi co-
borî ºi le voi vorbi lor, ºi atunci ei vor vedea dacã acest cuvânt
al Meu se împlineºte sau nu, cãci fiilor lui Israel, de demult
le poruncesc sã-ºi aducã aminte de ziua în care i-am scos din
casa robiei, cãci le-am dat lor sfinþenie ºi nu se sfinþesc; ºi bi-
necuvântare ºi nu se binecuvinteazã. Nu mai pot, fiul Meu
Mihaile, sã duc greutatea acestui popor. 

Eu sunt Fiul Omului. Profeþeºte împotriva lui Gog: Eu
sunt, Goge! Sunt Domnul ºi Dumnezeul lui Israel, pe Care tu
nu-L cunoºti! O, domn al roºului ºi al negrului veac de acum,
voi trimite foc asupra ta ºi asupra celor ce trãiesc în siguranþã
lângã tine ºi lângã porþile cetãþii tale ºi vei cunoaºte cã Eu
sunt Domnul Dumnezeul Cel viu al veacurilor, ºi nu eºti tu,
precum zici ºi precum înºeli pe servii Mei spunându-le cã nu
este Dumnezeu. 

Goge, Goge, vei cãdea pradã pãsãrilor de tot felul!
Goge, Goge, domn al roºului, cãdea-vei! Îþi voi întoarce pe fiii
tãi sã-þi taie capul tãu, cãci i-ai pus pe ei sã profaneze numele
cel sfânt. Toþi cei care au pãzit poruncile Mele ºi nu s-au
amestecat cu tine, vor moºteni pãmântul ºi toate câte tu le-ai
luat de la poporul Meu, iar cei ce s-au amestecat cu tine ºi au
stricat legea Mea, îi voi hrãni pe ei cu focul. Aceasta voi da: în-
mormântarea lui Gog ºi a neamului sãu. Dupã înmormântarea
lui Gog, voi vãrsa din Duhul Meu peste fiii seminþiei Mele ºi
vor vedea faþa Mea umblând pe pãmânt, cãci în muntele Sion
ºi în Ierusalim va fi o mare fericire cu rãmãºiþa lui Dumnezeu. 

12/25 decembrie 1964

1965 

Pregãtire atentã pentru sfânta Împãrtãºanie. Naºterea din nou:
roditoare iubirii dintre fraþi. Credincioºii sfinþi sunt lumina lumii.
Proorocie despre fericirea celor credincioºi. Înmulþirea numãrului
ucenicilor cuvântului. Îndemn la scrierea cuvântului aºa cum 

Moise scria toate cuvintele Domnului. 

... Vã poruncesc vouã, fiilor care nu v-aþi încins pânã
acum cu brâul necredinþei: încingeþi-vã cu brâiele minþii
voastre, cu credinþã tare, ºi fiþi foarte treji, ca sã nu vã amã-
geascã ºi pe voi o grea ºi pieritoare moarte. Puneþi-vã toatã
nãdejdea în harul ºi darul cuvintelor Mele. Fiþi ca niºte copii
ascultãtori ºi nu vã lãsaþi ºi voi târâþi în poftele ce au fraþii
voºtri de acum, care au dat pe Dumnezeu ºi harul Sãu pe pof-
tele lor. Eu, Domnul, vã propovãduiesc aceastã cunoºtinþã a
harului, cãci Domnul Iisus Hristos a venit pe pãmânt la voi,
nu în trup vãzut, ci în Duh ºi har, ºi cine a primit profeþia
Mea, a luat ºi darul ºi harul lui Iisus Hristos, pe care Domnul
îl împarte celor care ascultã de El. 

Fiilor, cuvântul pe care l-aþi auzit adeseori prin profeþia
de aici, ºi Trupul pe care l-aþi mâncat ºi Sângele pe care l-aþi
bãut, vã cere sfinþenia Sa, mãi fiilor, cãci Domnul este sfânt,
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cuvântul este sfânt, cuvântul pe care l-aþi auzit mereu. Este
sfânt Trupul pe care-l mâncaþi; este sfânt Sângele pe care-l
beþi; este sfânt, precum toate acestea sunt sfinte. Fiþi, mãi co-
pii, ºi voi sfinþi, ºi toatã purtarea voastrã sã fie sfântã, cãci aºa
este scris în lege. Cum o sfântã cruce ori o sfântã slujbã sfin-
þeºte apele ºi multe obiecte, oare, cuvintele slujbei, cu ale Me-
le, nu sunt una? Oare, voi de ce nu vã sfinþiþi prin atâta har ca-
re vine de la Dumnezeu, atâtea cuvinte spre învãþãturã, atâta
hranã spre viaþã? Of, of! Vai de voi, mãi copii, cã de când e
veacul zidit ºi de când e omul fãcut, nu s-a îmbogãþit ca în
zilele de acum, de atâta har ºi daruri de la Dumnezeu, dar
omul nu cunoaºte. Nu prin aur ºi argint aþi fost voi rãscumpã-
raþi din pãcatul strãmoºesc, ci prin Trupul ºi Sângele scump
al Domnului Iisus Hristos, Care astãzi e coborât sã sfãtuiascã
pe cei rãmaºi ai Sãi. 

Daþi, mãi copii, slavã lui Dumnezeu, ca sã se înalþe cre-
dinþa voastrã ca o jertfã plãcutã lui Dumnezeu. Iubiþi-vã unii
pe alþii cu iubire neprefãcutã. Iubiþi-vã cu cãldurã ºi din toatã
inima. Nu este, mãi, nici unul dintre voi ca sã simtã golul unui
frate când este lipsã dintre voi, cum simt Eu lipsa voastrã, cu
durere. Mã apasã, mãi, golul vostru care lipseºte dintre cetele
de sfinþi. 

Când un creºtin ascultã cuvântul Meu ºi trãieºte dupã
sfatul Meu, este un creºtin nãscut din Duh, nãscut din cuvân-
tul lui Dumnezeu; este nãscut dintr-o sãmânþã care nu va pu-
trezi, ºi acesta este viu. O, vai de creºtinul care leapãdã aceas-
tã sãmânþã vie pe care o aduce Domnul, iar el, ca pe un prunc
îl avorteazã, îl dã la gunoi. Ca iarba pãlitã de arºiþã cade, cade
sãmânþa Domnului jos din inima creºtinului care nu face voia
Domnului.

Vã zic, mãi copilaºi, lepãdaþi din voi orice rãutate, ori-
ce viclenie, orice prefãcãtorie, orice pizmã, ºi, ca pruncul ce
doreºte sânul mamei lui, aºa ºi voi sã doriþi laptele duhovni-
cesc, cãci precum poartã mama grijã de prunc, dându-i sânul
ei la vremea cuvenitã, aºa ºi voi veþi fi hrãniþi de Mine. Dacã
ºi mama se bucurã de prunc cã este bun ºi cuminte, darã Eu,
cum sã nu Mã bucur de pruncii Mei dacã pruncii Îmi sunt
buni ºi cuminþi?! Vã zic, mãi copilaºii Mei, dacã aþi gustat din
cuvântul Meu ºi aþi vãzut cã bun este Domnul, pentru ce nu
vã apropiaþi de Domnul ca sã fiþi lângã El? El este piatra cea
din capul unghiului, pe care Dumnezeu a pus-o pentru a purta
toatã povara voastrã. ªi voi, tot o piatrã vie Îmi sunteþi, o casã
duhovniceascã, temeiul ºi stâlpul bisericii. 

Of, mãi copii, voi sunteþi niºte semne între popoare,
voi sunteþi niºte cãrãri ale celor ce se nasc acum. O, fiþi cu
luare-aminte, cãci odatã moºii ºi strãmoºii voºtri se osteneau
mult pânã îºi rãscumpãrau iertarea de la Dumnezeu, dar voi,
astãzi, sunteþi rãscumpãraþi prin Trupul ºi Sângele Meu. Mân-
când ºi bând Sângele Meu, aþi luat iertarea ºi mântuirea, dar
nu vreþi sã faceþi aceasta ca sã fiþi cu Mine, ºi Eu cu voi, ºi
mai staþi aºteptând vremea. 

Spune, Verginico, la cei rãmaºi lângã profeþia Mea, sã
asculte de cuvintele Domnului, cã dacã vor sta lângã Mine ºi
lângã profeþia Mea, îi voi slobozi pe ei din robia pãcatului de
azi, cãci Eu, Domnul, voi sfãrâma jugul de pe grumazul po-
porului Meu credincios, ºi lanþurile cu care sunt legaþi le voi
rupe, ºi poporul Meu va umbla ca pruncii de un an când se în-
vaþã sã meargã în picioare, cãci mare va fi ziua aceea pentru
dânºii când ei vor fi uºuraþi de toatã robia, iar Eu, Domnul,
voi profeþi în faþa multor popoare: «Iatã, poporul credincios
a ieºit din robie, ºi voi zidi din nou toate cetãþile lor ce au fost

ºi sunt dãrâmate, ºi biserica cea dinainte va fi ziditã din nou
iarãºi pe locul sãu cel înalt». 

... Verginico, am poruncit unui popor sã nu bea vin, sã
nu zideascã nici case, sã nu semene nici seminþe ºi nici sã nu
sãdeascã, ci sã trãiascã în corturile lor, cãci sunt cãlãtori. Eu
le-am dat sfaturile acestea într-un punct, adicã în cuvinte foar-
te apropiate, adicã uºor de înþeles, ca sã fie bine înþelese ºi ca
nici un cuvânt sã nu fie aruncat de la credincioºi, ºi fãrã zã-
bavã sã fie împlinit. Dar ochii Domnului vãd, urechea Mea
aude, cãci la unii nu s-au înþeles, nici nu s-au priceput, nici nu
s-au împlinit, cãci poporul acesta nu ascultã, nu pricepe planul
Domnului, grãind: „De ce sã nu beau vin? De ce sã nu sãdesc
vii ºi de ce sã nu semãn sãmânþã ºi de ce sã nu zidesc case?“.
ªi, judecând, grãieºte ºi se osândeºte, cãci precum am zis or-
bului: «Du-te la scãldãtoare!», precum am poruncit bolna-
vului: «Ia-þi patul ºi umblã!», aºa ºi poporului acesta am grãit
în pilde. Fericit bãrbatul înþelept, cãci numai acesta va câºtiga
mãreþia sa, cãci acela nu va þine la nici un fel de neputinþe ºi
va pune în lucru cuvântul Domnului, nelãsând sã treacã de la
el vreun lucru neînþeles, cãci dacã un credincios a primit po-
runcã sã nu bea vin, nu acesta este cuvântul, cã a spus Domnul
sã nu bea vin, ºi cuvântul: „sã nu bei“ este în pilde multe, ºi
pune-l în lucru, cãci vinul este lãsat sã se bea, dar pune în prac-
ticã ce este cuvântul acesta. ªi dacã un credincios a primit po-
runcã sã nu sãdeascã vie, credinciosul nu de la vie este oprit
sã nu sãdeascã, cãci mare este cuvântul „vie“. Iar dacã un cre-
dincios a primit sã nu semene sãmânþã, de ce a spus Domnul
credinciosului sã nu semene sãmânþã? Oare, ce este sã nu se-
mene? Pune, credinciosule, în lucru aceste cuvinte, cã a po-
runcit Domnul, credinciosului, casã sã nu zideascã. Oare, ce
are Dumnezeu cu tine, credinciosule? De ce nu te lasã sã-þi
faci casã? Oare, ce ar însemna acest cuvânt?

Spune, mãi Verginico, spune, cã aceste porunci, cine
nu le înþelege, este lipsit de înþelepciune, ºi greu îi va fi. Dar
spun: cine nu înþelege, sã nu strice ceva celui înþelept, cãci
aceste porunci s-au dat ºi mai înainte strãmoºilor vechi, ºi
strãmoºii din trecut au înþeles acea profeþie a proorocilor
vechi ºi au împlinit, dar Eu, Domnul, sunt profet acum ºi vor-
besc prin viu grai ºi nimeni nu Mã ascultã. Dar zic: fericit
bãrbatul înþelept, cã va lua, ca Solomon, cununã de înþelept. 

Verginico, Verginico, fã-þi un sul de hârtie ºi Îmi scrie
pe el toatã lucrarea Mea pe care am fãcut-o pânã acum în cei
zece ani de profeþie, ºi ce se vor mai face de acum înainte. Sã
scrii pe el toate vedeniile vãzute de ochii tãi, sã scrii pe el toate
cuvintele Mele auzite de urechea ta ºi toatã cãlãtoria ce ai fã-
cut-o cu Mine pe pãmânt, în vãzduh ºi sus, în cerul sfânt. Sã
scrii în sulul de hârtie cum Eu, Domnul, Mã cobor în trupul
tãu ºi cum vorbesc. Sã scrii despre toate câte am profeþit de la
început ºi pânã în clipa de azi, cãci ei au uitat ce le-a spus
Domnul acum zece ani. Au uitat ce le-a spus Domnul ºi acum
un an. Sã faci, Verginico, sul ºi sã-l prinzi în copci ºi sã-l þii
ascuns pânã la ziua postului, cãci vor veni popoare nemâncate
ºi nebãute la uºa ta ºi vor bate în uºã ca niºte cerºetori, ºi sã le
dai mâncare. ªi tu, atunci, te vei ridica din aºternut ca un om
bogat ºi, fiind îndemnatã de Sfântul Duh, îi vei hrãni pe ei. ªi
nu-i vei hrãni pe ei ca pe cerºetori, ci ca pe cei mai iubiþi
prieteni ai tãi, cãci vei fi îndemnatã de dorul Duhului Sfânt al
lor, pe care-l vei vedea într-înºii, cãci poate vor înãlþa, mãi
Verginico, rugãciune smeritã pentru cei cãzuþi de la faþa Mea,
ºi se vor întoarce aceia de la calea lor cea rea, cãci mare este
mânia ºi supãrarea Mea ce am pornit-o asupra lor. 

17/30 aprilie 1965
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Necredinþa în cuvântul lui Dumnezeu este pedepsitã. 

... Sioane, copiii tãi mint. Nu da voie copiilor tãi sã
mintã, sã spunã cã nu este Dumnezeu. Alãptaþi copiii bine,
cãci ºcoala de acum nu este bunã. Sioane, Sioane, copiii tãi!
Luaþi, mãi, jugul Meu, cã nu mai pot sã-l duc. Niciodatã nu
Mi s-a pãrut mai greu ca în ziua de azi. Þine minte cã nu este
prooroc din cer ca Mine, dar voi condamna fãrã de milã pe
acela care nu crede în lucrarea Mea. Nu credeþi, mincinoºilor.
Minþiþi, minþiþi, copii ai Sionului. 

Sioane, Sioane, nu fi vopsit, ci curãþã bine înãuntrul ca-
sei tale, cãci vor veni musafiri din cer sã viziteze inima ta, ºi
vai de tine dacã nu-þi va gãsi casa curatã! Nu numai pe afarã,
ca sã fiþi plãcuþi oamenilor, ºi înãuntru sã fie mucegai. 

19 aprilie/2 mai 1965

Darul proorociei, cel mai mare dar. Învãþãturile Sfintei Treimi
prin sfânta Virginia. 

... Vezi, Verginico, ce dar mare ai? Ai darul sã auzi cu-
vintele Mele ºi de bucurie ºi de întristare. Vezi? Sã preþuieºti
darul acesta, Verginico, sã nu-l arunci, cã va fi ºi vremea sã
fii crezutã de toþi. Sã nu faci ca preoþii ºi ca predicatorii de
acum, care, dacã nu le mai merge meseria, au stricat darul lui
Dumnezeu prin poftele lor. Tu sã-l preþuieºti pe preot ºi pe
predicator, cãci preotul este pãrinte duhovnicesc, pe care l-a
pus Dumnezeu sã pãstoreascã oile turmei Sale de aici, de pe
pãmânt, pânã la venirea Sa; iar predicatorii au ºi ei mare dar,
cã ºi ei sunt trimiºi de Dumnezeu în mijlocul mulþimilor de
popoare ca sã vesteascã legea sfântã. Iar darul proorocilor
este mai mare ca tot darul, pentru cã proorocia se lucreazã
prin Însuºi Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu. Dar lucrarea
ce se face prin tine, o face Tatãl ºi Fiul, prin Duhul Sfânt.
Aceste trei Puteri Îºi ocupã misiunea de pregãtire pentru ziua
de apoi, ºi tu, Verginico, sã-þi preþuieºti darul, cãci nici pe sfert
nu þi s-a descoperit sã ºtii ce se lucreazã ºi ce se va mai lucra. 

ªi preoþii ºi-au pierdut darul de la Dumnezeu; au rãmas
singuri, cu harul. Încolo, au pierdut portul, chipul, postul ºi
viaþa de preot; ºi darul l-au pierdut. Predicatorii au pierdut da-
rul prin faptele mândriei, cãci ei voiesc mãrirea oamenilor ºi
au neînfrânarea de la poftele trupeºti, cum ºi Israelul vechi
ºi-a pierdut darul prin mâncarea de carne. 

Sã te duci, Verginico, sã le dai scrisoarea s-o citeascã ºi
sã le spui cã de la Mine eºti trimisã, iar în ziua odihnei sã te
odihneºti ºi nimic sã nu faci. Sã scrii aºa: veþi vedea intrând
pe porþile casei acesteia, pe unde acum voi intraþi, regi din
toate colþurile pãmântului, cãlãri pe cai ºi cu slugile lor, ºi
mulþime peste mulþime vor intra fãrã fricã, nu pe furiº cum in-
traþi voi azi. ªi aceºti regi ºi aceastã mulþime vor cina la masa
Mea, ºi nimeni nu va îndrãzni sã mai facã rãu ºi nimeni nu va
îndrãzni sã zicã lor: „De ce aþi venit?“. ªi toþi cei ce pânã
acum au urmãrit rãul casei acesteia, vor îngenunchea la poa-
lele lucrãrii acesteia ºi vor cere mila lui Dumnezeu. 

Mergi, Verginico, cu scrisoarea aceasta, ºi s-o dai unuia
din bãrbaþii cei mai apropiaþi de lucrarea Mea, sã meargã în
mijlocul poporului acesta, care face parte de lucrarea de aici,
s-o citeascã. 

O, þara Mea! Þarã, þarã, þarã! Cum nu Mã mai auzi
plângând? Cum nu Mã mai vezi ºi cum nu Mã mai crezi tu?
O, þarã, þarã, cum nu mai asculþi tu cuvintele Mele? Cum nu
te mai temi de Mine, Ziditorul tãu? O, cum au crescut pe pã-
mântul tãu mãrãcini ºi spini? Cum s-au nãscut în tine fãpturi
necredincioase, fãpturi spurcate, fãrã Dumnezeu? O, þarã,

þarã, am sã vin ºi am sã-Mi adun din tine toate florile ce mai
sunt în tine. Am sã-Mi adun toate mãrgãritarele, toate garoa-
fele, toþi crinii, toþi trandafirii, toate lalelele, toate micºunele-
le, toþi ghioceii, toatã seminþia de flori o voi lua, iar grãdina o
voi face obor de vite, ºi fiecare soi îl voi rãzbuna unul contra
altuia ºi se vor sfâºia pânã la os, ºi zbierete mari vor fi, de se
va cutremura pãmântul. 

Vai, vai de tine, mãi Israele care auzi astãzi cuvintele
Mele, care nu asculþi astãzi învãþãturile Mele ºi care ai fãcut
un legãmânt cu Mine ºi acum nu mai asculþi! Pentru ce, Israe-
le, nu împlineºti poruncile Mele? 

O, tatã, tatã, sunt beat, tatã! O, Maica Mea, sunt beat,
M-am îmbãtat, M-am îmbãtat ca omul care bea vin! N-am bã-
ut cu ceaºca, nici cu cana, nici cu gãleata, nici cu vadra, cã
aceste mãsuri Îmi sunt prea mici, cãci sunt fãrã mãsurã lacri-
mile pe care le-am bãut. O, Mi se sfâºie inima de groazã ºi de
cutremur; Mi se sfâºie inima pentru poporul Meu, cã iatã, po-
porul Meu e plin de desfrânare. O, þara Mea a ajuns necredin-
cioasã, casa Mea este nepreþuitã! O, casa Mea, cuibul puiºo-
rilor Mei este nepreþuit! 

... Iar vã spun cã de nu vã veþi pocãi, casa aceasta va rã-
mâne pustie, cãci voi veni cu mare mânie ºi voi aduna tot ce
Eu, Domnul, am adus spre bucuria voastrã, iar pe voi, fiilor ºi
fiicelor care sunteþi aduºi aici pentru slujba casei acesteia, vã
anunþ cã veþi rãspunde pentru toate lucrurile ce nu le lucraþi
în cinstea ºi mãrirea Domnului ºi a lucrãrii Sale sfinte, pentru
cã toþi locuitorii care vor intra în aceastã casã sfântã, vã vor
trage la rãspundere cã v-aþi închinat la alþi dumnezei. Când ci-
neva v-a poruncit în casa aceasta: „Faceþi un lucru“, ºi dacã
voi nu aþi fãcut, aceasta este închinare la alþi dumnezei, pen-
tru cã n-ai ascultat porunca ce ai primit-o. ªi voi, care sunteþi
în jurul lucrãrii Mele, în jurul casei Mele, veþi fi traºi la rãs-
pundere de poporul care va veni aici. Vã vor zice: „Pentru ce
nu cinstiþi lucrarea sfântã ºi locul ºi casa?“. Când vedeþi cã
cineva n-a putut sau n-a vrut sã facã un lucru orânduit de
Dumnezeu, de ce nu veniþi sã faceþi, ca sã fiþi în cinste ºi mã-
rire când va veni ziua mãririi lui Dumnezeu? Luaþi aminte ºi
pocãiþi-vã, cãci zic celui ce intrã în horã, sã joace cum îi cântã
muzica, iar cel ce stã ºi priveºte, sã priveascã cu luare-aminte
ºi sã nu râdã de cel ce joacã, iar cel ce joacã, sã ia bine seama
sã nu strice hora, cãci aceasta, simbol este. Amin, amin, amin. 

16/29 mai 1965

Pãcatul mândriei se pedepseºte. Împãraþii lumii vor veni la
izvorul cuvântului. 

... Poporul Meu, aºa am spus: Mã duc la Tatãl Meu sã
vã pregãtesc un loc, ca sã fiþi poporul Meu, ºi Eu, Pãstorul
vostru. Cine zice cã iubeºte pe Domnul ºi nu împlineºte po-
runcile Mele, acela este un mincinos. Din poporul Meu au ie-
ºit berbeci care împung oile, ºi aceºtia vor fi scoºi dintre oile
Mele ºi vor fi duºi unde nu se spune. Nu-i duºmãniþi, ca sã nu
fiþi cu ei pãrtaºi la pãcat. Fiþi atenþi în calea voastrã, cã veþi
vedea între voi împãraþi din toate colþurile pãmântului, veþi
vedea cã veþi avea fraþi ca voi, nu dupã trup, ci dupã duh; veþi
avea copii cu duhurile, care vor moºteni casa Mea. 

24 iunie/7 iulie 1965

Poporul Domnului sã fie deosebit de lume. Pãmântul este al
Domnului ºi al moºtenitorilor Lui cei sfinþi. 

... Vine mobilizarea lumii, ca sã-ºi ispãºeascã pãcatele
fãcute. Fiilor, ieºiþi din lume, cã mare întuneric a cuprins
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pãmântul. Am venit la voi sã vã rãscumpãr din greºale.
Stropi-voi inimile voastre cu lucrurile sfinte. 

Fiilor, nu se mai poate trãi în valul lumii ºi nu se mai
pot vorbi cuvintele Mele în lumea aceasta, dar a sosit vremea
sã vorbesc numai la creºtinii adevãraþi. Cine nu ascultã, sã fie
scos din turma Mea, cã M-am uitat în lung ºi în lat pe cine sã
iau sã lucrez lucrarea Mea; am cãutat mult ºi n-am gãsit nici
la pruncii cei mici, ºi iatã cã am gãsit acest vas, am gãsit
aceastã copilã ºi i-am dat darul Meu, ca sã-Mi împlinesc pla-
nul Meu. 

Fiule, tu, cel ce iubeºti pe Dumnezeu, vei stãpâni pã-
mântul acesta cu tot ce e pe el. Iatã, vine ziua ºi luna ca tot ce
þi-a luat cezarul sã-þi dea înapoi. 

... Fiilor, faceþi rugãciune, fie prin cuvânt, fie fãcând
treabã. Cum aprinde omul þigarã de la þigarã, aºa ºi creºtinul
sã facã rugãciune. Fiþi cuminþi, cãci Eu voi fi cu voi pânã la
sfârºit prin lume. Cum merge un dobitoc dupã stãpânul sãu ºi
cum merge un om nebotezat pe pãmânt, aºa merge ºi lumea
aceasta ºi nu ºtie unde merge. 

Fiilor, sunt bãgat în roºu. Haina Mea este roºie. Cu ce,
tatã? Cu pãcatele tale, cu faptele tale. 

... Copiii Mei, mulþi judecã templul Meu, mulþi nu-i
dau nici o importanþã templului Meu, dar vor veni, copilul
Meu, strãinii de departe ºi vor citi în faþa ta cã acest templu
este al lui Dumnezeu, cãci pe fiecare cãrãmidã este scris:
„Domnul Iisus Hristos“. 

... Veniþi la Mine, creºtinilor! Vino, fiule, la Mine, cã
Dumnezeu te-a chemat acum ºi vrea sã nu mai ai sfârºit nici-
odatã în calea ta, cãci pe Adam când l-am zidit, l-am fãcut sã
nu mai aibã sfârºit în toatã calea sa, dar dacã a pãcãtuit, a
murit. 

8/21 iulie 1965

Statornicia pe calea Domnului. Proorocie despre lupta dintre
popoare. 

... Copiii Mei, în zilele acelea mulþi vã vor prosti, mulþi
vã vor zice cã sunteþi nebuni cã mergeþi pe calea aceasta, dar
tu, copilul Meu, nu te strica, nu te uita la acela ºi nu bãga în
seamã cuvintele lui, ºi mergi mai departe cum ai pornit. Chiar
ºi femeia ta dacã-þi spune cã eºti nebun sau îþi va zice cã nu
mai eºti cum erai odatã, tu mergi înainte, cã poate o vei cãpãta
ºi pe ea. Chiar ºi pãrinþii tãi, de te vor critica ºi te vor urî, tu
mergi mai departe. Chiar ºi prietenul tãu, de-þi va zice cã te-ai
zãpãcit, cã nu mai eºti cum erai pânã acum, tu sã nu-l asculþi,
cãci prietenul tãu este acela care face voia lui Dumnezeu. 

Copiii Mei care sunteþi sãdiþi în aceastã grãdinã, Eu v-aº
lua acum ºi v-aº duce la Tatãl Meu, dar este scris sã mergeþi
cu acest pahar cu otravã ºi sã gustaþi din ea pânã când va veni
ziua aceea de sfârºit. Amin. 

Aceastã vreme este vreme de foc, cãci se vor înrãi toate
popoarele ºi se vor ridica unul contra altuia ºi vor aduce ranã
peste ranã. 

Creºtine, stai în cele duhovniceºti, în cele ce þi-am dat
Eu, cã împotriva ta s-a sculat tot iadul. De ce nu Mã crezi? 

10/23 iulie 1965

Domnul Îºi trimite trâmbiþa cu îndemnuri spre predicatorii
Evangheliei. 

... Verginico, scrie într-o carte cuvintele pe care þi le
dau Eu, ºi sã faci aºa cum te învãþ Eu, Domnul. Te duci la

predicatorii de Evanghelie, adicã de sfintele Scripturi; te duci
ºi la poporul în care ei grãiesc legea sfântã, ºi spune-le la cei
ce se numesc predicatori: Domnul nu vã lasã pe voi sã daþi
poporului nãdejde mincinoasã. Pentru ce profeþiþi legea sfân-
tã ºi n-o trãiþi? Pentru ce prevestiþi poporului nãdejdi minci-
noase? Voi nu vedeþi cã aþi ieºit din lege afarã? Ziceþi cã-L
prevestiþi pe Domnul, ºi voi staþi împotriva Lui. 

Spune, Verginico, cã pe predicatorii aceºtia îi alung de
la faþa Mea, ºi chiar în vremea prevestirii lor vor muri, pentru
cã vorbesc contra Mea. ªi sã te duci, Verginico, cãtre poporul
care face parte la prevestirea cea mincinoasã a predicatorilor
aceºtia ºi sã grãieºti ºi sã nu laºi nici un cuvânt nespus. Poate
vor asculta ºi se vor întoarce de la calea lor cea rea. Spune,
Verginico, poporului acesta, cã dacã se retrage ºi nu mai face
parte la sfaturile acestor predicatori, voi întoarce strâmtoarea
pe care vreau sã le-o fac, pentru cã toþi au ieºit de la Domnul
ºi din legea cea sfântã. Spune, Verginico, cã dacã predicatorii
aceºtia nu se opresc de a mai predica împotriva Mea ºi dacã
poporul nu se opreºte de a mai asculta, în vremea aceasta vor
fi loviþi de Domnul, cãci Domnul îi va lovi pe ei cu toiagul
Sãu ºi nu va mai fi scãpare pentru dânºii. 

... Spune, Verginico, ºi la predicatori, ºi la poporul care
face parte de prevestirea lor, cã Domnul le spune aºa: dacã nu
Mã ascultã sã umble dupã legea Mea ºi sã trãiascã dupã
sfaturile Mele, ce le dau Eu, Domnul, ºi dacã nu iau aminte la
cuvintele Mele prin aleºii Mei, trimiºi în mijlocul lor, ºi nu
vor sã creadã, atunci voi da pe toþi, ºi predicator ºi ascultãtor,
îi voi da sub blestem, sã fie sub picioarele tuturor popoarelor
pãmântului. Spune, Verginico, cã zice Domnul: dacã se întorc
de la acea cale, ca sã nu mai stea împotriva profeþiei Mele, ºi
dacã se supun Mie ºi profeþiei Mele ºi Dumnezeului Meu, voi
opri strâmtoarea ce am rostit împotriva lor. Le voi face lor cã-
tuºe, ºi jug le voi pune pe grumaji, ºi aceasta va fi pentru
mântuire ºi nu va fi spre osânda de veci. Eu am fãcut pãmân-
tul ºi pe om ºi toate dobitoacele cele de pe faþa pãmântului.
Eu cu braþul Meu am fãcut tot ce se vede pe pãmânt; Eu, cu
puterea Mea cea mare. Eu poruncesc, ºi toate Mi se supun.
Numai omul, cel cu chipul ºi asemãnarea Mea, s-a gãsit sã-Mi
stea împotrivã. Grãiesc cã dacã omul nu se va supune Dom-
nului, va fi greu, cãci Eu, Domnul, voiesc ca omul sã Mi se
supunã Mie, pentru cã Eu l-am fãcut pe el, ºi l-am fãcut cu dar
mare înaintea tuturor fãpturilor, cãci un dobitoc are ca viaþã
sângele, un abur viu, iar omul are ca viaþã un Duh Sfânt, Care
stã veºnic nemuritor. Cu mare deosebire este omul, de orice
vietate, ºi iatã cã la poruncile Mele totul se supune Mie, ºi
numai omul, din pricina mândriei, Îmi stã împotrivã, cãci din
mândrie s-a format satana pe pãmânt. Prin mândrie a cãzut
cel mai luminat înger, iar omul, astãzi, din pricina mândriei
va pieri, pentru cã nu mai ascultã de Dumnezeu. 

Spune, Verginico, la toþi, ºi la predicatori ºi la ceilalþi,
pentru ce se duc singuri la pustiire? Ei nu vãd ce le stã în faþã?
Ei nu vãd cã sunt prinºi în cursã? Pentru ce mai scormonesc
pãmântul? Pentru ce nu vãd cã sunt robi? În robie nu mai pot
face ce fãceau când erau liberi. Spune-le, Verginico, cã nici
casa, nici pãmântul, nimic nu sunt ale lor, ci toate au cãzut sã
fie ale împãratului, ºi ochiul împãratului este cu privirea peste
întregul pãmânt, ºi ce este greu ºi ce este rãu, îl ucide. ªi-a
pus paznici sã urmãreascã, nimic sã nu fie afarã, tot omul sã
se închine lui. 

Dacã un domn ori o slugã a cãzut în robie, trebuie sã
robeascã. Dar cum sã robeascã? Nu ºi cu sufletul, iar sufletul
sã fie robul lui Dumnezeu ºi sã aºtepte pe Dumnezeu sã-l
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scoatã din robie, ºi vor fi scoºi din robie, prin ascultare ºi prin
credinþã în Dumnezeu. Dacã un om nu crede în Dumnezeu ºi
nu ascultã de Dumnezeu, va ajunge din rob, rob, ºi niciodatã
nu va vedea libertatea veºnicã. 

Spune, Verginico, cã Domnul a profeþit pe pãmânt
strâmtoare ºi molimã, ca sã fie nimicit de la dobitoc pânã la
om. Spune, mãi fiica Mea, poporului acesta, la care Eu le spu-
neam în orice profeþie a Mea „copiii Mei“. ªi ei Îmi sunt, în
loc de fii, vrãjmaºi, ºi Mie ºi Tatãlui Meu. 

... Spune, mãi fiica Mea, cãci numai Eu, Domnul, cu-
nosc planul pe care l-am fãcut cu ei, cã este plan bun, nu rãu,
ca Eu, Domnul, sã vã dau viitorul ºi nãdejdea cea de sus. 

17/30 iulie 1965

Oile sã-ºi cunoascã pãstorul. Rugãciuni cu trezie. 

... Oile Mele, v-am cântat o cântare. Veniþi la cântul
Meu, cãci mai cântã ºi un alt pãstor, ºi vai de cel ce se duce
la cântecul altui pãstor! 

... Vine îngerul Domnului ºi priveºte cum stã creºtinul
la rugãciune. Fiule, când stai la rugãciune, sã nu dormi, sã n-ai
gânduri împãrþite, cã se bate îngeraºul cu satana pe drum ºi
zice duhul rãu: „Dã-mi partea mea!“. Fiule, sã nu aibã duhul
rãu parte de rugãciunea ta, cã a ajuns omul sã aibã douã du-
huri, unul de la Mine, ºi unul de la lume. Creºtine, nu astãzi
sã stai de vorbã cu Mine ºi mâine sã asculþi vorbe de la lume,
cãci vai de casa care va fi pustiitã, vai de inima care va rãmâ-
ne nesfinþitã! 

... Fiule, am venit la oiþa cea pierdutã, am luat adresa ta
din carte ºi n-am voit sã te ºterg din cartea cerului. O, copiii
Mei, vã voi trimite în mijlocul lupilor ºi vã voi da cuvinte de
la Mine. Planul Meu este sã înveþi sã zideºti. Planul Meu este
sã te numeºti învãþãtor. 

27 iulie/9 august 1965

Îndemn la ascultare ºi la lucru duhovnicesc. Portul creºtinesc ºi
cumpãtarea la mâncare ºi la vin. 

... Fiule, Eu, Domnul Iisus Hristos, voi veni ºi ne vom
sui pe munte sus. Nu vom sta aici, ci ne vom sui pe treapta fe-
ricirii. Apropiaþi-vã de Mine, cã puþin mai avem ºi vine vre-
mea sã ne bucurãm ºi sã mergem unde n-am mers niciodatã.
Fiilor, vine vremea când Domnul Iisus Hristos nu vã mai pri-
meºte cu aceste haine întinate. Duceþi-vã ºi vã spãlaþi rugina
ºi tina de pe ele. 

Fiilor, cât am fost pe pãmânt, ºi apa Mi-a dat ascultare,
ºi vântul Mi-a dat ascultare, dar tu, omule, de ce nu Mã as-
culþi? Fiule, dacã tu Mã vei asculta, te voi lua de mânã ºi vei
merge cu Mine la cele ce am lucrat, dar dacã nu vei asculta,
nu te voi lua. 

... Fiilor, de dimineaþa pânã seara ora este binecuvân-
tatã, iar seara sã nu mai lucrezi. 

... Fiilor, nu râvniþi la portul pe care-l poartã lumea as-
tãzi ºi nu daþi voie copiilor voºtri sã poarte ce este astãzi, cã
scrie în sfânta Scripturã sã poarte creºtinul haina sã nu se
vadã cãlcâiul. 

... Fiilor, mâncarea pe care o fac Eu înaintea voastrã
este pentru voi manã adusã din cer. Nu mai râvniþi la lucrurile
care nu sunt bune. Dacã ai poftã sã bei un pahar cu vin, Dum-
nezeu nu þi-a spus sã nu bei, dar bea cu mãsurã ºi nu întrece
mãsura, ºi sã bei vin curat, din struguri, cãci vinul care se
cumpãrã este cu alcool. 

12/25 august 1965

Creºtinul ascultãtor, ucenic lucrãtor al planului Domnului. Îngâm-
farea preoþilor bisericii din lume. Veghe pentru creºterea sfântã a 

copiilor. 

... O, fiilor, vom pune mâna pe lucruri cereºti dacã vei
învãþa. ªi vei zice atunci: „Când s-a lucrat acest pãmânt?
Când s-a lucrat cerul acesta?“. Aºa se lucreazã la sfârºit. Fiu-
le, tu cu mâna ta vei încheia planul lui Dumnezeu de la sfârºit. 

Frate ºi sorã, precum ºtiþi cã M-au prigonit o parte din
preoþime, aºa ºi cu tine va fi. Se vor împotrivi, ºi o parte din
ei vor veni la tine ºi îþi vor spune aºa: „Nu este bine ce faci!“.
Dar tu sã nu te dai înapoi, sã nu te temi, cã aºa a fost de când
s-a zidit pãmântul. 

Fiilor, preoþii au ascultat de prooroci, dar în vremea de
astãzi, nu mai vor sã asculte decât unul la o mie, chiar dacã
are darul sã propovãduiascã Evanghelia. 

... Copiii Mei, vedeþi cã s-au adãugat la copii, la ºcoalã,
de la ºapte, la zece clase. Aceastã carte e diavoleascã. Nu
mergeþi cu copiii la aceste clase, cãci cine va sta pânã la aces-
te trepte, îl va pierde pe copil. 

14/27 august 1965

Neascultarea aduce neîmplinirea cuvântului Domnului. Faptã
bunã ºi purtare sfântã sã fie între creºtini. 

... Creºtinii de astãzi care stau zile ºi nopþi întregi ºi
aud cuvântul sfânt, aceia sunt mai rãi ºi mai neascultãtori ca
fariseii ºi cãrturarii, cãci Domnul iese dintre ei cum iese un
dobitoc de la jug, foarte obosit ºi bãtut ºi nebãut ºi nemâncat. 

Aºa fãceau fariseii ºi cãrturarii de când S-a nãscut
Domnul, ºi în toatã vremea pânã la ridicarea Lui la cer. Îl ve-
deau, Îl auzeau, dar nu-L cunoºteau dacã El o sã fie Iisus, ºi
Îl defãimau în toate, spunând fel de fel de minciuni împotriva
Lui. Acelora li s-a scris pãcatul din neºtiinþã ºi prin necre-
dinþã. Dar Eu, Domnul, am fost ºi atunci, ºi sunt ºi acum, ºi
spun cu glas nevãzut, pentru cã aºa e lucrarea de acum, ºi aºa
a fost ºi lucrarea de atunci. 

... Fiii lui Dumnezeu se numesc fii buni, fii milostivi,
dulci la cuvinte, dreºi la orice lucru ce-l fac. Fiii lui Dumne-
zeu nu spun minciuni, nu se urãsc, ci ei totdeauna se iubesc,
nu se dispreþuiesc. Dacã unul dintre ei a cãzut într-o durere,
ei plâng unul pentru altul ºi se roagã unul pentru altul. Fiii lui
Dumnezeu se duc la patul bolnavului ºi îl mângâie ºi îl bu-
curã ºi se mai duc ºi la casa sãracului ºi îl ajutã la lipsa lui. 

Astãzi se seamãnã numai sãmânþa rea, sãmânþa din oa-
meni nemilostivi, din oameni rãi. De unde sã mai rãsarã sã-
mânþa bunã când nu mai sunt oameni buni? Cãci omul ºi fe-
meia de azi se duc ºi fac cât de mult pãcate, ºi la moarte se
duc la neamuri sã-i jeleascã.

... Fiþi înrolaþi în Domnul, cã vine un mare pericol în
lume. Feriþi-vã de chefuri, nu faceþi chefuri, cã nu îngãduie
Domnul. Adunarea ce o faceþi, sã fie sfântã, fãrã petrecere ºi
fãrã chef. Amin. 

20 iulie/2 august 1965

Pacea: temelia vieþii duhovniceºti. Muntele odihnei ºi al lucrãrii
cereºti. Îndemn la sfinþenie pentru cei cãsãtoriþi. 

... Pace vouã! Pace vã dau vouã! Amin. Învãþaþi simbo-
lul pãcii. Nimic nu voiesc fãrã de pace. Eu, pace aduc din ce-
rul sfânt. Am zidit pacea. De nu aº fi venit cu pace, greu ar fi
fost. Pace de la Mine, oi blagoslovite! Pace þie, poporul Meu!
Pace între tine ºi Tatãl tãu! Poruncã vã dau vouã: iubiþi-vã unii
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pe alþii cum v-am iubit ºi Eu pe voi, ºi sã se întãreascã ºi sã
se sfinþeascã pacea între voi. Preþuiþi-vã unii pe alþii. Mai re-
pede sã muriþi decât sã nu aveþi pace între voi. Eu, lumea am
biruit prin pace, cãci lumea nu a biruit, ºi a rãmas la un punct.
Lumea Îmi pregãtise multe, dar Eu am biruit prin pace. Creº-
tine, cumperi sã zideºti casã, dar pace nu zideºti. Degeaba pui
cãrãmidã peste cãrãmidã dacã n-ai inimã bunã. Feriþi-vã de
ceartã, cãci primul cuvânt când M-am coborât din cerul sfânt
am zis „Pace!“, nu ca omul care zice „Noroc!“. O, mereu
când deschid porþile cerului se aude ceartã. O, cum se va
osândi creºtinul de aceastã ceartã! 

Veniþi-vã în fire, copii, cãci ne vom urca sus pe munte,
sus, cu oi multe, dar nu ºtiu dacã vor ajunge pe munte toate,
cãci se îmbolnãvesc pe drum mergând. Vom sta multe clipe
pe munte ºi pe urmã vom coborî iarãºi la stânã, ºi când voi în-
cepe a ºuiera din trâmbiþa Mea, toate oile vor veni la Mine,
copilul Meu. 

Treziþi-vã! Nu mai fiþi beþi de vremea aceasta. O, om
beat de vremea aceasta, care arunci ochii tãi ºi îi tulburi! Mai
bine scoate-i decât sã pãþeºti aºa. O, câþi creºtini n-au vãzut
cu ochii ºi au rãmas în lume! Mai iertat îþi este sã-þi scoþi ochii
decât sã rãmâi în lume, cãci asta este o vreme nebunã. 

Încã o datã spun cã vom urca pe munte sus, cu oi
multe, ºi vom auzi ce n-am auzit, ºi vom vedea ce n-am vãzut,
ºi vor fi creºtinii ca stelele acolo unde vom fi. 

Am venit pe pãmânt sã zidesc casã ºi sã te îmbogãþesc,
cãci lucrarea pe care o fac cu voi este mare. Fiilor, rugaþi-vã
ca sã nu o pierdeþi, cã mulþi vin la Mine seci ºi Îmi cer ca sã
le dau. 

Copilul Meu, nu te uita la omul cel rãu, cãci aceasta
este o boalã grea. Necredinþa de la om ºi neascultarea este cea
mai molipsitoare boalã. 

... Am venit la rãmãºiþa lui Israel, a moºilor Avraam,
Isaac ºi Iacov. Te-am chemat pe nume, ºi pe chip te-am cu-
noscut cã eºti al lui Avraam, Isaac ºi Iacov. Sã nu fii contra lui
Dumnezeu, cã nu numai Eu te voi judeca, ci te va judeca ºi
moºul ºi strãmoºul tãu. O, nimeni nu s-ar duce la fund de apã
dacã ar fi ascultare. 

Copiii Mei, lãsaþi cum au lãsat pescarii luntrea ºi mre-
jele ºi au venit la Mine. Lãsaþi cum au lãsat ciobanii oile ºi au
venit la Mine. Lãsaþi cum au lãsat tâmplarii lucrul ºi au venit
la Mine. Nu mai fiþi cu inimile seci. Copilul Meu, nu poate
nimeni cumpãra nuca seacã; nici un ban nu-þi dã pe ea. Fiilor,
vreau sã fiþi model. Voi nu vreþi sã fiþi model? O, nu se mer-
ge la târg în zi de sãrbãtoare, ºi nu se cumpãrã nimic. 

... Zice cineva mereu: „Nu mai vreau sã fac copii; am
patru copii“. Dar de ce nu zice aºa: „Mã voi culca în alt
pat“? Iatã, oricum aº da, tot nu e bine pentru tine, creºtine.
Împreunarea bãrbatului cu femeia a fost pentru naºtere de fii
ºi nu pentru poftã. O, au luat-o dobitoacele înaintea omului.
Dacã s-ar preþui mãcar de creºtini învãþãtura Mea, cã la pã-
gâni nu pot spune acest lucru. Frate ºi sorã, fereascã Dumne-
zeu sã se zãmisleascã copii în pântecele tãu din pofta pe care
o ai. Nu te supãra cã-þi spun: acel copil va fi tot bolnav, va fi
rãutãcios, cã zice cineva: de ce este copilul bolnav sau rãu?
O, tu nu te-ai gândit la Domnul Iisus Hristos, ºi te-ai gândit
cum sã-þi faci pofta. Dacã ar veni moartea în timpul acela, ar
fi greu de tine. Ruºine Îmi este Mie de acest pãcat. Înfrico-
ºaþi-vã de acest lucru. Am dat poruncã sã uºurez braþele la
femei ºi au spus cã nu poate el. Fraþilor, cine este creºtin, sã
lucreze dupã porunca Mea. Cine nu este creºtin, sã lucreze
dupã el. 

O, fiilor, întãriþi vasul Meu ca sã nu mai primeascã
nimic din aceste lucruri de la creºtini, cãci aceste lucruri sunt
aºa de grele când vin la Mine! Fiþi cuminþi ºi curãþiþi-vã de
aceste cuvinte. Fiilor, nu aduc laudã acum; lauda se aduce la
urmã. Voi pregãtiþi-vã, cã iatã, duhul rãu s-a pregãtit sã înghi-
tã creºtinii. Pânã nu vã veþi face ca pruncii, nu veþi intra întru
împãrãþia Mea. 

2/15 septembrie 1965

Cuvântul Domnului sã fie împlinit. Lumea va cãuta scãpare la cei
credincioºi Domnului, care sunt sarea pãmântului. 

... Cine împlineºte cuvintele Mele, pe Mine Mã pri-
meºte, ºi când voi veni, voi intra în casa sa; ºi când voi veni,
voi birui. Pe pãmântul acesta se aduce cuvântul lui Dumne-
zeu, dar nimeni nu-l ascultã, ºi nici cei care-l iubesc, cã pe ur-
mã îl ºterg. O, nu-l ºterge, tatã. Uitã-te la strãmoºul tãu,
Adam, ce a fãcut când Eu i-am spus ºi n-a ascultat. Uitaþi-vã
la moºii ºi strãmoºii voºtri, cãci nu s-au ascuns. 

Copiii Mei, am venit pe cãrare la voi, dar cãrarea Mea
nu o vede nimeni, fiindcã am venit în chip nevãzut. 

... Fiilor, fiþi creºtini, cã vine vremea creºtinii sã fie
cãutaþi ca împãraþii. Vine vremea sã fii cãutat de lume pentru
scãpare. Vor fi bãrbaþi creºtini care vor fi cãutaþi de ºapte fe-
mei sã le treacã pe numele lor ca sã scape de urgie. O, ce te
vei face dacã nu vei cunoaºte legea? Vei lua ºapte femei? 

Am spus ºi îþi mai spun cã avem de urcat un munte, ºi
voi veni în acele clipe ºi voi cânta din trâmbiþa Mea cea mare
ºi vor veni toate oile la Mine ºi vom pleca pe munte, ºi mulþi
vor rãmâne încurcaþi ºi încremeniþi, cãci ei au crezut cã nu
mai este credinþã, au crezut cã nu mai este Dumnezeu. ªi vor
vedea minune mare ºi vor rãmâne unii orbi, ºi alþii, muþi; alþii
vor rãmâne surzi, ºi mulþi îºi vor pune þãrânã pe cap, crezând
cã se mãrturisesc. 

... Dacã vã întreabã un creºtin ce mai spune Domnul,
voi nu ºtiþi sã-i rãspundeþi nici un cuvânt. O, nu trebuie numai
sã crezi, ci trebuie sã înveþi ºi sã mãrturiseºti. 

... Alergaþi cât puteþi dupã Mine, cã vine Dumnezeu sã
dãrâme turnurile cele mai înalte ºi sã strice lucrurile fãcute în
zile de sãrbãtoare, ºi vine sã strice pe cei ce încurcã lucrurile
lui Dumnezeu. 

Vine foamete de pâine peste cei care nu mãnâncã pâi-
ne. Stã pâinea sub picioarele lor ºi nu mãnâncã din ea. Fiilor,
cine va mânca pâine, acela va avea pâine. Cine nu va mânca
pâine, acela nu va avea pâine. 

Vai de omul care spune cã nu este Dumnezeu! Nu mai
lucraþi ce lucreazã lumea. Cine iubeºte lumea ºi fãrãdelegea
lumii, nu este cu Mine. 

... Fiilor, am sã aduc un preot ºi va sfinþi templul Meu.
De unde-l voi gãsi? Iatã, vom aduce preot cu cheile în mânã
ca sã sfinþeascã tot din templul Meu. De aceea vã zic: pre-
gãtiþi-vã ºi bãgaþi bine mintea în lucrul care se va face cu voi.
Pregãtiþi-vã pururi, ºi iarãºi zic, pregãtiþi-vã de lucrurile ce
urmeazã, cãci poporul Meu va fi sarea pãmântului, ºi dacã
sarea se va strica, cu ce se va mai sãra? Fiþi buni, ca sã pot da
în mâna voastrã lucrurile Mele ºi sã vã arãtaþi meseria la
vremea cuvenitã. 

... O, nu se face târg duminica, nu se cumpãrã în ziua
de duminicã. Dacã judecata Domnului va veni duminica, ce
vei face, creºtine? 

4/17 septembrie 1965
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Legãmântul cel nou cu poporul cel nou. Lucrarea de vestire a
împãrãþiei Domnului. 

... Poporul Meu, am venit din cerul sfânt pe pãmânt sã
fac un alt legãmânt cu tine, cãci cu legãmântul din trecut nu
mai am pe nimeni, ºi pe mulþi din aceºtia îi voi scoate. Fiule,
de când am venit din cerul sfânt pe pãmânt, numai am plâns,
numai am lãcrimat, ºi nici unul din poporul lui Israel nu M-a
mângâiat. 

... Fiilor, cu voi se vor ara câmpurile. Tatã, nu pot sã
lucrez de spini ºi de ciulini, cãci creºtinii, în loc sã rupã spinii,
îi altoiesc. Nu cu apã se spalã pata, ci cu lacrimi, cãci are sã vi-
nã cineva ºi are sã stea pânã la capãt. Þine-te bine, tatã. Nu te
þine de om, ºi þine bine de legea Mea, cãci în ea nu scrie nici
un pãcat. Iatã, zice cineva: „Cum poate sã mai rabde Dumne-
zeu?“. O, creºtine, pentru tine e destul judecata ºi pedeapsa ca-
re vine, cã nu mai este nimeni sã facã pentru tine o rugãciune. 

... Fiilor, sã nu vã temeþi de nimeni, cã zice cineva cã
nu mai este legea Mea, dar Eu îþi voi arãta cã legea Mea este
în floare, ºi te vei mira de acest lucru, ºi tu vei arãta ghiveciul
acesta. Trãiþi, fiilor, cu fricã de a face pãcate, cãci mulþi au
schimbat frica, cu frica de cezarul. 

Tatã, Duhul Sfânt este înrolat asupra ta, cãci a fost în
lume ºi a dat trupul Sãu pentru tine, dar lumea, ºi astãzi este
în pãcat. Mulþi creºtini vor sã lepede haina de creºtini ºi sã
plece în lume. 

23 septembrie/6 octombrie 1965

Cartea judecãþii. 

... O, acest cuvânt este rupt din judecata de apoi. 
28 septembrie/11 octombrie 1965

Casa milei lui Dumnezeu. Pecetea Duhului Sfânt peste cei credin-
cioºi. Maica Domnului, învãþãtoare. Moarte nu va mai fi. 

... Fiilor, ce se cheamã aceastã lucrare? Se cheamã casa
milei lui Dumnezeu. Am adus-o la voi, ºi este o masã cereas-
cã a lui Dumnezeu. Fiilor, la început am lucrat minuni multe,
dar astãzi sunt în Duh ºi þin în mânã acest sfârºit. Þine bine,
creºtine, în mâini viaþa cea fãrã de moarte, cã Eu voi cere de
la tine viaþa ta. Aceastã lucrare se cheamã casa praznicului
împãrãtesc al lui Dumnezeu. Iatã, când vii, creºtine, la aceas-
tã masã, tu mãnânci praznicul lui Dumnezeu, ºi aºa sã zici:
„Mulþumesc, Tatã, cã m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul,
de a intra în casa Ta ºi de a mânca aceastã mâncare duhov-
niceascã“. O, fiule, pleci de aici acasã ºi uiþi totul. Vii ºi a
doua oarã, vii ºi a treia oarã ºi nu se cunoaºte cã ai mâncat la
acest praznic al Meu. Copiii Mei, dacã faceþi aºa, veþi fi scoºi
de aici ºi vor veni orbii care nu vãd, ºi cu ei voi face acest
praznic al Meu. Aceastã lucrare se cheamã altarul lui Dum-
nezeu, care este pus în douã pietre. Aceastã lucrare va strãluci
ca soarele. Aceasta va fi o corabie pe mare ºi va fi pânã la
sfârºit, ºi va spune Dumnezeu: „Intrã, tu, ºi toatã casa ta în
corabie, dar descalþã-þi încãlþãmintea ta“. 

Fiilor, toþi cei din mãnãstiri nu se pleacã la aceastã lu-
crare cereascã. Este greu sã faci pe cineva din mare mic. 

Fiilor, moarte nu va mai fi, ºi mulþi din voi veþi trece cu
piciorul aceastã viaþã, dar feriþi-vã de altfel de adormire, cãci
nu pentru gunoi v-am zidit Eu pe voi; nu v-am zidit ca sã în-
grãºaþi pãmântul acesta. 

... Creºtine, cine sã se roage pentru lumea aceasta?
Lumea când te vedea pe tine cã eºti batjocorit de lume nu-þi
punea parte nimeni ºi þie. 

Creºtine, întoarce-te la Dumnezeu, cã vine ziua de
Paºti, sã cinãm Paºtile Domnului. Aceastã lucrare se cheamã
floare nemuritoare, ºi dacã va fi ascultatã va fi o floare mare.

Fiule, M-am îmbrãcat din nou în Duh, ca sã spun celor
rãmaºi, la ziua de apoi, aceste cuvinte mari. Fericit vei fi tu,
creºtine, cã la veacul de apoi þi se va pune þie pecetea Duhului
Sfânt. 

Iatã Maica Mea ce vã învaþã pe voi: «Fiule, când te
scoli din patul tãu, în genunchi sã te scoli. Fã-þi mai întâi trei
metanii cu fruntea pânã la pãmânt, ºi apoi sã zici aºa: „Îþi
mulþumesc Þie, Doamne, cã m-ai deºteptat din somn ºi mi-ai
dat mie ca sã vãd lumina zilei. Îþi mulþumesc cã ai trimis pe
îngerul Tãu ca sã mã pãzeascã în aceastã noapte“. Fiule, sã
faci dupã aceea rugãciunea dimineþii». 

30 septembrie/13 octombrie 1965

Proorocul, dispreþuit în patria sa. 

... O, minune va face Dumnezeu cu tine! Nici o minune
n-a fost ca aceastã minune, ca sã vie Dumnezeu sã-þi cânte þie
la ureche cântarea Sfintei Treimi. O, îþi voi arãta trâmbiþa
Mea, întru care Eu am cântat. O, nu voi mai cânta din trâm-
biþa Mea, cãci toate sfârºitu-s-au. 

... Eu sunt Omul pe Care nu-L vedeþi, ºi nu acest trup
sunt Eu, cãci acest trup, ºtiþi de unde l-am luat. Când Eu eram
cu ucenicii, a venit cineva ºi a spus: „Iatã, Te cautã cineva“.
ªi am spus: «Mama Mea ºi fratele Meu sunt aceia care fac vo-
ia Tatãlui Meu». Aºa ºi cu satul Meu, cã dacã aº vorbi, aº face
rãzboi. Dacã s-ar pocãi, le-aº vorbi, cã tot satul a spus cã
aceastã fiicã e proastã. De mulþi este bârfitã ºi hulitã, ºi de ace-
ea M-am pogorât de sus ºi am luat un colþ de cãrãmidã ºi am
lucrat-o, ºi acum o iau cu Mine. O, cerul când o vede, de ce nu
spune cã este proastã, aºa cum zice lumea? Fiilor, zice cu gura
ei: „Nu aud“, ºi spune: „Dã-te mai aproape, cã nu aud“. Do-
reºte sã aibã voce. O, fiicã, lasã atâta cât este dat de la Mine. 

... Copiii Mei, vom cãlãtori mult, vom cãlãtori ºi pe jos
ºi veþi uita lucrurile voastre ce le-aþi fãcut, adicã ai furat, te-ai
mândrit, ai urât pe aproapele tãu. Iubite popor, vom întâlni în
cãlãtoria noastrã magi din rãsãrit ºi apus. Sã se audã glasul
Meu. Pace vouã! 

Fiilor, întãriþi-vã, cãci cãlãtoria voastrã este pe sfert,
cãlãtoria voastrã este scurtã, cãci vremea s-a scurtat. Copiii
Mei, vom cãlãtori ºi vom lãsa case ºi vei lãsa femeie ºi vei lã-
sa copii. 

... O, tatã, dupã toate câte v-am dat vouã, s-ar fi cãzut
sã fiþi sus; eraþi poate ºi împãraþi. Da, la ºcoala pãmânteascã
erai sus, dar învãþãtura Mea nu o poþi învãþa, cã nu te lasã
viaþa pãmânteascã. Copiii Mei, învãþaþi cuvintele Mele. Ridi-
caþi-vã, cã dacã aº fi vorbit la prunci ºi dacã auzeau acest cu-
vânt, grãiau. 

... Feriþi-vã de mândrie, cãci mândria s-a dus la preoþie
ºi au picat în mândrie. O, Eu nu urãsc preoþii, cãci ei au darul
de la Mine, dar veþi ºti cã din pricina mândriei mulþi preoþi nu
vor mai fi duhovniceºti. Se vorbeºte, aþi auzit, nici Lucifer n-a
murit, ºi este în viaþã. Dar duhovniceºte a murit, cã nu mai
este la treapta în care a fost. Feriþi-vã de mândrie, cã mândria
va pieri. 

... O, tatã, pentru ce am fãcut Eu aceastã casã? cã zice
cineva cã nu este frumoasã. O, Eu am fãcut-o dupã modelul
cerului. Pãstraþi zidirea Mea. 

... Fiule, tu cu mâna ta vei încheia planul lui Dumnezeu
de la sfârºit. 

14/27 octombrie 1965
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Frumuseþea lucrãrii venirii Domnului. Nimeni sã nu stea fãrã
lucru duhovnicesc. 

... O, cum Îmi place sã Mã plimb cu tine! Sã se anunþe
orice copil ºi orice bãtrân cã este Dumnezeu. Anunþã cã vine
Dumnezeu, Care înoatã pe valurile albastre. Nu daþi voie nici
la copil, nici la bãtrân sã Mã tulbure. Aºa sã spuneþi, cã vine
Domnul, ºi aºa sã cântaþi, cã vine Domnul. Vine Domnul pe
o apã, vine Domnul, ºi nu daþi voie la copii ca sã mintã cã nu
este Dumnezeu. Sioane, copiii tãi mint, ºi dacã s-a zãmislit
copilul tãu mincinos, ce vei rãspunde? Alãptaþi copiii bine, cã
ºcoala de acum nu este bunã. 

... Luaþi jugul Meu, cã nu mai pot ca sã-l duc. Nicioda-
tã nu Mi s-a pãrut greu ca în ziua de astãzi. 

... Nu este prooroc din cer ca Mine, dar îl voi condam-
na fãrã de milã pe acela care nu crede în lucrarea Mea. 

... O, slugã vicleanã ºi leneºã, numai doi talanþi þi-am
dat ºi i-ai îngropat. Slugã leneºã, pânã când dormi? Da, þi se
pare cã este dulce profeþia Mea, ca sã-þi ierte greºeala ta.
Scoalã-te ºi munceºte, ca sã ai mâine ce mânca, dar nu urâþi
trâmbiþa Mea, cã în faþa Mea plânge ºi ofteazã cã nu mai vrea
ca sã stea cu voi. De ce, oare, nu mai vrea ca sã stea în faþa
voastrã? Ce au fãcut strãmoºii când a plecat Moise din faþa
lor? A plâns þara. 

O, Sioane, ce faci? Sioane, Sioane, gândeºte-te la ziua
de mâine, gândeºte-te în viitor, cum ai putea ca sã zbori la
Mine. O, Sioane, mare va fi plânsul tãu, ca al strãmoºului tãu!
O, cã nu vreþi sã vã împãrtãºiþi cu cuvântul Meu! Azi unul, ºi
mâine altul, dar peste el nu mai mâncaþi altã mâncare. Spã-
laþi-vã de tinã, cãci în aceastã lunã vor pieri o parte din
creºtini ºi Mã voi muta cu corãbioara Mea ºi nu Mã veþi
gãsi. Cine s-a suit, s-a suit. ªi cine nu s-a suit, a rãmas. 

Am ajuns la sfârºit. Pace vouã! Treziþi vasul Meu, cã
ºade cu mâinile întinse ca sã o iau cu Mine, cã nu vrea sã mai
stea cu voi pe pãmânt. 

20 octombrie/2 noiembrie 1965

Îndemn la lucru duhovnicesc, la statornicie. Ivirea lucrãrilor
ispititoare ºi îndemn la veghe sfântã. 

... Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Amin. Am venit din
cerul sfânt pe pãmânt. Eu sunt Alfa ºi Omega, Care e scris în
sfânta Scripturã. Eu sunt în chip nevãzut, aºa e scris. O, tatã,
fericit vei fi tu în viaþa duhovniceascã, de vei crede în Dom-
nul Iisus Hristos, Care-þi grãieºte þie astãzi, cãci în acest trup
este Domnul Iisus Hristos. O, minune! Vezi, creºtine, cã stã
Domnul de vorbã cu tine? Vezi tu, creºtine? Mai e o clipã ºi
Se va da vãzut în faþa ta ºi tu te vei mira de aceastã minune.
Vei vedea cum o luminã a þinut acest trup. 

... O, copilul Meu, am venit la tine ca sã te iau la Mine,
dar te mai las o clipã ca sã-Mi serveºti cu trupul tãu, dar sã-Mi
serveºti în lucru duhovnicesc, pentru cã mâna Mea lucreazã
prin mâna ta, ochiul Meu lucreazã prin ochiul tãu, puterea
Mea lucreazã prin puterea ta, pasul Meu lucreazã prin pasul
tãu, dar sã nu te ia altcineva. Auzi? 

... O, copiii Mei, nu mai mergeþi din loc în loc dupã alþi
profeþi, cãci cine cautã sã aibã mai multe mese, la nici una nu
va sta. Auzi? Spune, tatã, crezi? Încã o datã vã ºoptesc: fiþi
atenþi, nu cãutaþi sã aveþi mai mulþi prooroci, cãci cine se
duce la alt prooroc, acela nu va rãmâne, ºi se va pierde în zãri.
Crezi? Vino la Mine ºi stai cu Mine, copilul Meu. Nu te pier-
de în zãri, nu avea altã masã, cãci mâncând multe mâncãruri,
þi se apleacã. Apropie-te de Mine, cãci cum am grãit cu

Avraam, Isaac ºi Iacov, aºa grãiesc ºi cu tine, copilul Meu.
Astãzi vino la Mine, nu mâine, cã am sã grãiesc cu tine. Vino
la Mine, cãci cine a venit la Mine, astãzi stã pe scaunul Meu,
astãzi stã cu Dumnezeu, cã astãzi am venit pe pãmânt, ºi par-
cã nu ar crede cã Eu sunt. Am uitat durerea Mea. Aºa ºi tu,
vei uita durerea ta, vei uita lacrima ta, cã am zis: nu te mai
uita la vremea aceasta. Apropie-te de Mine cât vei putea. Nu
slãbi puterea ta din calea Mea, cã te vei rãtãci. Când zici cã
este bine, atunci vine furtuna. 

Copilul Meu, viaþa ta este ca apa care curge. Nu te lãsa
în voia apei, cãci apa te duce unde voieºte ea, dar tu, copilul
Meu, vino sus, la Dumnezeu. Auzi? 

... Fiþi atenþi la viaþa voastrã, cã mulþi vor îndrãzni ca
sã se facã prooroci ºi ca sã prooroceascã. Dar voi fiþi cuminþi,
cã Domnul Iisus Hristos Se va mai arãta la altcineva, dar nu
în lucrarea aceasta, cãci Dumnezeu, în felul acesta nu va mai
fi. Aceastã lucrare pe care o aveþi în faþã este mare, ºi dacã nu
o veþi þine bine, veþi pierde aceastã lucrare, ºi fericit va fi cine
va avea parte de aceastã lucrare pânã la sfârºit. Dar ºi poporul
Israel aºa zicea, cã Moise a murit, dar n-a murit. Unde a murit
Moise? cã nu este scris pe nicãieri, nici pe piatrã nu vei gãsi
scris. Moise nu a murit, ci este în viaþã ºi plânge de stricãciu-
nea poporului de acum. 

... Fiilor, daþi slavã lui Dumnezeu, cãci am venit la voi.
Fiilor, ce face pãstorul la o oaie care nu ascultã? O dã de la
el. Eu nu vreau ca sã vã dau la moarte. Aºa voieºte Dumne-
zeu, ca nici o oaie din turma Sa sã nu plece fãrã de binecu-
vântarea Mea. Vrei sã fii poporul Meu? Paºte iarba Mea.
Auzi? Vrei sã fii oiþa Mea? Stai în stâna Mea, cãci mulþi lupi
sunt înfometaþi de tine, ºi am pus mulþi vânãtori ca sã-i vâ-
neze. Nu cãutaþi sã ieºiþi pe alte uºi, cãci o singurã uºã are stâ-
na. Oiþa care nu iese pe uºa pe care Eu am pus-o, se sinucide.
Eu sunt uºa. Aºa zice Dumnezeu. 

30 octombrie/12 noiembrie 1965

Sosirea timpului fericit ºi împãrþirea Evangheliei împãrãþiei
Domnului. 

... Fiilor, vine vreme frumoasã ºi vom merge din þarã în
þarã ºi vom trece peste plaiuri, cu steaguri în mânã ºi vom
cânta aºa: „Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, plin este cerul
ºi pãmântul de mãrirea Lui!“. Fiule, vine vreme bunã când
Domnul va ºterge lacrimile de pe obrazul tãu, cãci atunci
mulþi vor zice: „Trece-mã ºi pe mine la tine, ca sã scap ºi eu
de ce vine acum“. Fiule, aceastã vreme rea nu vine peste tine,
ci peste acela care n-a ºtiut de Dumnezeu, ºi va striga dupã
voi ºi nu va putea sã scape, cãci între tine ºi între el este o prã-
pastie mare ºi nu va putea trece aceastã prãpastie. 

Creºtine, cu ce ureche auzi tu? Cu cea pãmânteascã,
sau cu cea duhovniceascã? Fiule, omul are patru urechi. Fii-
lor, nu doriþi moartea, cãci uite, moartea este în mormânt, în
care nu este luminã, ºi mulþi se jeluiesc ºi se cãiesc cã au avut
luminã ºi n-au preþuit-o. 

2/15 noiembrie 1965

Statornicia credinþei. Vestirea grãirii Domnului din slavã, din vânt,
din nori. Trâmbiþele Domnului, de la Maglavit ºi de la mãnãstirea 

Vladimireºti. Proorocie despre trâmbiþa sfânta Virginia. 

... O, copilul Meu, stau ca frunza în vãzduh, fãrã de
trup ºi îþi grãiesc sã nu ai alt dumnezeu afarã de Mine, cã mâ-
na Mea lucreazã prin mâna ta, ºi ochiul Meu lucreazã prin
ochiul tãu, pentru cã pasul Meu lucreazã prin pasul tãu. 
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O, copiii Mei, nu mai mergeþi din loc în loc dupã alþi
profeþi, cãci cine cautã sã aibã mai mult de atât, la nici o masã
nu va sta. Vino, tatã, la Mine ºi nu te pierde în zãri, cãci viaþa
ta este ca o apã. Nu te lãsa în voia apei. Apa te duce unde vo-
ieºte ea, dar tu vino la Mine. 

... Am venit, tatã, la voi sã vã spun cã nu pãrinþii pã-
mânteºti sunt pãrinþii voºtri. Pãrinþii voºtri este Dumnezeu.
Auziþi? Nu mama pãmânteascã este mama voastrã, ci mama
duhovniceascã este mama voastrã. Mama ta este biserica,
tatã, este cel ce face voia Mea. Apropiaþi-vã de Mine, cã Eu
sunt, ºi mult nu va mai fi ºi vã voi grãi din slavã, din vânt ºi
din nori ºi vã veþi uita la Mine când vã voi grãi, ºi voi veþi uita
lacrimile, cãci atunci toþi duºmanii poporului Meu vor pieri
ca muºtele de astãzi. 

Fiule, nu râvni dupã lucruri pãmânteºti. Cine este cu
Mine, sã nu mai doreascã lumea, iar cine vrea sã iasã de la
Mine, sã iasã, ºi nimeni sã nu îndrãzneascã sã-l opreascã. 

Fiþi atenþi, cã mulþi prooroci se vor ivi. A fost o lucrare
la Vladimireºti, a fost o lucrare la Maglavit. Fiþi atenþi, tatã,
cu lucrarea pe care o aveþi în faþã. Fericit cine va avea parte
de aceastã lucrare pânã la sfârºit. O, ce veþi zice când va dis-
pãrea vasul Meu dintre voi? Veþi zice cã a murit, cum zicea
poporul Israel de Moise. Nu a murit Moise, ci plânge de stri-
cãciunea poporului de acum. 

Poporul Meu, paºte iarba Mea ºi nu te mai du la alte
mese. Dacã vrei sã fii oiþa Mea, stai în stâna Mea, stai în lu-
crarea aceasta, cã mulþi lupi sunt înfometaþi de tine. Nu cãuta,
fiule, sã ieºi pe alte uºi, cãci o uºã are stâna. Oiþa care nu iese
ºi nu intrã pe uºa pe care am pus-o Eu, se pierde. Eu sunt uºa.
Frate, nu te furiºa de Mine, cãci pe unde vei ieºi, Eu te voi ve-
dea. Oiþa Mea, stai cu Mine, cã am multã pãºune, cã dacã vei
ieºi de la Mine, vei pieri de foame ºi de frig. 

3/16 noiembrie 1965

Domnul cheamã la El pe cel fãrã de cale. „Mã voi face carte între
cer ºi pãmânt“. Îndemn la sfinþenie, la viaþã sub cruce, la hranã ce-
reascã, la post ºi la rugãciune. Vedenia pomului cu roade. Înþe-

lepþii pãmântului vor înãlþa sfinte cruci pe pãmântul român. 

... Ah, plec cuvântul Meu cãtre omul care nu este; plec
cuvântul Meu cãtre omul care nu L-a vãzut pe Dumnezeu;
plec cuvântul Meu cãtre omul care nu este. Ca un cerºetor vin
ºi spun aºa: sã vinã la Mine, cã sunt gol. Am un gol pãstrat
pentru omul cãlãtor de azi. Am un dor cãtre omul cãlãtor. Mã
voi deschide ca o portiþã. Voi bãga în inima Mea pe omul care
vrea sã vinã. Voi face casã ºi masã, cã minune e azi, dar mi-
nunea e ascunsã, pentru cã nu mai are pentru ce se arãta. 

Unde mai e Varvara? cã în faþa ei M-aº arãta. Unde mai
sunt cele trei fecioare? cã în faþa lor M-aº arãta. Unde mai e
muceniþa Tecla? cã în faþa ei M-aº arãta. 

Mã voi face o fereastrã pe care va fi scris numele Meu.
Pe uºã va fi crucea Mea, cu rãstignirea Mea. Mã voi face aco-
periº ºi vor veni nãvalã. Mã voi face corãbioarã, dar apele se
vor umfla din matca lor. Mulþi vor veni, vor scrie pe corãbi-
oarã: „Ultima speranþã pentru cel ce a venit din timp“. Voi
ridica pietrele din fundul apei, voi pune punte pentru tine. Vi-
no la Mine! Se deschide ultima carte. Cine va veni la Mine,
va zice cã e circ, dar nu e circ. El cunoaºte, cã a fost la circ.
Ar zice tabãrã, cã a fost la tabãrã, dar dacã a fost la Dumne-
zeu, ar zice: „E cortul lui Dumnezeu“. Ar zice cã e o barcã
dacã era la Dumnezeu, ar zice cã e o luntre. Dacã era la Dum-
nezeu, cunoºtea lucrarea Mea. Mã voi face carte între cer ºi
pãmânt. Va zice lumea: „Ce sã fie aceasta?“.

... Frate ºi sorã, între tine ºi femeia ta sã fie Duhul lui
Dumnezeu, sã nu fie duhul rãu. Nu am gãsit bãrbat sau fe-
meie sã stea faþã în faþã fãrã poftã. În trecut, bãtrânii petre-
ceau cu fecioarele împreunã ani de zile, în peºterã, la întune-
ric, dar nu pofteau, ci trãiau în Domnul. Astãzi, sunt bãrbaþi
care se învârtoºeazã sã se ducã dupã femei. 

... Dacã aº fi avut o vioarã, ar fi venit cu grãmada la
Mine, dar Eu în mânã port crucea Mea. Fuge omul de cruce.
Cine sã-l întoarcã? Nu e nimeni cine sã-l întoarcã, cãci locul
unde se duce e focul. Fuge de Mine, de crucea Mea. A ajuns
omul sã fugã de cruce, ca de o nãlucã; sã fugã de chipul Meu,
ca de un leu. Se duce la foc. Veniþi la Mine! Fericitã urechea
care aude: veniþi la Mine! Dacã vii la Mine, creºtine, nu mai
lua traista cu pâine din lume, cã ºi Eu am mâncare. Ai plecat
pe calea lui Dumnezeu, ia numai de la trimisul Meu. 

... Ascultã, frate: de n-ai avea hainã ºi zice cineva: „Am
luat hainã, cã nu aveam; am luat pâine de la mãmica“, ºi vi-
ne mãmica ºi spune: „Nu þi-e frig?“, copilul Meu, nu lua.
Mult te vei bucura, aºa cum þi-am spus Eu când ai plecat la
Dumnezeu. Nimic nu lua de la cei ce te-ai lãsat de ei. Ei cautã
sã te întoarcã, tu nu ºtii, dar crede de la Mine, cã toate se aud
la urechea Mea. Ai plecat pe calea lui Dumnezeu, ia numai de
la trimisul Meu. Are sã-þi spunã lumea: „Frumuseþea ai lãsat-o.
Ia uite ce posomorât ai ajuns!“. 

Trupul bine mâncat duce sufletul în mâna diavolului.
În trecut, bãtrânii aveau numai pielea pe trup. De ce? Pentru
cã fusese odatã gras, pusese sufletul rob trupului. Atunci, ce
a zis? „Ia stai, trupule, sã te pun eu la jug“, ºi a pus trupul la
jug. Ce jug? Post ºi rugãciune. Cel mai greu jug pentru trup
este postul. Ia aminte, frate, cãtuºe i se socoteºte trupului pos-
tul. Este cea mai bunã armã de a opri trupul de la pofte: pos-
tul. Sã nu crezi cã dacã ai postit te-ai îmbolnãvit. Se aflã în
carte cã trupul este vrãjmaº sufletului. Lasã-te dupã sfatul
Meu. Dacã spune cineva cã de la post te îmbolnãveºti, nu e
adevãrat. Creºtinii din trecut au înviat morþii, au dat vedere.
Postul, pentru anume lucruri sã-l pomeneºti. Dacã ai postit ºi
n-ai spus pentru ce e, e ca o hârtie nescrisã. Dacã ai un tatã,
sã posteºti ca sã-l scoþi. Vã arãt o muceniþã care, dupã ce a
murit, cineva a scos-o prin post. Decât sã faci o sutã de paras-
tase, cea mai bunã faptã e sã scrii zile de post ºi îl vei scoate
din a lui moarte. Nimic nu-i sfânt pe pãmânt ca postul. Cu
post vei scoate pe cei mai îndrãciþi oameni. Zice cineva: „Am
vrãjmaºi.“ Dacã ai avea atâtea zile de post, n-ai avea. Dar nu
ai post. Frate ºi sorã, n-am venit sã stric legea, am venit
contra vrãjmaºilor tãi. Nici între creºtini nu e post astãzi. Cea
mai bunã armã de nimicire a duhurilor rele e postul. Cineva
dintre creºtini a postit trei zile ºi trei nopþi sã vadã dacã este
adevãratã lucrarea Mea, dar pentru cã ispitea, nu s-a arãtat.
Nu puneþi în lucru ce nu vã e dat. Altcineva a postit sã fie ºi
el prooroc, dar nu cereþi ce nu vã e dat. ªtii cine fac aºa? Cãr-
turarii ºi fariseii. Pe timpul lor, posteau ºi ziceau sã-L dea pe
Dumnezeu jos. Dumnezeu ºtie pe fiecare ce are de fãcut cu el.
Fratele Meu, dacã vrei sã faci ceva pentru fratele tãu, posteº-
te, dar nu cere altceva. 

... Fiþi nevinovaþi ca porumbeii ºi înþelepþi ca ºerpii. De
ce porumbeii sunt nevinovaþi? Pe ei în zorii zilei îi gãseºti în
grãdiniþã. Mãnâncã seminþe ºi pietricele ºi nu mãnâncã omizi,
ci numai seminþe. De ce ºerpii sunt înþelepþi? Sunt, cãci îºi
cunosc vremea când sã iasã afarã din culcuº. Numai acela,
când i-a venit sfârºitul, iese sã-l striveascã, cã aºa e dat. Nici
un ºarpe nu piere decât numai strivit. Nici o vietate nu are în-
þelepciunea unui ºarpe. Cineva bãtea cu lemnul într-un colac,
dar dacã nu-i loveºti capul, nu moare ºarpele. 
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... Vrei sã fii predicator, fii. Dar cine spune la cineva:
„Nu fura, nu curvi“, platã de la Mine va primi. Dar mai întâi
hrãneºte-te tu cu ea, ºi pe urmã dã-o la altul. Semãnãtura ta sã
fie vãzutã, ºi pe urmã dã-o la altul. 

... O, Verginico, sã ºtii cã pomul pe care l-ai vãzut este
Domnul, ºi fructele pe care le-ai vãzut sunt cuvintele Lui care
se vorbesc prin gura ta. Este încãrcat Domnul de cuvinte sfin-
te, de miere. Cum ai gustat, ai ºi aflat gustul Sãu. Dar cine sã
le culeagã? Cãci omul de astãzi este leneº, nu vrea sã culeagã
cuvintele Domnului, ºi fiecare duh trage la tatãl sãu, cã stã
Domnul în calea cãlãtorului, dar cine-L vede? L-ai vãzut tu,
Verginico, cã ai Duhul Domnului, dar cei ce nu-L mai au,
nu-L mai vãd, cãci aºa este scris: „Duh la duh trage“. 

... Aceastã lume de astãzi este vrednicã de suferinþã,
cãci ochi a avut, ºi pe Domnul nu L-a vãzut; urechi a avut, ºi
pe Domnul nu L-a auzit; gurã a avut, ºi pe Domnul nu L-a
slãvit; mâini a avut, ºi Domnului nu I s-a închinat; picioare a
avut, ºi pe calea lui Dumnezeu nu a mers. 

Dumnezeu a blestemat lumea aceasta sã nu se mai fo-
loseascã de mãdularele sale, ºi mãdularele ei sã fie o putoare.
Nici nu aude, nici nu vede, nici nu vorbeºte, nici nu merge, ºi
blestemul lui Dumnezeu o chinuieºte. 

... Verginico, sã ºtii, când chemi numele Meu, sã faci
semnul sfintei cruci, cã acesta este toiagul Meu, ºi sã zici:
„Doamne Iisuse Hristoase, miluieºte-ne pe noi“, cã dacã nu
zici aºa, mulþi domni se duc, în numele Meu, ºi îi înºealã pe
creºtini, dar voi, sfânta cruce fãcând-o, biruiþi! 

... Sã ºtii, Verginico, aceste construcþii pe care le vezi,
sunt sfintele cruci care se vor construi în curând, cãci pe pã-
mântul României va intra poporul grec, ºi acel popor este un
popor de cinste înaintea Domnului. El va construi pe toate lo-
curile mai înalte, sfinte cruci. Vor fi ca numãrul stelelor. 

6/19 decembrie 1965

1966 

Slava credinþei. Sfinþenia cãsãtoriei. Cel ce va fi creºtin, se va
numi român. Fiii ºi fiicele Noului Ierusalim. 

... Fiilor, nu din mamã pãmânteascã sunteþi voi, ci sun-
teþi nãscuþi din mamã duhovniceascã. Ochii tãi nu au vãzut
când Dumnezeu þi-a trimis pâine în casa ta. Þineþi bine minte,
cã nu este libertate cum era odatã. Sunt lacãte puse pe biseri-
cuþe. La câte o portiþã, mai este câte o potecuþã. O, cum erau
odatã uºile deschise ºi intrai ºi nu te înfricoºai! 

O, copii ai Ierusalimului, o, copii ai cetãþii care vine!
Duhovniceºte s-a spus cã va veni iarãºi vremea când vom fi
liberi. O, sã nu cauþi fãrã aceastã lucrare, cãci cu tine vreau sã
descui. Tu eºti un bulgãre de sare, care va sãra tot pãmântul
acesta. Tu eºti cheia veacului de la sfârºit. Domnul o poartã.
Dar cui am dat aceastã cheie? Vedeþi cã nu ºtiþi dacã nu citiþi
legea? Cã este scris un calendar mare, pe care l-am lãsat. 

Veniþi-vã în fire, cãci aceastã lucrare nu se vede bine,
dar va veni vremea când se va vedea mare ºi se va vedea bine,
cãci aceasta este casa lui Zaheu, ºi sã ºtiþi cã unii din voi veþi
intra, ºi unii nu veþi intra, cã Domnul va pregãti un loc care
nu va fi ca pe pãmânt, cãci vine vremea de pe urmã. Dacã nu
credeþi, sã ºtiþi cã nu veþi moºteni pãmântul acesta. 

... Fiule, dezbracã-te de hainele cele vechi ºi îmbracã-te
cu cele noi, cã va sosi Domnul la voi ºi vã va ridica pe norii
cerului. De vei fi în casã, ieºi din casã la auzirea acestor cu-

vinte. De vei fi la câmp, lasã câmpul la auzirea acestei ºoapte.
Ridicã-te ºi vino dupã Mine. De vei fi sus pe casã, sã nu te
cobori sã-þi iei nimica pe tine din casa ta. Vino! La ale Mele
ºoapte, ridicã-te! Fiule, grãbeºte ºi vino dupã Mine! De vei fi
în slujbele Mele, atâta îþi îngãdui, sã ceri de la Mine binecu-
vântare în cãlãtoria ta, cãci la ºoaptele Mele tot iadul geme, ºi
la cuvintele Mele tot iadul se teme, cãci la chemarea Mea tot
iadul se va scula. Dar sã fii atent, creºtine, cum vei pleca,
cã-þi vor ieºi în cale neamurile tale ºi te vor opri. Nimic sã nu
le spui de ºoaptele Mele. Tu vino dupã Mine. Tu cunoºti cum
va fi timpul acela, cã ºi cel mai iubit prieten te va þine pe tine
ca sã întârzii. Sã nu fii codaº, cãci Eu te voi numi pe tine fiu
dupã inima Mea ºi te voi iubi cum n-am mai iubit pe nimeni.
Mai presus de ziua de înviere te voi numi. Mai presus de ziua
de naºtere te voi numi. Mai presus de naºterea omului dintâi
te voi numi pe tine. Vino la Mine, cel din plan, omule din
simbol, omule din vremea de acum, care n-ai uitat toate câte
s-au lucrat, care nu L-ai uitat pe Tatãl tãu, ce Se cheamã
Dumnezeu, ºi Mi-ai urmat Mie cu tot ce ai avut ºi nimic nu
te-a rupt de la adevãrul sfânt. Vino la Mine, cã ce bine-þi va
pãrea þie când te voi chema! 

... De ºaptezeci de ori câte ºapte te-am hrãnit cu lapte,
ºi nu cu lapte pãmântesc, ci cu lapte duhovnicesc, cãci te-am
hrãnit mai mult ca pe fiul ce a stat lângã Mine. Te-am hrãnit
mult de tot ºi þi-am pus brãþarã la mânã, ca sã te cunoascã
aceastã lume. Þine-te bine, tatã, cã ai mâncare la Mine, cã ai
bãuturã la Mine. Adu-þi aminte de praznicul Meu ce-l sãrbã-
toresc, cãci praznicul Meu nu a fost în nici un timp aºa ca
acum, cãci acum ne sunt vitele sterpe, dar când ne-or fãta, ne
vor da lapte mult de tot. 

... Poporul Meu, þi-am dat pâine, dar sã nu spui cã nu
þi-am dat. Poporul Meu, þi-am dat apã, dar sã nu spui cã nu þi-am
dat. Poporul Meu, þi-am dat viaþã; primeºte viaþã de la Mine.
Poporul Meu, intrã în corabia Mea ºi sã nu spui cã nu e vre-
mea. Poporul Meu, pentru ce pãcat ai cãzut în sabia lui
faraon? 

... Fiul Meu, pentru ce a venit la tine Dumnezeu?
Pentru ca sã-þi îngãduie pãcatul tãu ºi fãrãdelegea ta? Pentru
ce este cãsãtoria? Acest altoi este de la facerea Celui Înalt, ºi
am zis, ºi spun: naºteþi fii în duhul ºi nu în trupul, cãci altfel
nu te voi chema creºtin dupã legea Mea ºi te voi chema creº-
tin împotriva Mea. La acest cuvânt nu ne putem împãca, nu
Mã pot împãca cu neînfrânarea ta. 

Fiule, dacã vei reuºi cu lucrarea Mea, vei vedea taina
soarelui, vei vedea toate lucrurile aºezate ºi vei vedea toate
tainele întru lucrurile Mele. 

... Am rãmas cu poporul lui Israel, dar cu rãmãºiþa lui,
nu cu cei pe care i-am scos din robia lui faraon, ci cu fii din
fii ai neamului lor, ca sã moºteneascã þara Canaanului. O, po-
porul Meu, nu mai avem atâta vreme, ºi de aceea lucrul este
scurt. Cuvântul Meu în faþa poporului Meu este ca toiagul lui
Aaron. 

... O, apropie-te de Mine, þarã româneascã, cã de nu Mã
vei asculta, va rãmâne întru tine semn de la Mine cum a rã-
mas ca amintire din mãnãstirile împãraþilor. Apropie-te de
Mine, oºtire românã, cãci copiii care vin, nu sunt de la Mine,
nu sunt cu Mine, cã Dumnezeu va strica ºcoala cea pãmân-
teascã ºi va înãlþa bisericã dacã va fi ascultare. Dumnezeu va
strica zãmislirea pruncilor dacã va fi ascultare în oºtirea ro-
mânã, cãci am luat altoi pentru voi ºi pun altoi de la început,
ca cel nãscut sã rãmânã înviat. Dacã voi reuºi, bine va fi, aºa
cum scrie în carte la rugãciune: «precum în cer aºa ºi pe pã-
mânt», fãrã pãcat. Credinþa sã o pãstraþi, cãci multã credinþã
este întinatã. Crede în Dumnezeu, dar face ºi pãcat lumea. 
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Fiþi în apropierea lucrãrii de azi. Nimeni sã nu-ºi ducã
planul dupã voia sa, ci toþi sã-ºi ducã planul dupã voia lui
Dumnezeu. Cãsãtoria nu este dupã voia sa, ci este dupã pla-
nul lui Dumnezeu. Nici un creºtin sã nu trãiascã cu femeia sa
dupã voia sa, ºi sã trãiascã numai dupã voia lui Dumnezeu.
Este scris în lege despre cel ce stricã cuvântul lui Dumnezeu.
Pe acela îl numeºte vrãjmaºul Sãu. Bagã bine de seamã,
Israele, cã pentru tine s-a pogorât legea de pe muntele Sinai. 

Dacã voi reuºi cu tine, voi pune acest pãmânt ca sã fie
raiul pentru tine; viaþa cea veºnicã va fi pe el; fii ai Edenului
ceresc veþi fi. Supuneþi-vã voii cereºti, fiilor. O, ascultã, Nou-
le Ierusalime! Ce zici, vei merge fãrã de pãcat? Nu greºi, tatã,
ca sã pot reuºi cu tine, ca sã-þi dau în folosinþã patria creº-
tin-ortodoxã. 

O, am vorbit aºa din pricina dragostei de tine. Creºtine,
când Eu sunt cu tine, mergi cu Mine. Când Eu sunt cu tine, nu
greºi. Înfrâneazã-te, fiule, înfrâneazã-þi mãdularele tale, cã Eu
sunt mereu cu tine. Înfrâneazã-te, tatã, cã vine vrãjmaºul pes-
te tine dacã nu faci ca Mine. Ascultã-Mã, cãci Eu sunt Care
þin piept asupra vrãjmaºului tãu. Sã se ducã aceastã veste la
tot poporul Meu. ªi fiþi atenþi, sã nu vã latre câinii pãgânilor. 

Fiilor, a sosit timpul legãmântului nou, cãci cineva din
creºtini spune cã Dumnezeu a venit sã cãsãtoreascã. Eu am
venit cu neprihãnirea ºi n-am gãsit fecior ºi fecioarã în toatã
þara sã nu doreascã de cãsãtorie trupeascã, dar Eu am venit
din legea lui Dumnezeu. 

O, astãzi nu i se mai spune român la nimeni, decât celui
creºtin. Poate sã fie el german, indian, dar dacã este creºtin,
este român. Pace poporului român! Pace þie, poporul Meu! 

... Ah, Verginico, dacã tu cauþi în sfânta Scripturã, vei
gãsi cum a proorocit David ºi Matei evanghelistul ºi cum s-a
lucrat ºi cum se lucreazã ºi astãzi, prin Duhul Sfânt. O, fiica
Mea, multe descoperiri s-au descoperit, ºi tot nu pricep oa-
menii. Verginico, acest vas pe care tu îl vezi, a fost la începu-
tul legii ºi acum. Acest vas este pus în faþa creºtinilor, în faþa
preoþilor, dar în chip ascuns, ºi se descoperã numai în pilde.
Fericit cine a cunoscut planul lui Dumnezeu ºi s-a folosit de
priceperea sa, cãci cine ºi-a spãlat viaþa în vasul acesta, acela
s-a învrednicit ºi a intrat întru împãrãþia lui Dumnezeu, ºi as-
tãzi s-a descoperit pruncilor lui Israel acest sfânt vas, ºi cine
se va spãla în acest vas, se va învrednici sã intre în cortul lui
Dumnezeu, în biserica Noului Ierusalim. Aºa grãieºte Duhul
Sfânt, cãci cortul acesta se mai numeºte ºi biserica creºtinilor,
biserica Noului Ierusalim, ºi acest vas se numeºte vas de spã-
lare al cortului, al bisericii creºtinilor, ca oriºicine va voi sã
vinã în cortul acesta ca sã se închine prin sine lui Dumnezeu,
se cade lui sã se spele întâi, cãci creºtinului nu i se mai în-
gãduie sã mai stea în prietenie cu necredincioºii, cãci Domnul
grãieºte: «Cu cei necredincioºi nu voi ºedea».

... Spune, Verginico, la creºtini, cã aºa zice Domnul: ci-
ne voieºte sã intre în cortul acesta, sã se spele mai întâi de pã-
catele sale. Verginico, Verginico, cum odinioarã nu puteau
creºtinii nebotezaþi sã intre întru împãrãþia cerurilor, aºa ºi în
vremea de astãzi, nu poate intra omul nepocãit, în cortul aces-
ta, adicã în biserica Noului Ierusalim. 

... Þine, Verginico, bine tot ce ai, cã dreaptã este lucra-
rea Mea. 

... Verginico, spune tu, fiica Mea, poporului acesta la
care Eu am grãit, cã Domnul le-a pus întrebare: de ce nu as-
cultaþi de sfaturile Mele? Eu i-am numit pe ei fiii Noului Ie-
rusalim, fetele Noului Ierusalim, popor al cortului sfânt, po-
por al Noului Ierusalim, dar ei Îmi sunt plini de tinã ºi acum,
dupã atâta vreme de profeþie. Eu, Domnul, am lucrat taine
mari cu oamenii, ºi nu în folosul trupului, ci în folosul Du-

hului Sfânt, cãci trupul este pãmânt ºi þãrânã, iar duhul este
nemuritor. Sã o iau de la zidirea omului ºi pânã în clipa de
pânã acum numai tainele lui Dumnezeu sunt, dar în vremea
de acum, nu s-au descoperit lucrurile. 

Astãzi am luat altoaie din toate lucrãrile ce s-au lucrat
la început, ca sã le unesc una cu alta, adicã începutul cu sfâr-
ºitul, dar greu Îmi este ca sã le unesc una cu alta, cãci strãin
s-a fãcut sfârºitul de început. 

... O, Verginico, spune, tatã, la creºtini cum Mã vezi tu
pe Mine, Domnul, lucrând numai taine, numai simboluri ºi
numai lucruri cereºti, ºi mulþime peste mulþime de popoare s-au
îndepãrtat de adevãr, luând aminte la duhurile înºelãtoare.
Verginica, vasul Meu, pe care l-ai vãzut tu, sunt toate tainele
lui Dumnezeu ºi toate simbolurile, toate pildele ºi toate lucrã-
rile pe care le-am lucrat, ºi vorbirile cu proorocii, de la face-
rea lumii ºi pânã în ziua de astãzi. 

... Verginico, aminteºte-i poporului despre cãsãtoria de
acum, cã strãinã viaþã poartã bãrbaþii de acum, faþã de cei de
atunci. Acest pãcat Îmi este mare povarã cãlãtoriei Mele de
acum. Încã mai avem un altoi pe care nu l-am lucrat, ºi prin
acest altoi vã veþi cunoaºte între fiii oamenilor cã-Mi sunteþi
ucenicii Mei, ºi prin altoiul acesta toate neamurile vor mãrtu-
risi de credinþa voastrã dreaptã ºi multe neamuri se vor întoar-
ce la credinþã ºi, dimpreunã cu poporul Meu, vor dobândi îm-
pãrãþia veºnicã, în vecii vecilor. 

... O, mãi popor român, mãi popor român, pentru tine a
venit Domnul din cerul sfânt, sã fac cu tine ce a rãmas de
lucrat. De ce, poporul Meu, mai întârzii a crede? Pentru ce
mai zãboveºti a te pocãi? Nu este scrisã venirea Mea de
acum? Nu eºti tu scris în lege despre aceastã lucrare sfântã?
Pentru ce mai întârzii a crede? Pentru ce întârzii a veni la
Mine? Vã zic vouã, popor român, cã vor veni strãinii de de-
parte, iar tu, o palmã de loc, te leneveºti sã vii. Nu socotiþi voi
cã alþi creºtini, din strãinãtate, au lãsat odihna ºi curþile lor,
femeile ºi feciorii lor, ºi în þarã strãinã au cãlãtorit, cãutând pe
Domnul Iisus Hristos? Dar voi nu vã înduraþi sã lãsaþi nimic.
Iatã, Eu am lãsat cerul ºi am venit la satele voastre, unde este
scris, dar scump va fi preþul venirii Mele la voi. Ce lucru sã
mai fac, afarã de aceastã lucrare sã mai întorc pe om de la pã-
cat? Ce lucrare sã mai fie afarã de aceasta? Cine n-a auzit ºi
sã nu se mire? ªi cine nu a auzit ºi nu s-a mirat? Cine nu o so-
coteºte ºi sã nu se înspãimânte? Domnul a venit iarãºi pe pã-
mânt, a venit în Duhul Sfânt. Cum sã nu vã cuprindã frica pe
voi? Inimã de piatrã, cum mai stai în amorþire? cã ºi morþii
gem în mormintele lor, de groazã. 

Popor român, trezeºte-te! Ce mai stai? Este ziuã, nu es-
te noapte. De ce dormi? Este ora întârziatã. Hai, popor român,
ce mai zãboveºti? Oare, nu tu eºti în planul Meu? 

... Pentru aceasta M-am plecat Eu acestei copile, sã vã
fac pe voi fii ºi fiice ale Noului Ierusalim. Oare, aceasta nu e
o tainã? 

... Verginico, Eu închei vorbirea ºi binecuvintez cu bi-
necuvântare sfântã aceastã scrisoare, ºi s-o dai în faþa popo-
rului ce face parte la toþi de lucrurile Mele. Amin, amin, amin. 

25 decembrie 1965/7 ianuarie 1966

Israel, numele poporului sfânt. Viaþa de apoi ºi salvarea celor din
iad. Pãmântul va fi al Domnului, iar pe el, omul cel nou. 

... Fiilor, dacã aº fi fãcut lucrarea pentru trupuri fãrã
duh, aº fi încheiat veacul acesta de mult, dar nu fac lucrul
Meu pentru trup, ci Îmi fac astãzi lucrarea numai pentru du-
huri, cã acesta este planul Meu de astãzi, cãci cu trupul am lu-
crat. Câþi nu sunt cu trupul luaþi la cer! ªi câþi cu trupul nu
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sunt lãsaþi pe pãmânt! Iatã, priviþi cu ochii la moaºtele lor, la
care sãmânþã se mai gãseºte ºi astãzi sã se sfinþeascã în trup.
Pe aceia nu-i oblig Eu, Domnul, ºi aceasta o voiesc ei, din
dragostea lor faþã de Mine. Dar vouã vã cer Eu, cu multã ru-
gãminte, sã fiþi cu duhul curat, ºi voi nu vreþi. 

... Þi-am spus þie Israel, ca sã cunoºti cã Eu sunt Dum-
nezeul lui Israel, cãci Israel Mi-a fost Mie popor, ºi Eu i-am
fost lui Dumnezeu, ºi cine dintru Israel nu M-a ascultat, nu au
primit cinste de la Dumnezeu, ci au fost pedepsiþi pentru vina
lor. 

... Ah, fiilor, fiilor, iar vã spun acest cuvânt. Am venit
la voi, cã mereu v-am spus cã am venit la voi, ºi nu Mã cre-
deþi cã Eu sunt Domnul ºi cã de mult sunt venit. La început
când am venit cu acest cuvânt, l-aþi auzit numindu-vã pe voi
popor al Meu. ªi n-am venit ca sã Mã duc în lume, ºi voiesc
sã rãmân la tine, ºi cu tine sã închei veacul, cã tu eºti scris sã
fii cheia cu care voi încheia veacul acesta de la sfârºit. Popor
al Meu, nu erai tu iubit de nimeni pe pãmânt aºa cum te
iubesc Eu, Domnul. Nici pãrinþii tãi, care te-au crescut, nu te-au
iubit cum te iubesc Eu, Domnul. Iubirea Mea este înaltã, înal-
tã, faþã de iubirea pãrinþilor tãi. Poporul Meu, Eu þi-am adus
lucruri scumpe, þi-am adus lucruri mari ºi vrednice de tine.
Când ai timp sã începi a le lucra? Of, of, mãi popor al Meu,
fã-þi timp sã împlineºti cuvintele Mele, cãci timp din timp, se
face o viaþã plãcutã lui Dumnezeu. 

... Popor al Meu, Dumnezeu când te-a zidit, þi-a dat o
mânã de grâu, ºi când am venit acum, þi-am spus sã-l alegi de
neghinã. ªi am venit la tine sã vãd dacã l-ai ales, dar vãd cã
treci cu vederea ºi nu vrei sã-l alegi bine, popor al Meu; cã
numai o mânã de grâu þi-am dat ºi nu l-ai ales, dar sã-þi fi dat
un car de grâu! ce-ai fi fãcut? Moºii ºi strãmoºii tãi aveau ca-
re de grâu, date de Mine, ºi ei alegeau bine ºi nu lãsau neghi-
na în grâu, ci o aruncau. Tu de ce, popor al Meu, nu alegi ne-
ghina? Cine vrei sã-þi aleagã grâul? 

... Este vremea de sfârºit ºi nimeni nu se va mai învred-
nici ca sã-þi facã þie bine, cã a venit un om urât ºi a ºoptit la
urechea lumii de astãzi cã morþii nu mai mãnâncã, cã aici este
raiul ºi iadul, dar Eu vã zic vouã sã nu credeþi, ºi veºnic sã
staþi cu Mine, cã prin voi, mulþime mare de pãcate voi spãla. 

... Grâul este viaþa ta, iar neghina este pãcatul. Grâul
sunt zilele tale ºi ale fiecãruia de pe pãmânt. Numai o mânã
de grâu are omul astãzi, ºi aceea este îndoitã cu neghina, ºi
multã neghinã se aflã în grâu, adicã multe pãcate se aflã în zi-
lele omului de astãzi. Moºii ºi strãmoºii voºtri aveau sute de
care ºi nu dãdeau voie sã stea neghina în grâu, nu dãdeau voie
pãcatului sã stea în inima lor. 

... Am venit la tine ca sã te pregãtesc pentru împãrãþia
cerurilor, cãci pãcatul nu va mai avea loc pe pãmânt, cãci ce-
rul ºi pãmântul sunt ale Domnului ºi nu sunt ale oamenilor. 

Dumnezeu este împotriva omului care face pãcate. Pe
omul care face pãcat, nu-l primeºte Domnul în slujba Sa. 

Popor al Meu, ºi strãmoºii voºtri au mai avut greºeli,
dar le trimitea Dumnezeu prooroci ºi îi trezeau, ºi ei ascultau
ºi nu lãsau greºeala, ºi o mãrturiseau ºi nu o mai fãceau. Dar
la voi, nu prooroci au venit, ºi Însuºi Domnul a venit sã vã
grãiascã prin Duhul Sfânt. 

Nu eºti popor al poporului, ci eºti popor al lui Dumne-
zeu. Vezi? Tu ai o vitã pentru jug, ºi alta, pentru lapte, dar Eu
nu te am pe tine pentru jug, cãci jugul l-am luat Eu asupra
Mea, adicã nu pentru lume te am, ºi te am pentru Mine, ca sã
împlinesc ce am în lege scris. Poporul Meu, vreau sã Mã arãt
cu viaþa ta în lume cum se aratã un învãþãtor cu ºtiinþa elevilor

lui. Creºtine, creºtine, viaþa ta e scrisã sã înlocuiascã soarele,
viaþa ta este lumina, cã nu va mai lumina soarele pe cer, ci tu
vei fi lumina oamenilor pe cale. 

... Fiilor, nu eram Eu în sfântul potir? Nu eram Eu pe
sfânta cruce? Nu erau faptele Mele în sfânta Scripturã? Dar vã-
zându-Mã dispreþuit chiar ºi de voi, creºtinii, am venit în calea
poporului Meu ca sã Mã arãt iarãºi ºi sã strig cât pot la voi. 

... Aceastã hranã pe care þi-o aduc Eu, îþi dã putere ca
sã calci peste scorpii ºi peste toatã fiara lui antichrist ºi nu-þi
va face þie nici o ranã, cã tu vei fi pe pãmânt o comoarã ºi te
voi pune în palma Mea ºi mulþi vor alerga dupã tine. Pregã-
teºte-te, cã am adus lucruri noi din cer pe pãmânt. 

... Aceastã lucrare, râvneºte tot cerul la ea, ºi þie, popo-
rul Meu, þi s-a urât cu ea.

... Fiule, auzi tu cuvântul Meu? Eu îþi vorbesc de aproa-
pe, cã nici cu moºii ºi strãmoºii tãi n-am vorbit cum vorbesc
cu tine. Nici cu Moise, nici cu Avraam ºi nici cu Isaac n-am
vorbit aºa de aproape. 

... O, frate, frate, te-a invitat Domnul sã intri în casa
Lui. Nici împãraþii nu au cinstea pe care þi-am dat-o Eu,
Domnul. Pe tine te aºteaptã cerul. Nu este fãpturã în cer, nici
pe pãmânt ca sã-þi mãsoare cinstea pe care þi-am dat-o Eu,
Domnul. 

... Fiul Meu, crede întru Unul Dumnezeu, cãci va pieri
apa de pe pãmânt ºi tu vei fi stânca din care va curge apa din
care vor bea toþi, pentru a Mã cunoaºte pe Mine, Dumnezeu. 

... De ce nu mãnânci din ce þi s-a dat, ºi mai mãnânci ºi
de pe piaþã? cãci piaþã se numeºte fãrãdelegea. 

Fiilor, sunt mai rãu decât lupul când îi este foame. Mi-e
foame, creºtine, sunt plin de foame. Dã-Mi sã mãnânc. Mi-e
foame, poporul Meu. Creºtine, dã-Mi sã mãnânc ce este scris
în legea Mea ºi nu ce ai tu în legea ta! Înger din cer de ar veni
în casa ta ºi ar adãuga sau ar scoate ceva din legea Mea, sã
nu-i faci nici o ascultare, sã nu fie primit. 

... Fiule, crezi cã în acest staul vor suna douãzeci ºi pa-
tru de clopote? Crezi cã în acest staul se va pregãti jertfa sfân-
tã, ºi jertfa care se va pregãti va fi dupã credinþa poporului
Meu? Fiule, crezi cã în staulul acesta se va arãta toatã fãptu-
ra care trebuie sã fie arãtatã? Crezi cã în locul acesta nu va
mai putea sã intre nimeni necurat? Fiilor, învredniciþi-vã de
aceastã tainã sfântã, cãci vã spun cã o parte din voi va intra,
ºi o parte din voi nu va intra, cãci nu te voi lua dupã nume,
creºtine, ºi te voi lua dupã viaþa pe care o trãieºti, aºa cum
este scris în legea Mea. 

... Popor numit, încredinþeazã-te, cãci din tine voi scoa-
te pâraie ºi izvoare mari, din care va curge miere ºi lapte, care
vor adãpa toatã seminþia Mea. 

... Fiilor, fiilor, cercetaþi-vã bine întru toate ºi fiþi vred-
nici de lucrarea aceasta, cãci este scrisã în toatã Scriptura, nu
astãzi am adus-o. Eu n-am adãugat nici un cuvânt la ea, ºi to-
tul este scris în carte, dar sunteþi fãrã pricepere. O, mãi fiilor,
de ce am luat Eu din fiecare pom al cerului câte un altoi? cã
prin altoaiele acestei taine am lucrat de când am zidit pãmân-
tul cu tot ce este pe el. O, tatã, puþine pãsãrele au venit la lu-
crarea Mea, dar s-au dus ºi acestea laolaltã în apã cu cele din
lume. Eu n-am venit ca sã nimicesc pe pãcãtos, ci am venit ca
sã-l vindec, am venit ca sã-i pun alifie. Fiilor, de ce am luat
din fiecare câte un altoi? Ca prin altoaiele acelea, sã se vadã
cã tainic am lucrat de când am zidit: Adam, Noe, Avraam ºi
Moise. 

O, frate ºi sorã, deºteaptã-te, cã nu este vremea ca sã fii
prost ºi proastã, cãci ai o lucrare a lui Dumnezeu, care te deº-
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teaptã. Creºtine, vino întru cele ale Mele! De ce mai zãbo-
veºti? Cãci în aceastã vreme vor veni profeþi de departe ºi vor
pune în film aceastã lucrare. 

... Vreau prin tine sã scot omul de la supãrare, adicã pe
aceia pe care i-am dat muncilor grele. Fiilor, strãmoºii voºtri
s-au îmbogãþit prin lucrarea lui Dumnezeu, cã, auzind glasul
lui Dumnezeu ºi împlinind cuvintele Lui cu putere, au ajuns
bogaþi întru toate. Fiule, prin aceastã lucrare dau iertare lui
Pilat. Frate creºtine, prin aceastã lucrare dau iertare lui Caia-
fa, dau iertare lui Irod, voi da iertare mulþimii de morþi care
au fost rãpiþi din viaþã cu moarte nãprasnicã, ºi miilor de co-
pilaºi avortaþi le voi da mâna sã iasã la luminã. 

... Cugetã un creºtin aºa: „Dacã acesta este Dumnezeu,
sã strice legãtura cu colectivul (C.A.P., n.r.), sã nu mai fie co-
lectiv“. Adevãr vã spun, cã va veni ºi timpul acela, în care se
va strica colectivul, dar veniþi-Mi în ajutor ºi nu vã stricaþi.
Israele tatã, dacã nu Mã luptam Eu cu satana, nu te scoteam
din robia lui faraon, dar prin neîmplinirea poruncilor lui
Dumnezeu, ce s-au dat ca lege prin proorocii pe care i-a tri-
mis, iarã aþi cãzut în robia cea grea, nu a lui faraon, cãci pe
faraon l-am înecat, dar mai greu, aþi cãzut în robia lui anti-
christ, satana cel de pe urmã, care a înghiþit toatã suflarea.

Adevãrat îþi zic þie, mãi popor al Meu, cãci acum se zi-
deºte veacul ce va rãmâne în veac. Cine a venit de la începutul
veacului pânã acum, nu a gustat din cele pregãtite, ºi toþi aº-
teaptã pe cel de pe urmã, te aºteaptã pe tine. Oricum se face
veacul acesta, dar vino la Mine, în cinstea pe care þi-am dat-o
Eu. Vino la Mine, cã am ceva de lucru cu tine. Fiilor, veniþi-vã
în fire, cã aici se zideºte omul cel nou, dar nu se va lucra pânã
ce omul numit nu se va schimba dupã planul lui Dumnezeu. 

1/14 ianuarie 1966

Sfaturi pentru împlinirea legilor sfinte. Despãrþirea de cei ce
lucreazã fãrãdelegi. 

... Eu, Domnul Iisus Hristos, sunt trimis de ce este scris
în carte, sã vin iarãºi cu trupul, dar nu se mai zideºte ca la în-
ceput, ce s-a zidit de la început. Nu am venit ca sã stric nimic,
ºi am venit ca sã întãresc legea Mea. Cine are urechi de auzit,
sã audã, cã veþi auzi cuvântul Domnului Iisus Hristos: «Ur-
maþi-Mã!», ºi nici unul nu Mã va urma. 

... Fiilor ai Ierusalimului, credeþi cu adevãrat cã veþi
intra pe poarta pe care n-aþi intrat niciodatã? 

... Dacã cineva te îndeamnã ºi te duce sã furi, sã fii la-
com, sã înjuri, o, tatã, acesta e duhul rãu. Iar dacã cineva te
îndeamnã sã faci rugãciune, sã posteºti, acesta este de la
Dumnezeu. 

... Fiþi oglindã pentru cei ce nu cunosc adevãrul. Model
sã fiþi pentru cei ce nu cunosc viaþa creºtinã. Nu daþi prilej pe
cale la oameni sã defaime lucrurile Mele. Nu daþi prilej pe
calea voastrã, când lucraþi, ca sã înjure omul pe Dumnezeu.
ªi când auziþi, plângeþi cu hohote, cãci este Tãticul tãu ºi te
iubeºte atât de mult, cã a dat pe Fiul Sãu ca sã moarã pentru
ca sã te iubeascã pe tine. Crezi? 

... Fiule, morþii, înviind din moarte, îþi aduc þie mulþu-
miri pentru faptele tale pe care le-ai fãcut pe pãmânt. Dacã ai
cãzut, ridicã-te repede, ºi dacã tu te-ai ridicat, laudã pe Dum-
nezeu, sã nu se laude diavolul cu tine, cãci Dumnezeu vede
neputinþa în care ai cãzut. Chiar mare de vei fi pe pãmânt, sã
nu fii depãrtat de Dumnezeu. Dumnezeu a primit la Sine toatã
fãptura ºchiopilor, chinuitã, bãtutã, ºi a pus hotar, ca în urma
acestora sã nu mai fie minuni, cãci cu tine este alt plan. 

... Am scris ºi pe apã, ºi pe nisip, ºi pe frunzã: «Pocãiþi-vã!»,
ºi lumea tot nu s-a pocãit. Credeþi? Nu este om pe pãmânt ca
sã nu ºtie aceste cuvinte, dar am gãsit acest caval ºi cânt cu el
pe pãmânt. 

... Eu sunt Domnul Iisus Hristos, în Duh. Cum cântã un
cioban la oi, aºa cânt Eu la voi. Trupul acesta este un instru-
ment cu care cânt cântarea lui Israel, ºi cine aude, sã vinã la
Mine. ªi cine aude la Mine, sã nu se mai ducã ºi la lume, cãci
cântarea Mea este bunã. Dacã te uneºti cu cei din lume, lumea
te amãgeºte. Fugi, creºtine, de lume, cãci am scris ºi pe apã,
ºi pe nisip, ºi pe frunzã, ºi se va ºti totul, cãci toate vor mãr-
turisi. Mã aºteaptã neamul tãu cu tine, o, Ierusalime. Tu eºti
oiþa cea aºteptatã de Mine. 

O, copii ai Ierusalimului care eraþi în carte ca sã vã naº-
teþi! Am venit iarãºi pe pãmânt, ca sã vã vindecaþi. Zac trupu-
rile voastre bolnave în voi, zac, ºi le vede numai Dumnezeu.
Dacã þi-am spus cã duhul tãu e bolnav, n-ai crezut. ªi zic
acum: sãnãtate duhurilor voastre! cãci nu voi vindeca trupul
pânã nu voi vindeca duhul. 

... Copiii Mei, fiþi blânzi ºi cuminþi, ca sã vã cunoascã
lumea cã-Mi sunteþi Mie fii. Fiilor, se apropie minunile pe
care trebuie sã le îndeplinesc cu voi, cãci este scris în carte cã
în vremurile de acum se fac minuni cu cei aleºi ai Mei. 

... Nu este om pe lume care sã Mã mai cunoascã pe
Mine, cã iatã, chipul de bãrbat s-a fãcut femeie, ºi chipul de
femeie s-a fãcut bãrbat. 

... O, poporul Meu, sã te fereºti de jocurile drãceºti, de
cuvintele drãceºti. 

... Poporul Meu, Eu am fost pom verde ºi cu roade
bune de mâncat ºi tãmãduitoare. Cine a mâncat din roadele
Mele, ºi-a tãmãduit ºi sufletul ºi trupul, ºi tot M-a tãiat ºi M-a
smuls de pe pãmânt ºi M-a aruncat. Dar tu, care eºti pom us-
cat ºi fãrã roade, cum vei suferi tãierea ºi focul? O, ce vã veþi
face voi când Domnul Îºi va da lucrarea Sa pe faþã? 

... Astãzi nu-þi curge nici o lacrimã din ochi pentru pã-
catul pe care-l faci, dar pentru o loviturã sau o tãieturã îþi curg
lacrimi pâraie. 

... Vã zic: fiþi cuminþi ºi fãrã de vinã. Nu vã atingeþi de
fãrãdelegile lumii, ca sã nu cãdeþi ºi voi în durerile ei. Fugi de
oricine face pãcat, chiar dacã este mamã, ori tatã, ori frate, ori
ce neam þi-ar fi; fugi de pãcatele lor, ca sã nu þi se întâmple
necazuri din pricina fãrãdelegilor lor, cãci urechea ta dacã
aude hule de la fratele tãu, sau de la tatãl tãu, sau de la mama
ta, sau orice neam ar fi, vinovatã este urechea ta; sau dacã
ochiul tãu a vãzut pãcatul pãrinþilor, ori al fraþilor, ori al suro-
rilor, vinovat este ochiul tãu. Mai bine fugi, poporul Meu,
dintre cei care fac pãcate, ca sã nu fii ºi tu în pãcatul lor. 

O, zic vouã cã de ar fi fost aceastã lucrare o ºcoalã pã-
mânteascã, aþi fi ieºit la o treaptã înaltã, eraþi mulþime de îm-
pãraþi, dar lucrarea Mea este mai presus de ºcolile pãmânteºti,
ºi cei ce vin în ea sunt îndãrãtnici, nu vor sã se ridice la nici
o treaptã, nu vor sã fie nici împãraþi, nici învãþãtori, nici pa-
triarhi, nici preoþi ca sã lucreze în via Mea. 

... Copiii Mei, copiii Mei, ridicaþi-vã la treapta faptelor
bune cum s-au ridicat pãrinþii voºtri, Avraam, Isaac ºi Iacov,
ºi dupã ei mulþime mare de sfinþi. Am venit la poporul Meu
ca sã-l pregãtesc, sã nu aibã nici o vinã. 

... Fiilor, veniþi-vã în fire. Nu vã rugaþi ca sã muriþi, cã
Dumnezeu nu voieºte sã muriþi, ºi nici bãtrân sã nu doreascã
sã moarã. Toþi sã se roage lui Dumnezeu cum s-a rugat bãtrâ-
nul Simeon. Credeþi cã în vremurile de pe urmã veþi vedea
minunile? Fiilor, la sfârºit sunt minuni mari, nu ca la început,
nu cum a vãzut Simeon un prunc. Fiilor, Simeon a vãzut un
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prunc. Tu nu vei vedea un prunc, ci vei vedea un Împãrat
când vine sã-ªi cheme slugile Sale sã le dea plata. 

... Plânge Dumnezeu de omul care nu mai are scãpare.
Frate ºi sorã, nu lucra mult în ograda ta. Roagã-te, ºi iarãºi zic
roagã-te sã-þi dea învierea Dumnezeu. O, câtã suflare ai
câºtiga! 

... Fraþilor, nu faceþi neguþãtorie în lume, cãci între lu-
me ºi între tine este o barã, ºi din lume va fi chemat numai
acela care va bate, ºi nici acela nu se va chema dintr-o datã
pânã nu se schimbã, cãci acolo trebuie sã fie examen ºi sã nu
fie spre vânzarea ta, cã mulþi s-au îmbrãcat în piei de oi ºi au
venit între voi, luând de la voi ºi ducându-le în mâna farisei-
lor. Aþi auzit, fiilor? Bucuraþi-vã în Domnul! 

... Cine mãnâncã din Trupul Meu ºi bea din Sângele
Meu, acesta face legãmânt cu Dumnezeu. Fericiþi sunteþi voi,
cã Domnul Iisus v-a dat aceastã hranã, dar fiþi atenþi, ca nu
cumva lupul sã mãnânce oaia. Frate ºi sorã, mulþi mãnâncã
din Trupul ºi Sângele Domnului Iisus, dar tot atunci au fãcut
ºi pãcatul. 

... Fiilor, aveþi putere sã vindecaþi om din durere, dar nu
aveþi credinþã. 

12/25 ianuarie 1966

Lupta binelui împotriva rãului. 

... Fiilor, fiþi dupã legea Mea, cã de la început a zidit
Dumnezeu planul Lui tainic, ºi omul a stricat, cã nu numai la
început a stricat. ªi asta a stricat planul lui Dumnezeu, cã de
la început a fãcut doi oameni: unul bun ºi unul rãu. ªi s-a se-
mãnat sãmânþã bunã din cel bun, iar din celãlalt s-a semãnat
sãmânþã rea. Cel bun se roagã pentru fiul cel rãu, se roagã
pentru mama sa, se roagã pentru fratele sãu ºi pentru sora sa,
iar cel rãu huleºte pe toþi. Dar Eu zic celui bun: depãrtaþi pe
cel rãu de la voi. Fiilor, fiþi priveghetori ca albina. 

15/28 ianuarie 1966

Sfânta Împãrtãºanie, hrana creºtinului. Îndemn la citirea sfintei
Scripturi. Pãmântul va fi al Domnului ºi al moºtenitorilor Lui. 

... Este scris numele poporului Meu. Cum te cheamã,
tatã? Creºtin. Dar ºi lui Israel îi spuneam tot creºtin. Da, ºi l-am
scos din pustie ºi l-am dus la bine, ºi pe urmã s-a aflat ºi s-a
descoperit cã nu a fost creºtin. Dar pe tine te-am numit creº-
tin, cã þi-am dat sã mãnânci pâine ºi vin, adicã Trupul ºi Sân-
gele Meu. 

... Vin pe urmele tale, creºtine, ºi am venit ca sã-þi spun
ca sã mãnânci tu astãzi pâine ºi vin din Trupul ºi Sângele
Meu, nu ca din gunoi, cã este dat pentru vremea de apoi. Fii-
lor, nu este ca întru început, cã mulþi prooroci am trimis ca sã
vesteascã vremea din urmã, cãci acum este mai presus ca
atunci. Vino-þi în fire ºi umple-te de fapte bune. Vino-þi în
fire, cã tu eºti moara care va mãcina. Creºtine, dau lucruri
scumpe, cã dacã ai vinde tot pãmântul, de la rãsãrit ºi apus, ºi
tot n-ai putea sã cumperi ceea ce ai tu astãzi, cãci Dumnezeu
S-a descoperit ºi þi-a dat ca sã mãnânci Trupul ºi Sângele Sãu. 

... Frate ºi sorã, aceastã pietricicã se mai dã în dar creº-
tinilor de astãzi, aºa cum este scris în cartea care va cãdea în
mâna creºtinului ºi nimic nu va cunoaºte ce scrie în ea. 

O, creºtinilor, nimeni nu ºtie de ce sunã clopotele bise-
ricii, cãci te-ai jucat cu aceste profeþii. 

... Fraþilor, fratele Meu, pânã acum, din cele ce þi-a dat
þie Dumnezeu, a fost boboc, dar va înflori ºi se va face o floa-

re mare ºi se va vedea. Fiule, chiar dacã vrei sã o scuturi,
Domnul te va vedea ºi nu poþi sã ascunzi aceastã floare. 

... Cu cine sã stau Eu de vorbã? cãci cei ce vin la Mine
Îmi cer viaþã pãmânteascã ºi vin cu trupul ºi nu vin cu duhul.
Cu cine sã stau Eu de vorbã? cãci cei ce vin la Mine, se uitã,
se uitã ca la un mort. Fiule, nu este un mort, cã scris este în
cartea care spune: «Turna-voi din Duhul Meu peste fiii ºi pes-
te fiicele voastre ºi vor prooroci». Credeþi? Creºtinilor, nu
este un mort, ci este Domnul Iisus Hristos, ºi este viu Dom-
nul, adicã trupul acesta este coºciug. Frate ºi sorã, deschideþi
ochii voºtri. De ce într-o nucã tu crezi cã este miez în ea? Dar
în acest trup de ce nu credeþi cã este un Duh? 

... Fiule, toþi proorocii când au auzit au aºteptat ºi nu
dormeau, ci aºteptau ºi chemau venirea Mea, ºi nu dormeau;
chemau, cã ºtiau cã Domnul vine. Aºa ºi tu, creºtine, Domnul
nu Se mai duce singur, ºi cu tine va pleca, ºi vã va alege pe
voi dintre oamenii cei rãi ºi va pleca la locul pregãtit mai di-
nainte. 

Fratele Meu, mâna Mea, piciorul Meu, ochiul Meu,
obrazul Meu, chipul Meu, de ce-ai îmbãtrânit? Eu de ce n-am
îmbãtrânit? Fiule, de ce te-ai schimbat? Eu de ce nu M-am
schimbat? 

O, Lazãre, scoalã-te afarã, cã nu este vremea ca sã
mori, ºi este vremea sã te scoli. Vino la Mine, creºtine, cã ºi
cei din mormânt vor ieºi afarã ºi vor cere mântuire. 

... Cât aº spune Eu douã cuvinte din zece, ºi cu un cu-
vânt le vei înþelege tu, creºtine. Dacã vei înþelege, este bine.
Dacã þi-aº da mai pe larg cuvintele Mele, nu aº mai termina
zile întregi ºi nopþi întregi cu tine. 

... Vino, frate ºi sorã, vino, cãci urmeazã sã chem
morþii dupã tine, cã dupã tine nu mai este altã minune decât
aceasta: morþii vor ieºi din mormânt. 

... Ce nu poate intra la Mine? Pãcatul nu poate intra. O,
hambarele care nu te lasã, acestea dã-le la sãrmani, cã vei
face comoarã în cer, cãci mila vã duce întru împãrãþia Mea, ºi
nu hambarele. 

... O hainã, când o dai de pomanã, este un dar, ºi mai
dai ºi cu parfum ca sã miroasã. O, nu sunt contra la parfum,
cãci este fãcut din flori, ci sunt contra pãcatului. Credeþi? 

... Deschid cerul ºi Mã uit pe pãmânt ºi vãd oameni
citind ziarul. Dar pe sfânta Scripturã de ce nu citeºti? Creºti-
ne, pune mâna, tatã, pe sfânta Scripturã ºi citeºte, cãci în sfân-
ta Scripturã nu este ceva de pe pãmânt, ºi este totul din cer.
Nu mai citi ziarul, ºi citeºte sfânta Scripturã, ca sã te pun în
fericire, cãci nu voi pune morþii la o parte cu cei vii, în cele
ce vor fi. 

... Fiica Mea, sora Mea, fratele Meu, bucuria Mea, îþi
cer þie ce am cerut la toþi pe pãmânt, cum am cerut lui Saul:
«Saule, Saule, pentru ce Mã prigoneºti?». ªi Saul s-a dezbrã-
cat de haina sa, cãci a zis: «Adevãrat este cã Te-am prigonit
în viaþã, Doamne. Învaþã-mã ce sã fac». ªi l-am trimis la un
prooroc de l-a uns. 

... În sfânta Scripturã sunt lucrurile de la începutul vea-
cului ºi lucrurile de la sfârºitul veacului. Drumul acesta, ni-
meni nu-l cunoaºte, decât cel care este pregãtit. O, paºte sfân-
ta Scripturã, cã numai aºa te vei chema ucenicul Meu. Paºte
Scriptura, poporule al Meu, ºi când Eu Mã voi opri la un
punct sau la o virgulã, tu sã rãspunzi. Frate ºi sorã, nu te îm-
potrivi, ºi când voi zice ºi te voi întreba, sã ºtii totul. Învaþã
sfânta Scripturã, copilul Meu, cã Scriptura îþi va da þie viaþã.
Învaþã Scriptura, mãi Israele de astãzi, ºi nu dormi, tatã. Înva-
þã Scriptura, tatã, cãci hãinuþa de pe tine se va rupe, dar Scrip-
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tura în veci nu se va rupe. Învaþã Scriptura, ca sã cunoºti ve-
nirea Mea. De ce bãtrânul Simeon nu a încetat din viaþa pã-
mânteascã pânã nu a vãzut pe acest prunc? ªi la tine, tot aºa
va fi, creºtine. ªi tu eºti ca acest om, ºi sã aºtepþi, cãci va veni
un Împãrat la tine, ºi când va veni, El te va strânge în braþele
Sale ºi te va iubi, ºi atunci vei cunoaºte venirea Domnului
Iisus Hristos ca un Împãrat ºi te vei bucura, iar dacã vei dormi
în viaþa ta, nu te vei bucura de acest lucru. 

Fiilor, Împãratul slavei anunþã pe ostaºii slavei cã vine
la ei. Pregãtiþi-vã pentru veacul din urmã. Nu staþi nepãsãtori. 

... Eu am pus o barã între femeie ºi bãrbat, dar zic:
decât sã huleascã, mai bine sã rãmânã cum vor ei. ªi mai bine
este sã iasã de la Mine, sã nu mai huleascã. Cu forþa nu se va
face planul Meu. Fãrã credinþã nu se va face planul Meu.
Cine vrea ºi cine are dreptate ºi crede cu adevãrat, cu aceia se
va face planul Meu. Cine nu vrea ºi nu are credinþã, sã se dea
la o parte ºi sã nu mai încurce. 

... Dacã nu voi reuºi, vã voi da focului de veci pe toþi
acei ce Mi-aþi adus Mie stricãciune. 

... O, tatã, cele sfinte nu se spurcã, dar se spurcã mâna
ta. Veniþi-vã în fire, cã vremea de astãzi este asprã. Veniþi-vã
în fire, cãci sfârºitul de la Domnul este foarte aproape. Faceþi
fapte bune. Fiilor, de veþi avea credinþã, veþi deschide porþile
libertãþii, cãci nu numai mâna voastrã este în lucru, ºi mâna
Noastrã este în lucru dacã veþi fi desãvârºiþi. 

Copii ai cerului, ai cerului Meu, nu vã mai stricaþi, nu
vã uniþi cu cele scoase astãzi. 

Bãrbaþilor, Mã adresez vouã: nu vã mai uitaþi la fiica
Gomorei de astãzi. Las-o sã se împodobeascã cu toate, iar tu,
copilul Meu, stai cuminte ºi nu te uita la ea, cãci acea fiicã va
veni la tine ºi îþi va spune: „Scrie-mã ºi pe mine la tine“. Fiu-
le, cât o vezi acum de frumoasã, atâta va fi de urâtã. Cât o
vezi acum de bogatã, atâta va fi de sãracã ºi va veni la tine ºi
va spune: „Scrie-mã ºi pe mine la tine“. Dar nimic sã nu faci,
cãci am scos mila. Chiar dacã îþi va spune: „Mã închin ºi eu
Dumnezeului tãu“, tu sã nu faci. 

Fiilor, voi sunteþi sarea care va sãra pãmântul acesta;
voi sunteþi lucrurile Mele, care vor lucra lucrarea veacului
acesta; voi sunteþi bucuria Mea. Fiilor, în loc de vaiete va fi
bucurie. Nu fiþi iscoadã numai ca sã ºtiþi. 

Frate ºi sorã, te uiþi cã þi-a luat pãmântul. Da, l-a luat ce-
zarul, dar crezi cã îl va da înapoi? Nu va avea ce face cu pãmân-
tul, cã va zice: „Ce sã dau ca sã scap de necazul cel mare?“.

Frate ºi sorã, copilaºii Mei, aveþi grijã, tatã. Crezi cã în
inima ta se strecoarã lucruri care stricã planul lui Dumnezeu? 

22 ianuarie/4 februarie 1966

Proorocie pentru vestirea Evangheliei împãrãþiei cerurilor.
Sfinþenia este calea mântuirii. Sfinþii vor moºteni pãmântul. 

... Pacea Mea o dau þie ca temelie în viaþa aceasta. Tatã,
cautã la chipul Meu, cãci chipul Meu este putere, ºi Mã voi
arãta în toatã slava Mea, cãci puþin mai este ºi voi da toatã lu-
crarea Mea pe faþã. Fiþi plini de sfinþenie faþã de Mine ºi de
Cel ce M-a trimis pe Mine, cãci vine timpul sã fiþi chemaþi ºi
veþi urca pe trepte mari ºi mici. Cât vârful de ac nu vei fi pri-
mit cu vreun pãcat întru împãrãþia cerurilor. Fiilor, se lucreazã
lucruri mari, ºi cu voi se vor lucra aceste lucruri mari, care nu
au asemãnare. 

O, floricelele Mele, o, floricelele Edenului, o, florice-
lele raiului, vom aºterne covorul pe pãmântul acesta, ºi nu co-
vor de lânã, care se pune în lume, ci covor pe care-þi va fi milã

sã calci cu picioarele tale, cã în acest covor s-au þesut de la în-
ceput multe frumuseþi ºi multe modele ºi multe culori. ªi vei
cãlca pe acest covor ºi vei plânge nevrednicia ta ºi neascul-
tarea ta ºi cârtirea ta. 

O, câþi vor veni ºi vor cãuta sã nimiceascã aceastã lu-
crare! Dar nu vor putea, cã vor veni de la rãsãrit ºi de la apus
ºi de la miazãzi ºi de la miazãnoapte fãpturi care Mã vor cãu-
ta atunci. 

O, fericit vei fi, creºtine care vei apuca sfârºitul vea-
cului cu Mine! Tu eºti munca Mea de la începutul ºi sfârºitul
veacului. Fiule, nu va fi pãmânt ºi loc sã nu fie al tãu dacã vei
asculta, cã Dumnezeu va chema toatã fãptura Sa ºi va trece ce
este bun la dreapta, ºi ce este rãu la stânga, iar cei buni vor
moºteni pãmântul. 

Fiilor, nu trupul acesta este Dumnezeu, ci aceasta este
trâmbiþa lui Dumnezeu. A venit Domnul din cerul sfânt ºi S-a
plecat la voi pânã la pãmânt. 

4/17 februarie 1966

Lucrare pentru împãrãþia cerurilor. 

... Creºtine, vine vremea când nu mai poþi zice:
„Doamne, iartã-mã, iartã-mi pãcatele mele!“, cã vei fi ocu-
pat cu lucruri minunate, de la Mine date.

19 februarie/4 martie 1966

Pãcatul rãzvrãtirii este mare. 

... Fiilor, apropiaþi-vã de Mine. Lãsaþi rãzvrãtirea care
este între voi, cãci cine se rãzvrãteºte împotriva fratelui sãu,
se rãzvrãteºte împotriva lui Dumnezeu. Feriþi-vã de rãzvrã-
tire, cã nici un pãcat nu este mai mare ca rãzvrãtirea, cãci cine
se rãzvrãteºte, douãsprezece pãcate face dintr-o datã. 

... Fiilor, vine timpul ca fiece creºtin sã-ºi ia asupra sa
o ceatã de copii sã-i înveþe carte. 

... Fiule, nu te încrede numai în bisericuþã, cãci biseri-
cuþa este micã ºi nu încap toate în ea. 

... Fiule, voi face creºtini din piatrã, cãci aºa este scris
în carte. 

3/16 martie 1966

Vorbirea Domnului cu cei vânzãtori. 

... Verginico, fii atentã la cuvintele Domnului. Iatã ce-þi
spune Domnul: spune-i lui Petricã Horja, poºtaºul Meu, cã
aºa grãieºte Domnul cãtre poºtaºul Sãu: Petre, Petre, aºa M-am
purtat Eu cu tine, cum te porþi tu cu Mine? Eu M-am purtat
frumos cu tine; tu te porþi urât cu Mine. Eu te-am scos pe tine
din lume ºi din închisoare ºi din orice greutate, ºi tu, acum,
ce-Mi faci Mie? Necinste în lucrul Meu. Ieri te-am ajutat pe
tine sã-þi întreþii familia ta. Întru toate lucrurile te-am apropiat
de templul Meu. Þi-am dat un dar frumos, dar vãd cã te-a do-
borât mândria, ca pe Lucifer. Petre, Petre, trezeºte-te, Petre,
din amorþire! Hai, saltã-te degrabã ºi nu-Mi aduce atâta dure-
re, cãci cu rãu Îmi lucrezi Mie. Aceste necazuri se vor întoar-
ce asupra ta ºi vei chema numele Meu, dar în loc de milã îþi
voi întoarce silã; în loc de ajutor îþi voi da þie jale, pentru cã
pe Mine, Domnul, nu Mã va înºela omul, nu Mã va înºela ni-
meni. Se aud în urechile Mele toate apãsãrile ce le apeºi pe
copiii sãrmani. Eu aºa am lucrat cu tine când erai sãrman,
când nu avea familia ºi copiii tãi ce mânca? 

O, Petre, Petre, unde te trezeºti tu acum? Petre, fã-te
copil dupã sfatul Meu ºi nu comanda dupã planul tãu, cãci
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orice stricãciune, orice cuvânt afarã de planul Meu, se va pu-
ne la socotealã. Eu nu Mã iau ca tine dupã Gheorghe sau dupã
Ioan sau dupã Constantin, ci Eu caut la lege ºi dupã plan.
Cine va ieºi din planul Meu sau din lege afarã, cu acela Eu nu
voi scoate lucru plãcut în faþa întregului cer.

Petricã Horja, te întreb: tu îþi vezi acum calea pe unde
ai apucat? Eu îþi grãiesc þie cã nu vezi, cã din pricina mândriei
ºi a încãpãþânãrii zici cã mergi bine, dar Eu, ca un Dumnezeu,
te anunþ sã te îndreptezi, cãci nu mergi bine, ºi dacã nu vrei sã
Mã asculþi, voi retrage de la tine tot avutul ce þi l-am dat în stã-
pânire ºi turma Mea o voi abate de la tine ºi te voi lãsa singur,
sã munceºti cu sudoare grea, ca sã cunoºti cã Eu, Domnul,
te-am pãrãsit pe tine ºi pe familia ta. Eu zic: vino-þi în fire,
Petre, ºi vino la pace cu Mine, pânã ce nu te ajunge biciul! Pri-
meºti numai iscoade care te rãtãcesc de la tot adevãrul sfânt.
Ce adevãr poþi gãsi la iscoade? Ce vrei sã faci tu? Dacã ai avea
tu putere, ai pedepsi pe Nicolae, dar vezi, cã este mai mare pã-
catul tãu ca al lui Nicolae. Ia sã-l cercetezi bine pe Nicolae,
cã-l gãsim mai drept pe el decât pe tine, pentru cã Nicolae nu
are mânie ca tine. Nicolae crede cu toatã inima cã toatã munca
pe care o face la templu, nu este a lui, ci zice cã este a Dom-
nului, dar tu, Petre, niciodatã n-ai spus, cãci lucrurile ce þi
le-am dat spre a-Mi servi, ai pus stãpânire pe ele, fãrã de a mai
da dovadã de adevãr. Petre, Petre, cer de la tine: pentru ce faci
aceste tulburãri cerului sfânt? Te aºtept. Rãspunde-Mi! 

Sfârºit, 
Iisus Hristos. 

5/18 martie 1966

Lucrarea celor rãzvrãtiþi este datã pe faþã. 

... Verginico, fii atentã la cuvintele Mele pe care Eu
voiesc sã þi le spun numai þie ºi celor ce Eu le spun în faþa ta. 

Verginico, va veni la templu unul dintre cei rãzvrãtiþi
(Turculeþ, n.r.). Eu, Domnul n-am sã-i grãiesc nici un cuvânt
afarã de cele ce-þi dau þie acum, cã la unii ca aceºtia le voi lua
tot dreptul de a mai propovãdui cuvântul sfintei Evanghelii,
cãci nu sunt vrednici de ascultare, cã ei vor sã fie ascultaþi ºi
vãzuþi de oameni, dar cã au auzit pe Domnul grãindu-le în
faþã, ei nu vor sã Mã asculte, ºi au intrat în turma Mea sã-Mi
risipeascã oile, ucigându-le fãrã milã. Spune-i, Verginico,
acestui rãzvrãtit dacã vrea sã aibã oi ºi dacã vrea sã fie pãstor,
sã intre cu luntrea în marea cea tulbure ºi amarã ca fierea ºi
sã-ºi gãseascã prin munca sa oi, ca, la pierderea unei oi, sã-l
usture ºi pe el inima cum Mã usturã ºi pe Mine de pierderea
oilor Mele, pe care el Mi le omoarã fãrã milã. A intrat în oile
Mele, fãcându-se el vrednic de pãstor. Nu-l primesc! Sã iasã!
cãci s-a rãzvrãtit contra Mea. Eu am zis vouã: primiþi-l, ca sã
vedeþi ºi voi ce face el, dar Eu am urmãrit tot pasul lui, am ur-
mãrit toatã viaþa lui, dar de aici nu-i mai îngãdui nici un pas
sã mai facã, ºi nici oilor Mele nu le mai îngãdui sã meargã
dupã acest rãzvrãtit. 

Mi-a dat Mie copilul. Eu l-am dat în seama unui sol, cu
înfiere cereascã. Martori am cerul sfânt. ªi acum, acest rãz-
vrãtit Îmi cere copilul. Spune-i, fiica Mea, cã pe copil sã nu-l
mai cearã, cãci copilul este al Domnului, ºi la ziua judecãþii îl
va judeca aspru pe acest tatã amorþit de vreme. Sã-i citeºti,
Verginico, aceste cuvinte ale Mele. Dacã se va smeri ºi îºi va
plânge stricãciunea ce Mi-a adus-o Mie ºi oilor Mele, Eu,
Domnul, îl voi ierta, iar de nu, îi poruncesc sã iasã afarã din
oile Mele ºi poruncesc oilor sã nu-l mai asculte, cã vor fi pe-
depsite de Mine, Domnul. 

Ai auzit, fiica Mea? Sã îndrãzneºti a da aceastã scrisoa-
re, sã nu cruþi nici un cuvânt, cãci îþi vei pierde oile, ºi pe tine

te vei duce în mare greutate faþã de suferinþa pe care o porþi.
Spune, Verginico, suferinþa ta pe care o porþi, cã este foarte
mare ºi foarte grea, dar sã ºtie toatã turma Mea de oi cã sufe-
rinþa ta þi-ai dobândit-o prin neascultarea lor, prin neîmplini-
rea lor ºi prin neiubirea lor faþã de Domnul ºi prin plecarea
feþei lor faþã de alþi profeþi. 

Sfârºit, 
Domnul Iisus Hristos.

10/23 martie 1966

ªapte creºtini în închisoare, pentru lucrarea Domnului. Suferinþa
trâmbiþei Domnului. Proorocie despre facerea pãmântului ºi a ra-

iului ºi a Noului Ierusalim, pe pãmânt. 

... Amin, amin, amin. Eu sunt Domnul Iisus Hristos. Eu
sunt. Pace vouã! 

Daniele, nu mai da voie la nimeni sã intre sau sã mai
iasã pe uºã. Voi pune legãmânt pe voi cã nu veþi spune la cãlãi
tainele Mele. 

Fiilor, copiii Mei, pentru ultima datã am venit iarãºi.
Rugaþi-vã mereu sã nu vã pãrãseascã darul Meu. Veniþi-vã în
fire! Veniþi-vã în fire! Fiþi cu inima bunã ºi buni creºtini. Toc-
mai acum când fiecare sã-ºi ia partea lui de muncã, a cãzut pe
luncã. Când sã fii fericit, ai cãzut pe drum. Veniþi-vã în fire,
cã-Mi este trâmbiþa în durere. Rugaþi-vã mereu sã vã ajute
Dumnezeu. Unii dintre voi, pentru avere, pentru bani, pentru
lucruri pãmânteºti, s-au despãrþit de cele cereºti. 

Þineþi minte aceste cuvinte: sã nu mai daþi lucrarea
Mea s-o mai audã orice casã, cã s-au vestit cãlãii. Cine a ves-
tit la cãlãi, îºi va lua grea platã de la Mine. Daniele, crezi? 

Daniele, unii dintre copiii Mei plâng cã au pierdut
bani. Plâng ºi Eu cã am pierdut ºapte munþi (ºapte creºtini,
n.r.), pe care trebuia sã-i avem acum, în numele celor ºapte
care trebuia sã fie acum. Sã citiþi în sfânta carte. Plâng Ghe-
boienii cã au pierdut banii pentru noi ºi, cât ºi cât sã cadã la
pãmânt, ºi vorbesc mereu de rãu pe vasul Meu. De va vãrsa
cineva din gura sa, de va vãrsa din taina Mea, va fi greu de el.
Fiilor, nu voi lãsa în pierdere pe vreunul din copiii Mei, nu
voi lãsa sã piardã, dar aºteptaþi-Mã ºi voi. Mã vaiet cã am
pierdut din carte lucruri mari. Plângeþi împreunã cu Mine lu-
crurile întârziate, cã tot pãmântul s-a despãrþit de Mine. Spu-
ne-le la cei doi copii ai Mei sã nu mai plângã banii, ci sã plân-
gã cei ºapte munþi care trebuia sã fie în faþa Mea. S-a închis
drumul, cãci poºtaºul (vânzãtorul, n.r.) a pus la cale lucruri rele
pentru lucrurile Mele. 

... Apropiaþi-vã de Mine, cã v-am grãit mereu aceastã
veste. Þineþi-vã bine, cã mulþi dintre voi vor muri, mulþi din-
tre voi vor pieri. Pãstraþi lucrurile de la Mine, sã nu le vindeþi
pe cale sau sã le pierdeþi pe cale ca sã-Mi aduceþi supãrare. 

Am lãsat cerul ºi am venit la voi. Puteam sã nu mai vin,
cã e vremea cea rea, dar am venit sã împlinesc cuvântul dum-
nezeiesc, care a fost scris. Dar am o zi, ºi iarãºi când voi veni
voi umbla pe vremea rea, cãutând oiþa pierdutã. 

Copiii Mei, nu minþiþi, cã pe Mine Mã minþiþi. Eu sunt
Cel ce am fost bãtut. Nu-Mi mai descoperiþi Duhul, nu mai
descoperiþi lucrul, pentru cã nu este vremea cãlduroasã, ºi e
vremea geroasã, pentru cã vã poate pune în þeapã ºi veþi pieri. 

... Dacã toþi ucenicii Mei ar fi ascultat de Mine, era
acum vreme bunã; n-ar fi fost ce este acum. Copii, plângeþi
cu Mine, cã iatã, se luptã duhurile necurate sã închidã uºile
templului, sã închidã pe omul adus de Mine, dar Eu nu-l voi
lãsa, ºi porþile templului nu se vor închide. 
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Copiii Mei, sã vã duceþi la o mie de doctori, ºi vasul nu
se va vindeca fãrã voia Mea. 

Ascultã vocea lui Dumnezeu! Aproape stã judecata,
aproape este ziua cea mare. Vino la Mine, copilul Meu; aºa
te-am chemat mereu. 

Tatã, tatã, vine vremea sã vã schimb la faþã ºi la trup,
cã aºa este scris, cã mulþi dintre ucenicii Mei se vor schimba.
Câþi nu Mi-au zis: „Cred!“, ºi acum nu mai cred! Câþi nu M-au
sãrutat, ºi acum Mã hulesc ºi Mã vând! Mai bine n-ai mai fi.
Sã-þi taie gâtul, sã-þi arunce capul decât sã Mã serveºti prin
vânzare. Eu te hrãnesc, nu aceastã piatrã. 

Copilaºii Mei, fiþi buni, cãci bunãtatea îndulceºte fie-
rea, iar fierea amãrãºte mierea. 

Aleargã diavolul sã arunce pe unii dintre voi în temniþã
ºi se cãiesc stãpânitorii ºi slujitorii acestui veac cã au pus li-
bertate credinþei ºi cautã loc sau articol ca sã te bage; cautã vi-
nã, cautã, dar vina nu o va gãsi cât vei fi cu Mine. Cât bobul
de muºtar de vei fi cu Mine, sã ºtii, copilul Meu, cã voi fi cu
tine. Fiilor, copilaºii Mei, dacã este vremea rea, lucraþi cum Eu
vã învãþ, ºi de e bunã, lucraþi tot de la Mine. Sã nu ziceþi: „Nu
e lucrarea aceasta bunã, cã iatã ce m-a pus sã fac!“. 

... Când se va lua de pe pãmânt acest trup, în faþa jude-
cãþii se vor desfãºura toate. Aº putea sã-l vindec, dar îl þin
mãrturie pentru cãlãi. 

Constantine, dã-te pe lângã Petricã Horja ºi ia-i traista
cu caiete, cã vine timpul sã le depunã în faþa securitãþii. Acest
om este beat; nu ºtie ce mai face. El nu vrea sã mai ia aminte
la aceste cuvinte. Faceþi slujbe pentru a-l aduce pe acest copil
care nu mai ºtie de Mine, ci umblã numai prin minciunã. Are
miºei pe soþia ºi copilul lui, care se bucurã sã-l despartã de
Mine. 

Copilaºii Mei, am sosit la punct. Bucuraþi-vã întru
Domnul! Fiþi copii ai cerului, cã se va potoli furtuna. Cine a
întãrâtat-o o va ºi potoli. 

Copilul Meu, tu nu vezi ce vãd Eu. De ai vedea tu ce
vãd Eu, te-ai îngrozi ºi te-ai spânzura ca Iuda. Zice cã-l ares-
teazã pentru Mine; îl aresteazã pentru trecerea peste hotar.
Sunt ani de zile, Constantine ºi Daniele, de când vorbesc cu
voi, ºi nu vi s-a descoperit despre acestea. Lucrul acesta nu a
fost sã se petreacã cu Petricã, dar duhul rãu a venit pentru lã-
comie, pentru cã nu a iubit pe fraþii sãi. De la început a cãutat
numai sã-i jecmãneascã. Spuneþi, se cade sã-i dãm acestuia
din stup? Nu se cade sã-i dãm nimic de fricã. Vezi cã nu se
mai teme de Mine? Se duce la creºtini ºi îi jecmãneºte, spu-
nând cã este de la Mine trimis. Pentru ca sã nu se întâmple rãu
copiilor Mei ºi templului Meu, îi dau, dar în urmã; nu va trãi
sã-i moºteneascã. Îl forþeazã pe Dumnezeu sã-i dea de fricã.
Îi dau, dar îi zic: pentru cã nu mai respectã lucrarea Mea, nu
va trãi sã moºteneascã. Dar sã nu vã parã bine de lucrul aces-
ta. Rugaþi-vã ca între voi sã disparã acest rãzboi. Constantine,
dacã vine pe la tine, spune-i: „Nu þi-e milã de sora ta, Vergi-
nica, ce plânge cu jale aceastã cãdere?“. El are sã spunã cã
nu a cãzut, dar sã-i spui cã a cãzut, cã a vândut tot lucrul
sfânt, lucrarea lui Dumnezeu. El are sã spunã cã n-a vândut,
dar sã nu-l crezi. A zis cã-l vinde pe Miºu, pe Nicolae, pe
Cristea, dar M-a vândut pe Mine. 

8/21 aprilie 1966

Cei credincioºi sunt sarea pãmântului. Aceastã lucrare este Gol-
gota Duhului Sfânt. Proorocie pentru facerea pãmântului nou ºi a 

raiului ºi a Noului Ierusalim. 

... Sã nu muriþi, copiii Mei, cã pe voi vã aºteptãm, cu
voi se încheie veacul acesta de rãzboi. Am venit de la înãlþime

într-o mare adâncime. Mulþi au uitat. Care nu au semnul sfin-
tei cruci, au uitat de Domnul Iisus Hristos, au uitat. Voi sã nu
uitaþi. 

Iatã, vorbesc prin aceastã piatrã însufleþitã cu puþinã
viaþã. Întorc aceastã piatrã ºi pe o parte ºi pe alta; îi suflu în
faþã ca sã capete viaþã. Nimeni n-o poate salva. Mâna Mea e
cu ea. Dacã era pãmânteascã, se treceau oasele prin mâna ta.
Þineþi minte, sã nu uitaþi aceste cuvinte, cã nu veþi ºti când se
va ºterge aceastã piatrã. 

Copiii Mei, pãstraþi bine darul de la Mine, pãstraþi bi-
ne. Poporul Meu care în curând vei avea viitor, în curând vei
cãpãta pecetea. Te vei uita din munte în vale ºi din vale în
munte ºi nu va mai fi nimic sã te înfrunte. Te vei duce unde
vei avea dragoste. 

Sã nu muriþi, copii, niciodatã, cã aºa e scris în carte, cã
cine va muri, mai târziu se va cãi, se va jeli ca sã capete iar
viaþa sa. Fiilor, fiilor, aveþi viaþã binecuvântatã nu numai o
datã; ºi de câte ori am venit, cuvântul acesta am spus. Poporul
Meu, nu-þi vinde darul de la Dumnezeu, cãci darul îþi dã viaþã,
te trece peste toate. 

... Copii ºi iarãºi copii, am venit iarãºi la voi, dar cu
greu deschid gura vasului Meu, cãci în grea durere îºi petrece
aceastã suferinþã. Eu mângâi aceastã piatrã, cãci în ziua jude-
cãþii o voi þine pe braþe.

... Aceastã lucrare este Golgota, este valea lui Iosafat.
Rugaþi-vã, tatã, fiþi împlinitori în toate. Despãrþiþi harul de fi-
re, cãci aici este rãbdarea, aici este puterea, aici e râvna ºi cãl-
dura unde înverzeºte grãdina. Nu vã temeþi, nu fiþi fugari, nu
fiþi fricoºi, ºi fiþi curajoºi, cãci ce poate sã-þi facã cel fãrã duh? 

Copiii Mei, încã o datã vã spune Tatãl: voi sunteþi sarea
cu care veþi sãra marea; voi sãra cu voi tot ce este nesãrat. Nu
te priveºte pe tine cã de ce voi lua din tine ºi voi sãra pe cine-
va cu inima pãgânã. Voi da viaþã morþilor din groapã, cu un
bulgãre de sare din viaþa dumitale. Sã nu-þi parã rãu de lucra-
rea Mea. Cum s-a lucrat omul prima datã, aºa se va lucra ºi în
vremea aceasta. 

... Iatã cã v-aþi sculat cu pretenþie asupra Mea. Eu nu te-am
lipsit niciodatã de cuvântul Meu, ºi am împlinit ceea ce am
avut. Crezi? ªi Eu sunt în lipsã. Lipsa ta nu se aseamãnã cu
lipsa Mea. Lipsa Mea e lipsã de mare valoare, dar lipsa ta nu
este chiar aºa de primejdioasã. Dacã te-ai ruga, ai îndeplini ºi
lipsa ta. Copilul care nu plânge, mama îl lasã mai mult timp
nemâncat. Crezi? 

Toate cuvintele pe care Eu le-am grãit în faþa poporului
Meu, sunt de folos. Câte cuvinte am vãzut Eu în picioarele
porcilor! Dacã eram mânios, supãrãcios, nu mai veneam la
tine. Sunt însã cu milã. Dacã am întâmpinat Eu ceva ºi n-ai
avut ce mânca, de ce nu te-ai întors sã aduni risipa? cã e vre-
mea de lipsã. De ce Maica Mea vine ºi aude cã Domnul are
sã vinã la tine? Vine cu câteva ore înaintea ta. Ia cuvânt cu cu-
vânt ºi le adunã. Tu aºtepþi mereu cuvântul Meu. Pe cele
vechi nu mai vrei sã le iei? Ia-le, tatã, cã ºi cele vechi, una
sunt amândouã.

Împleteºte cununa frate cu frate ºi nu te supune morþii,
nu te pierde vremii acesteia, cãci vine ce n-ai vãzut de când
te-ai nãscut, vine facerea pãmântului ºi a raiului ºi a Noului
Ierusalim; adicã sunt fãcute, dar nu sunt încã pe pãmânt. Ve-
niþi-vã în fire, cã nu e nimeni pe lume sã opreascã lucrul de la
Mine, dar vine Domnul pe altã parte ºi tipãreºte o altã carte ºi
nu eºti lipsit de fericire. Cerul ºi pãmântul vor trece, dar cu-
vântul Meu nu va trece, cã la arãtarea unei lucrãri voi aprinde
pãmântul, ºi tot ce este pãcãtos va arde. ªi, cum o casã e fã-
cutã din piatrã ºi din lemne, lemnele vor arde, ºi piatra va
rãmâne. 
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Daþi cezarului ce e al cezarului ºi nu le amestecaþi pe
toate. Cezarul stã deoparte, pentru cã cezarul de astãzi s-a de-
pãrtat de Mine.

Vai de voi, cãrturari ºi farisei care vã aºezaþi în colþul
strãzii ºi opriþi copiii sã vinã la Mine! Tatã, fericit copilul care
ocoleºte calea opritã ºi nu se lasã biruit. Crezi? Fiii Mei, nu
veþi vedea durerea aceasta. 

... Nu te teme, Nicolae, ºi nu te mai îngriji de acest ne-
caz, cã necazul pe care tu îl vezi cã te va cãlca, nu este aºa
cum cugeþi în inima ta. Aceastã suferinþã care este pusã peste
aceastã piatrã în care Domnul a scris poveþe, va înceta când
va sta furtuna. 

10/23 aprilie 1966

Durerea Domnului pentru cel care L-a vândut. Proorocie pentru
întocmirea ºi vestirea cãrþii „Cuvântul lui Dumnezeu“. 

... Vai omului acesta fãrã de Mine! Vedeþi ce e afarã?
Face o lucrare fãrã zi de sãrbãtoare. Eu vã dau vouã pâine,
apã, recoltã înaltã ºi bogatã, cum nu e la alþii. Eu vã ajut pe
voi. Fiþi cu Mine în toatã lucrarea ºi în tot locul. Nu Mã pãrã-
siþi cum M-a pãrãsit cea mai mare ceatã. Eu, ca Dumnezeu,
nu Mã aºteptam la cãderea acestui numãr mare de copii: fiul
Meu Petricã Horja, cel dintâi din turma Mea, cel dintâi, care
a murit pentru totdeauna. Dar þineþi-vã bine, cât puteþi, de Mi-
ne, de haina Domnului Iisus Hristos, ºi aveþi grijã de oiþele
care mai sunt sãnãtoase. 

... Puþin mai este ºi vom da mânã cu mânã ºi vom citi
cartea proorociei de azi, de la început ºi pânã la sfârºit, în faþa
a milioane ºi milioane de fãpturi.

3/16 iulie 1966

Numele Domnului. Domnul dã tãrie armatei Sale. 

Pace vouã din cer pe pãmânt! Pace vouã, copii ostaºi ai
cerului! Ascuþiþi armele, cã e mare rãzboi între voi. Eu sunt
Alfa ºi Omega, Cel ce vorbeºte astãzi pe pãmânt. Eu sunt
Domnul Iisus Hristos, Care am dat blestem smochinului, ºi
aºa se va întâmpla cu tot pomul care nu rodeºte. S-a înmulþit
pomul pãdureþ pe pãmânt. Am venit iarãºi sã mai grãiesc prin
acest ciob hulit ºi bãtut de toate pietrele. Veniþi-vã în fire! De
trei ori zic: veniþi-vã în fire! Cãutaþi-Mã pe Mine, cã voi ieºi
în calea voastrã. Eu sunt Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, o viþã în
trei legãturi. 

... Eu dintr-un petec mic fac un lucru mare. Am muncit
foarte mult sã-Mi pun în jurul templului apãrãtori, dar apãrã-
torii au dat drumul duhului rãu sã lucreze cum vrea. 

... Tatã, tatã, când am venit, erau mulþi sã vadã lucrarea
Mea. Pânã la sfârºit, puþini au mai rãmas. Purtaþi sculele drep-
tãþii în mânã, copilaºii Mei. Am venit în aceastã casã încuiatã.
Fiþi cuminþi. Feriþi-vã, cãci mulþi câini latrã înaintea voastrã.
Latrã câinii ca sã muºte creºtinii. Dacã nu eram Eu cu voi,
astãzi nu mai era nimeni. Spuneþi portarului de la templu sã
fie cuminte ºi bun creºtin, cã blândeþea îl þine acum sã vinã la
Mine. 

Fiþi cuminþi ºi cu rãbdare ºi fãrã de pãcat. De tinã faci
mereu baie, dar de pãcat de ce nu faci baie? Sã fie creºtinul
credincios întru toate; aºa am grãit de când am venit. 

Tatã, tatã, þineþi-vã bine, cã se luptã duhul rãu ºi vã ia
din partea Mea sã vã facã dupã el. Atâta e mult, pânã ieºi la
poartã, pânã te scoate din casã, ºi le-ai uitat pe toate, ºi înapoi
nu vei mai veni. 

Þineþi-vã bine! Am ajuns Eu, ca Dumnezeu, sã Mã rog
de tine: vino dupã Mine! O, mãi copilul Meu, hai, mãi tatã,
nu mai sta în tinã. Spalã-te, creºtine! Ostaº care ai luptat ca sã
câºtigi pãmântul, luptã-te ca sã câºtigi lucrurile sfinte, ºi pe
Mine! Creºtinii din trecut s-au mutat de pe pãmânt, dar nu M-au
pãrãsit pe Mine. 

E vreme de rãzboi, tatã. Fii atent în aceastã armatã, sã
nu cazi în mâna cãlãilor. 

Unde sã mai transport vasul Meu? cã nu mai poate þine
durerea, cã i-am dat suferinþã, cãci aºa Mi-a plãcut, sã fie ca
Mine. 

... Copilaºii Mei, aveþi grijã, cã nimeni nu vã scoate din
bulboacã, decât numai Cel Puternic. Sã fiþi credincioºi. Eu
sunt Alfa ºi Omega, Care am venit sã dau putere armatei Me-
le. ªtergeþi bine armele de ruginã. Nu staþi nepãsãtori. Sã fii
bine! Pregãtiþi-vã, cã nu ºtii clipa când va sta inamicul în faþã.
Întãreºte-te bine, armata Mea, sã-þi câºtigi patria cea cereascã. 

Copilaºii Mei, am fost cu voi ºi am rãmas singur. Sã
n-ai, tatã, pe nimeni, nici frate, nici casã, ºi toate sã fie Dum-
nezeu. Întãreºte-te bine, de o sutã de ori îþi zic. Câþi au pierit,
ºi cât! cãci cum azi nu poþi cumpãra nimic fãrã semn, aºa ºi
atunci, nu vei putea cumpãra nimic. Vine Domnul Iisus Hris-
tos ºi va da afarã vânzãtorii, cârtitorii ºi pârâtorii. 

Armata Domnului, armatã, armatã! Oºtirea Mea, de ce
nu te uiþi bine pe lângã tine sã n-ai vreo tinã? De ce, tatã?
Ostaºii Mei, unde aþi vãzut ostaº îndãrãtnic, leneº ºi fãrã
armã? Fiþi buni! Fiþi buni! 

Te-ai împiedicat de o piatrã. Sã ºtii cã te-ai împiedicat
ca sã pierzi dragostea de Mine. Eu nu pun în calea ta nimic
rãu. Am cãutat sã fie bine cãlãtoria ta, dar tu, vãzând mereu
creºtin cãzut, nu iei piatra, ºi toþi se lovesc de ea, cã ºi dacã
n-ai ce mânca sau ce îmbrãca, ºi aceasta e piatrã în calea ta. 

... Vine vremea, ºi vremea nu va fi rea, dar va fi vremea
Mea. Atunci creºtinul va mânca manã, cum au mâncat ºi
strãmoºii, cã a venit vestea la cer cã bãrbatul mãnâncã, iar fe-
meia nu mãnâncã, ºi bãrbatul a aruncat cu ciorba, hulind nu-
mele Meu. 

Întãreºte-te, armata Mea, nu sta cu arma de formã pe
umãr. Doreºte cerul sã se întâlneascã, sã pun capãt la toate.
Voi doriþi sã vã iubiþi pãmânteºte, dar nu duhovniceºte; doriþi
sã vã împodobiþi pãmânteºte trupurile. 

Pace vouã! În cãlãtoria voastrã, nu voiesc ceartã, nu
voiesc rãzboi, ci pace. Pace faceþi, fãcãtori de pace, cã aceia
vor moºteni pãmântul. Pace þie, creºtine, de la Comandantul
tãu! Pace þie de la fratele tãu Zaheu, care era sus ºi dorea sã
vadã faþa Mea! Pace þie, oºtirea Mea, de la armatele celelalte,
care sunt pe pãmânt! Pace þie de la portarii cerului! Pace þie,
poporul Meu! Amin. 

22 august/4 septembrie 1966

Domnul merge pe pãmânt, nevãzut de om. Nimeni sã nu se lepede
de Domnul. Lumina de pe pãmânt va fi credinþa. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin.
Da, aceasta este crucea, podul pe unde vã veþi duce. Cine nu
face aceastã cruce, n-are drum spre Mine, între Mine ºi sine.
Acest semn se va arãta în curând în slava sa. Amin, amin, amin. 

Eu sunt Alfa ºi Omega. Am colindat pãmântul în lung
ºi în lat, cu tot ce este curat, iar ce este întinat, am blestemat. 

Eu sunt Domnul Iisus, în chip curat. Umblu pe pãmânt
ºi Mã întâlnesc cu omul ºi nu Mã vede. Nu Mã arãt, pentru cã
nu crede. Eu sunt Alfa ºi Omega, cu numele de Iisus. Eu sunt
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Cel Care am fost rãstignit pe cruce pentru tine. Eu sunt, ºi în
curând Mã voi arãta în toatã slava Mea. 

Veniþi, oile Mele, cu o clipã mai devreme de-a dreapta
Mea! Aºa vã voi chema ºi când Mã voi arãta. Veniþi, copii!
Veniþi, copii! cã acesta e nume sfânt. Veniþi, cã dupã Mine nu
mai vine nimeni sã vã cheme. Veniþi, copiii Mei, veniþi de-a
dreapta Mea! Veniþi acum, cât mai e puþinã vreme! Veniþi, cã
nu are cine sã vã cheme. Veniþi, cã nimeni nu va intra în îm-
pãrãþia Mea cu casa sa, cu averea sa, cu haina sa. Vino, cã
sunt lângã tine ºi te apãr de orice câine ºi stau lângã tine ºi tu
nu vorbeºti cu Mine. 

Aºtept ºi Eu venirea fratelui Meu, de ani de zile aºtept.
O, nu vine la Mine; se duce în lume. Stau singur cu toatã ave-
rea Mea ºi n-am cui s-o dau. De ce omul e bolnav? N-ai unde
sã pui degetul pe el sã nu aibã durere, pentru cã nu crede în
adevãr, nu crede în Cel ce l-a fãcut, ºi zice cã el singur s-a
nãscut din sãmânþa sa. 

... Tatã, copilaºii Mei, fricoºii nu vor intra în împãrãþia
Mea. Un creºtin a mers creºtin pânã la poarta împãrãþiei, ºi la
poartã l-a prins un câine ºi l-a muºcat, ºi pe loc s-a lepãdat.
S-a lepãdat pentru o muºcãturã, dar Eu, câte muºcãturi ºi îm-
punsãturi am luat de la tine! ºi nu M-am lepãdat de tine. 

... Sã nu înveþe copiii vorbe ruºinoase ºi sã nu audã în
casele voastre vorbe de ocarã sau de ruºine. S-a înnegrit pã-
mântul de pãcate. O, cum îl va curãþa Dumnezeu! Cu foc, pu-
cioasã ºi apã. 

Tatã, tatã, fiþi cuminþi, fiþi model, cã nimeni nu a avut
ce aveþi voi. Nici îngerii, nici Israelul din început, nimeni nu
a avut ce aveþi voi. 

Fiule, am ajuns la locul unde spune întreaga lume cã nu
are nevoie de Mine. Am ajuns unde se naºte un prunc ºi nu se
spune cine l-a nãscut. Cum vezi vasul cã vorbeºte în faþa ta, aºa
Mã vei vedea pe Mine când voi vorbi cu tine, cãci va pieri soa-
rele, va pieri luna ºi vor pieri stelele; va pieri lumina zilei ºi va
rãmâne omul cu ce crede. Aceea va fi lumina: credinþa. Te va
face pe tine, care eºti cu Mine, te va face Dumnezeu sare, ºi
vor sãra oamenii mâncarea cu viitorul tãu de la Dumnezeu. 

... Iatã aceste douã case pe care le-am zidit sã-Mi fie
apropiate. Iatã pe Dumitrica, cea care socotea pe vasul Meu
de mãmicã. Iatã-l pe Constantin, a trecut de la Mine în lume,
dar cum va plânge ºi va suspina când va vedea primejdia în
casa sa, când va vedea cã minciuna nu-i va ajuta! Crezi? Dar
voi sã nu-i duºmãniþi. Lãsaþi sã lucrez Eu, Dumnezeu. 

... E timpul ploios, e timpul ceþos, e timpul primejdios,
ºi de aceea nu se face sãnãtos acest vas. Dacã nu se vor în-
drepta creºtinii, nu se face, ºi o veþi vedea plutind cum pluteº-
te un cearºaf în vãzduh. Mulþi vor întinde mâna sã apuce de
ea, dar nu vor putea. Mulþi au vãzut, dar zic cã e vis. Dacã po-
porul se va îndrepta, minune voi arãta, minune voi lucra, ce
n-a fost niciodatã. Crezi? 

... O, tatã, am o turmã micã de creºtini, ºi la toþi le e
fricã sã nu-ºi piardã avuþiile. Fricoºii nu vor intra în împãrãþia
Mea, dar fiþi curajoºi, cãci puterea nu e la voi, ci e la Noi. Nu
vã vãitaþi ce veþi grãi cu oamenii, cã Eu vã voi da grai atunci. 

1/14 septembrie 1966

Þinerea în tainã a coborârii Domnului. Rugãciunea sã nu lipseas-
cã. Sfânta Virginia Îl vede pe Domnul în flacãrã de foc. 

... Feriþi-vã de fapta lui Iuda, cã iatã, a vândut tot ce v-am
dãruit, cã am spus mereu: sã nu spuneþi taina Mea vrãjmaºu-
lui. Acela care face astãzi dosare peste dosare, va dispãrea, ºi

toþi aceºti vânzãtori vor merge la iad înainte de încetarea lor
din viaþã. 

... A ajuns la Ceauºescu lucrul acesta, dar cât e el de
rãu, nu dã voie sã se facã stricãciune lucrului Meu. 

... O, mãi tatã, ce vreme rea a ajuns la voi! Nu ºtiu dacã
veþi putea ajunge cu viaþã la poarta Mea. Tatã, treziþi-vã! Fa-
ceþi rugãciune ºi noaptea, ºi ziua. Ascultaþi-Mã! Nu plecaþi
undeva fãrã rugãciune. Pregãteºte-te pentru lucrul Meu. Fii
credincios, cã te pune satana jos. 

... Eu am încheiat ºi am venit, cã am avut dor. Sunt me-
reu aici, dar nimeni nu vede, decât numai vasul Meu, când o
luminã colo, când o flacãrã dincolo. ªi întreabã Nicolae: „De
ce te uiþi?“. 

4/17 octombrie 1966

Rãpirea celor credincioºi ºi hrana lor din pomul vieþii. Înmulþirea uce-
nicilor. Numele Sfintei Treimi. Proorocul este nepreþuit în patria sa. 

... În lume nu Mã mai duc sã le dau învãþãturã, nici la
preoþi, nici la împãraþi, nici la învãþaþi, nici la patriarhi, cãci
împãraþii M-au judecat, preoþii M-au condamnat la moarte ºi
lumea M-a batjocorit. ªi acum, am venit la tine, poporul Meu,
ca sã stau cu tine. Puþin, ºi Mã voi înãlþa întru slavã ºi voi lua
cu Mine pe cel iubit al Meu ºi îi voi da sã mãnânce din pomul
vieþii. ªi de aceea fac aceastã lucrare cu tine, poporul Meu, ca
sã te deosebeºti de lume, ca sã nu spunã lumea cã ºi tu ai fãcut
pãcat. Sã regrete de tine oricine a trãit la un loc cu tine. Sã
plângã dupã tine, poporul Meu, cum plângeau oile Mele dupã
Mine, cum plângeau ucenicii Mei dupã Mine, aºa sã plângã ºi
ucenicii tãi dupã tine. Dar care vã sunt, fiilor, ucenicii? Dar
aveþi voi, fiilor, ucenici? Vã spun, mãi fiilor, cã nu aveþi uce-
nici, cã voi aveþi prieteni ºi prietene rele, care fac rãutãþi ca ºi
voi. Fã ºi tu, mãi fiule creºtine, fã ce fãceam Eu, Domnul,
când eram pe pãmânt cu trupul. Fã ºi tu, fiule, ucenici de
acelaºi lucru cu tine, cum era lucrul Meu ºi al ucenicilor Mei. 

... Poporul Meu, Eu sunt Omul pe Care-L înjurã lumea.
Eu sunt Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Nu acest trup sunt Eu,
Domnul, ci glasul pe care îl auziþi voi este Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt. Trupul acesta, ºtiþi cine este ºi de unde l-am luat; ºtiþi
cã l-am sculat dintr-o boalã grea. L-am curãþit de toate cele
pãmânteºti ºi l-am fãcut de mare preþ ºi vã zic vouã: dacã nu
vã învredniciþi de lucrarea Mea, îl voi lua dintre voi ºi îl voi
duce unde voi nu ºtiþi ºi îl veþi mai vedea la vremea de jude-
catã, cãci astãzi acest trup este pus într-un loc nepreþuit de
nici unul dintre voi, nici de sat, nici de comunã, nici de ve-
cini, nici de toate neamurile ei. Nu este preþuitã nici de fini,
nici de naºi, cãci este scris în lege: «Proorocul, în patria sa
nu este preþuit». Nici creºtinii nu-l preþuiesc, pentru cã nu-l
cunosc, cã este ascuns, este ascunsã taina. Amin. 

14/27 octombrie 1966

Îndemn la veghe ºi la tãrie sfântã. 

... O, tatã, fiþi tari! Nicolae, fii tare, nu vinde lucrarea
lui Dumnezeu! Constantin Brâncoveanu a zis: „Taie-mã, tra-
ge-mã în þeapã, dar nu voi vinde pe Dumnezeu.“ Puneþi în
lucru puterea care este datã de Mine. Fiþi tari! 

17/30 octombrie 1966

Creºtinii sã nu iasã de sub paza Domnului ºi sã se înfrâneze de la
bãuturi ameþitoare. 

... De ai umbla din rãsãrit pânã la apus, nu mai gãseºti
om sã facã om; gãseºti om care stricã om. Ascultã, creºtine,
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cã am venit la tine în vremea de pe urmã. Mã uit mereu la
ceas, sã Mã prindã vremea în bucurie cu creºtinii. Cei care
doresc sã fie în apropierea Mea, sã fie bucuroºi, sã nu dea pe
necazul lor bucuria Mea. 

... Apropiaþi-vã nu cu urã, nu cu pârã, ci cu lucruri bu-
ne. Nu sã bagi pe fratele tãu ca sã scapi tu. Feriþi-vã sã nu vã
loveascã aceastã piatrã, cã pe unii i-a rãnit de moarte. 

... Tatã, ai zidit o casã ºi priveºti la ea cum e de frumoa-
sã ºi cum e acoperitã sã nu plouã în ea sau sã nu batã vântul.
Aºa ºi fapta ta, sã nu batã vântul în ea, sã nu intre ploaia în ea
ºi nici praful. Aºa ºi fapta ta, dacã ai fãcut-o din tot lucrul tãu
ºi din tot bunul tãu, atunci nu se va putea dãrâma casa ta. Ar
fi sã nu te plouã în casa ta, ºi când te plouã, te plouã cã n-ai
lucrat bine lui Dumnezeu. 

O, tatã, uitã-te în traistã. Nu cumva e lucrarea ta ºi n-ai
fãcut-o cum trebuie? Fratele Meu, dacã nu te-a vãzut nimeni, te
vede Dumnezeu. Crezi? Veniþi-vã în fire, ca sã se repare stricã-
ciunea care s-a fãcut, cã vina e a tuturora. Alergaþi cât mai sunt
meseriaºi ca sã repare. Nu v-am biciuit, ci mult v-am iubit.
Apropiaþi-vã de Mine, nu staþi departe de Mine, cã în lume nu
ºtii cum ai cãlcat ºi ai mers alãturea; n-ai mers bine dupã Mine.
Zici: „M-a muºcat un câine!“, dar Eu zic: n-ai mers bine dupã
Mine, ºi ai întãrâtat acel câine. Simbol grãieºte Domnul. 

... De câte ori v-am binecuvântat Eu pe voi! Nu vã spe-
riaþi, cãci binecuvântarea Domnului nu va cãdea în picioarele
omului niciodatã. Nu te speria, cã binecuvântarea Mea e be-
ton armat, dar dacã n-ai ieºit din ea. 

Feriþi-vã de beþie, cã toate lucrurile se dau la o parte.
Din beþie se þin zalã de zalã curvia, duºmãnia ºi toate celelalte
care sunt ale duhului rãu. 

14/27 noiembrie 1966

Domnul plânge pentru þara românã ºi prooroceºte peste ea legea
sfinþeniei. Rânduieli pentru curãþenie în casã ºi pentru haine de 

dormit. 

... Pãstraþi bine aceastã trâmbiþã ºi aceste cuvinte ale
Domnului Iisus Hristos. Poporul Meu, vei vedea cine a zidit
acest copil. Poporul Meu, pãzeºte bine aceste cuvinte ºi nu te
întina ºi nu te închina la alte fãpturi, ºi închinã-te lui Dumne-
zeu mereu. Fiþi curajoºi, cã Domnul Iisus Hristos vã spune la
toþi mirese ºi nu mireasã. Crezi? 

Poporul Meu, stau cu piciorul pe mare ºi sunt cãlare pe
un cal alb, care ºi el îºi mânuie sabia, ºi cu copitele sare, apãrã
cu spada pe omul lui Dumnezeu. 

... Dacã cineva din lume þi-ar împrumuta din viaþa sa,
sã nu o iei, cã viaþa sa nu seamãnã cu viaþa Mea. 

... Copilaºii Mei, nu mai beþi nimic, nu mai beþi tot fe-
lul de bãuturi. Creºtinilor, nu vã mai înºelaþi cu frumuseþi tru-
peºti de astãzi. O, ce frumos este sã nu te bucuri la lucrurile
care se vãd astãzi! 

... Copilaºii Mei, pomeniþi mereu la rugãciune aceastã
trâmbiþã, acest vas pe care Domnul îl þine în mâna Sa pentru
voi. Bucuraþi-vã de acele cuvinte de ani de zile, pe care Dom-
nul vi le spune mereu, cãci mai târziu nu vor mai fi aceste cu-
vinte ºi nici lumina nu va mai fi, ºi Domnul va lumina, ºi ce-
rul ºi pãmântul se vor schimba ºi toate se vor înnoi, ºi casele
voastre. Va fi frumuseþe mare, care cu nimic din lume nu se
va asemãna. 

... Spune, Verginico, poporului Meu, sã iasã din obice-
iurile lumii, cãci lumea Mi-a cãzut Mie urâciune, pentru cã
ºi-a întinat viaþa ºi cu dobitoacele, nu numai prin trupurile lor.
Vai, vai, vai, Verginico, toatã þara româneascã s-a întinat cu
desfrâul cel blestemat! ªi din þara româneascã voi vãrsa focul

nestins pe toþi locuitorii ei, care au întinat pãmântul binecu-
vântat ºi sfânt ºi l-au fãcut urâciune. Toate faptele blestemate
ºi spurcate s-au sãvârºit pe pãmântul românesc. 

Domnul va trimite un legiuitor ºi va þine la legea Dom-
nului ºi va nimici pe toþi care au întinat legea sfântã, prin
orice faptã netrebnicã. 

... — De ce în casa Mea nu se face ordine? Peste tot pã-
mântul, toatã suflarea de acum merge organizatã dupã bonuri
de ordine. Aici de ce nu se face aºa? 

— Cum? Pãmânteºte, sau duhovniceºte? 
— Da, întâi duhovniceºte, Verginica, ºi apoi ºi pãmân-

teºte, pentru cã amândouã merg în lucrare încã. 
— Aratã-mi cum, ca sã ºtiu. 
— De ce nu se dau ordine pentru a se lucra cinstitã ºi

preþuitã rugãciunea? Pentru ce toþi cei de aici nu lucreazã cum
lucrezi tu? Pentru ce ei mãnâncã din munca ta ºi din ostenita
ta trudã? Cãci tu munceºti de-þi curge sudoarea pe faþã, plinã
de suferinþã, ºi ei mãnâncã din munca ta. Fii atentã ce-þi po-
runcesc: vã fac bonuri de ordine, ºi dacã va cãlca cineva peste
aceastã hotãrâre, Eu voi da pedeapsã. Nu mai îngãdui, Vergi-
nico, lipsa aceasta de muncã. Îþi spun: cine nu munceºte, sã
nu mãnânce munca ta. 

— Muncesc ºi ei pãmânteºte, ce eu nu le pot lucra. 
— Verginica, nu cântãri munca lor cu munca ta, cã vine

vremea ca fiecare om sã rãmânã cu hrana muncii sale ºi toþi
vor nãpusti peste rodul muncii tale. Dar poruncesc þie, nu în-
cãlca legea Mea! Verginica, pentru ce s-a pustiit îngrijirea ca-
sei Mele? Pentru ce nu se face în casa Mea curãþenie? 

— Doamne, cum? Pãmânteascã, sau duhovniceascã? 
— Întru toate pãrþile, Verginico, nu se îndeplineºte cu-

rãþenia. Sã fie casa Mea farmacie. În casa Mea este un miros
de mâncare stricatã. Dau ordin ca sã fie toate dupã un ordin:
hainele curate se aºeazã la un loc separat, iar cele de lucru se
pun în cuiere, în baie sau în cãmarã. Ce nu se mai poartã, sã
se foloseascã pentru aºternutele casei Mele, în punctul de lu-
cru. Spune-i lui Nicuºor sã administreze toate lucrurile dupã
ordine: sã toarne ciment pe salã; sã batã podeaua în bucãtãrie
ca sã o spele în fiecare zi; sã toarne ciment în cãmarã, iar
afarã sã se facã gard de jur împrejur cu ulucã, iar grãdina sã
fie bine lucratã întru toate. 

... Verginica, ai în vedere de toþi cei din casa Mea, sã-ºi
schimbe hainele de dormit, sã aibã cãmãºuþe albe ºi lungi
pânã la pãmânt, iar partea bãrbãteascã sã aibã bluze ºi panta-
loni albi, de pânzã, ºi bluza sã fie lungã pânã la genunchi. 

6/19 decembrie 1966

1967 

Creºtinii în închisoare; pricinile pentru care au fost închiºi. 

Am zis „În numele Tatãlui“, pentru cã e început ºi
sfârºit. Amin. Am zis „ºi al Fiului“, pentru cã toþi vor lua
Duh, cum la început, ºi la sfârºit. Amin. Am zis: „Amin!“, aºa
sã fie. Amin. 

Pace, creºtine, de la Dumnezeu, Cel ce face dreptate!
Pace, creºtine, întru numele lui Dumnezeu! Amin. Creºtine,
þine-te bine de Mine. Am zis cã dacã te þii de tine, nu vei sta
cu Domnul. Þine-te bine, creºtine, aºa zice Domnul Iisus
Hristos, cãci cine s-a þinut bine de Mine, astãzi se bucurã în
ceruri, astãzi se bucurã de slava Mea, cãci aºa am spus mereu,
de când am venit la tine. Nu aluneca, creºtine, nu-þi da dru-
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mul din mâna Mea, cãci cine a ascultat de Mine, astãzi se bu-
curã. Fericit este omul care se þine de Domnul, omul care se
încrede în Domnul, ºi niciodatã sã nu scape piciorul în groa-
pã, cã oriunde vei sta, Domnul te va ajuta. 

Nimic fãrã Dumnezeu, cã Dumnezeu este Tatãl tãu. Ni-
meni nu va intra întru împãrãþia Mea dupã voia sa. Eu sunt
Alfa ºi Omega. Cine Mã cautã pe Mine acum, ºi Eu îl voi cãu-
ta pe el. 

Fiilor, am câþiva creºtini care stau acum în faþa Mea:
doi sunt bolnavi, iar doi, sãnãtoºi. De ce? Cãci cârtesc ºi
spun: „Tocmai acum, la bãtrâneþe, sã fie ºi el acolo“ (arestat,
n.r.). Creºtine, þine-te bine de Mine, cã nici o boalã nu te va
ajunge. Fiilor, la multe se va pune capãt anul acesta. Va pãºi
piciorul vostru în valea Iosafatului, vom trece râul Iordanului
ºi vom da mânã cu mânã împreunã. Cine nu se þine bine de
Mine ºi se încrede în sine, alunecã, ºi mulþi s-au încrezut în
sine cu Scriptura ºi au ajuns negustori ºi au vândut pe Dom-
nul ºi pe fraþii Sãi. 

Mãi copii, este cu neputinþã, tatã, chiar de þi-ar lega o
piatrã de gât ºi te-ar arunca în mare, sã nu vinzi pe fratele tãu,
cã cel ce cumpãrã de la tine, cumpãrã ca sã-þi facã þie rãu. 

Creºtine, apropie-te de Mine. O, tatã, aceste cuvinte
vorbeºte-le la unul, doi, nu la toþi. O, tatã, am venit sã aduc
bucuria Mea, de sus, cãci totul sfârºitu-s-a. 

... O, plânge Nicolae, cãci ºtie cum a lãsat-o pe Vergi-
nica sa, plânge de udã perna de lacrimi, dar acum s-a cãlit. O,
mãi copilaºii Mei, vor veni cutremure mari, dar sã nu vã spe-
riaþi, cãci nu vor fi cutremure pãmânteºti, ci vor fi cutremure
duhovniceºti. 

... Constantin de la Proviþa a fost luat la închisoare cã
nu credea de fiul sãu ce a fãcut; de aceea l-a luat. Pe Petre
Horja l-am dus acolo ca sã vadã ºi el durerea Mea. Pe Gheor-
ghiþã de la Bucureºti l-am dat în mâna oamenilor cã el vorbea
fãrã de rost din lucrurile Mele ºi dãdea din lucrarea Mea, ºi el
singur s-a dat în mâinile lor. Pe Rãducanu l-am dat în mâna
lor cã vorbea prea mult la lume despre lucrurile lui Dumne-
zeu. Pe Dumitru l-am dat în mâna lor ca sã se cãleascã, fiind-
cã el cârtea mereu împotriva vasului Meu, cã trebuia sã ia fatã
cu avere bãiatul lui. Iar cei doi, Nicolae ºi Daniel, sunt luaþi
pentru Dumnezeu ºi pentru adevãr; sunt vânduþi fãrã preþ, dar
puþin de tot mai au, ºi iarãºi vin la vasul Meu. 

11/24 aprilie 1967

Întregirea Scripturii. 

... Fiilor, Eu am venit acum ºi cu ceea ce nu este scris
în Scripturã, cã dacã se scriau toate, nu avea loc cartea pe
pãmânt. 

14/27 septembrie 1967

Proorocie pentru tainica anunþare a zilei venirii Domnului. Proo-
rocie pentru grãdina tainei cuvântului. Sosirea primãverii cereºti. 

... Feriþi-vã, feriþi-vã, ca sã nu pierdeþi binele de la Mi-
ne, cãci atunci când vor auzi: „Oiþele Mele!“, puþini vor veni
în grãdina Domnului. Feriþi-vã, tatã, ºi sã fiþi oi deºtepte ºi sã
ascundeþi bine taina de la Mine, cãci nu vor mai putea asculta
toþi care vin la Mine lucrarea Mea. ªi mai târziu, când se va
apropia venirea Mea, nu voi mai spune decât la un copil care
va umbla cu Mine în lung ºi în lat cu aceste ºoapte ale Mele. 

Þineþi-vã bine, mãi copiii Mei, cãci ce am pierdut Eu
acum, n-am pierdut un leu, ci am pierdut mii ºi milioane de

lei. Ce era sã fie acum, mãi copiii Mei, ºi ce este acum! Tatã,
cum înceteazã din viaþã! Jumãtate a încetat. Când pleca cine-
va de la lucrarea Mea, pleca încãrcat ºi plin de cuvinte, iar
acum se mânie ºi urãºte pe cei ce vin la Mine, cãci nu se mai
poate spune „frate“ la nimeni, cã are slãbiciune, ºi când îl
strânge chinga rea, totul spune de la Mine. Copilul Meu, nu
era vremea aceasta, dar vai de cel ce a vândut cuvântul Meu! 

Acest Turculeþ meritã bãtut, meritã bãtut, tatã. Iatã pe
Daniel, Nicuºor, Dumitru ºi Rãducanu, vor intra fiecare în co-
muna lor, în curând. Iatã-i cã au ridicat un picior de plecare.
Credeþi? 

... Fiilor, vã mai place aceastã masã de la Mine? O, ce
dor îi este lui Daniel sã mai mãnânce din aceastã masã! Ni-
meni nu are acest dor ca Daniel. Îi este dor ºi lui Nicuºor, dar
nu de aceastã masã, cât îi este dor de vasul Meu. O, când îi va
da drumul, vine fuguþa pe drum, cu fricã vine, cã se gândeºte
cã nu mai gãseºte pe Verginica. 

... Floricelele Mele, vin îngerii din cer ºi vã vor culege
pe voi, cãci pãmântul acesta va fi ars cu foc ºi se va spãla cu
apã ºi va fi averea Duhului Sfânt ºi va fi o turmã ºi un Pãstor,
ºi veþi zice: „Când s-a fãcut acest lucru? cã nu sunt eu vred-
nic ca sã pun piciorul meu pe el“.

... Floricelele Mele, veþi trece pe lângã poarta grãdinii
ºi nu veþi putea sã intraþi în ea, cã acea grãdinã este cu trifoi
verde, dar dacã aþi fi ascultat cuvântul Meu, era bine, cãci
mulþi dintre voi nu l-aþi pãstrat. 

... Fiilor, a fost o furtunã. Da, furtunã. Dar acum vine
vremea cea bunã ºi va cânta cucul. A fost o zãpadã pânã la
înãlþimea cerului, ºi mai este, dar pe alocurea nu mai este. Pe
unele locuri nu se mai face varã niciodatã. Aºa va veni jude-
cata. Dar pe alocurea va cânta cucul. O, ce frumos va fi când
vei vedea cum cântã cucul! O, fericit este acela care va putea
vedea acest cuc! Dar cucul care a cântat, este vremea care s-a
apropiat, cãci s-a apropiat primãvara ºi cântã. 

Copilaºii Mei, am venit ca sã vorbesc cu voi, dar nu
þineþi în mânã ºi nici pe buze acest cuvânt al Meu, ci bãgaþi-l
în inimã, cãci în inimã nimeni nu te poate cãuta, chiar dacã te
spune fratele tãu.

26 octombrie/8 noiembrie 1967

1968 

Proorocie pentru timp de înmulþire a credinþei. Vedenia pietrei albe.
Sfânta Virginia va hrãni mulþimile la acest izvor de proorocie. Ea 

va pregãti poporul pentru întâmpinare. 

... Fiule, vezi cã vânzãtorul a rãmas. Fiule, sã nu-þi fie
teamã de o altã viaþã îndureratã, ºi tot ce þi s-a luat, se va îna-
poia. Fiule, þine minte de cei ce au fãcut vouã rãul acesta, cã
se vor desfiinþa ºi nu vor mai fi. Vor veni oameni noi, cu lu-
cruri noi. Toate bisericile dãrâmate vor fi reînnoite ºi repuse
în slujbã. Toþi cãlugãrii ºi cãlugãriþele vor fi din nou îmbrã-
caþi. Toate locuinþele luate vor fi puse în slujbã, tatã. Toate pã-
mânturile luate vor fi înapoiate. Se va înapoia vremea care a
fost nu rea, ci bunã, pentru viaþa ta, creºtine. 

... — Verginico, hai la muncã, Verginico, cãci cine nu
munceºte, nu mãnâncã. Cine nu-ºi strânge în hambare nu va
avea. Ia te uitã la mâna Mea. Ce vezi, Verginico? 

— Vãd o piatrã albã. 
— Iatã, deschid piatra în douã, ca o carte. Acum, ce

vezi, Verginico? 
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— Vãd o coalã albã la mijlocul pietrei, ºi pe coalã, o
jumãtate de cerc. 

— Verginico, ai vãzut cercul acesta? 
— Da, l-am vãzut. 
— Sã fii atentã, Verginico, ºi sã te uiþi la cerc ºi sã-Mi

spui ce ai vãzut. De aici încolo, nu veþi mai suferi. 
Verginico, ridicã piatra sus ºi dã-Mi-o Mie. Are mãri-

mea de un kilogram. Nu poþi s-o ridici, Verginico, dar ai s-o ri-
dici. În veci ai s-o cunoºti. Fii cuminte, nu te mai gândi la
moarte, cãci tu, chiar dacã vei adormi, tu pururi vie vei fi. Va
muri cine va fi sã moarã, dar tu, în veci nu vei muri. Sã fii cu-
minte ºi sã asculþi poruncile Mele, cãci vom hrãni mulþi flã-
mânzi. Acel popor va întâmpina pe Domnul la venirea Sa pe
norii cerului, ºi acel sobor îl vei hrãni aici multã vreme. Vergi-
nica, acelor trepte sã ºtii cã le este pecetluit numãrul ºi când va
fi vremea tu vei cunoaºte totul. Vei primi putere de la Domnul
ºi le vei ridica de jos, ca pe niºte table; în douã le vei deschide
ºi din ele vei cunoaºte toate tainele lucrãrii lui Dumnezeu. ªi
cum l-ai aºteptat pe Nicuºor ºi pe Daniel sã vinã acasã, aºa Îl
vei aºtepta pe Domnul. ªi mai înainte de venirea Lui vei primi
douã veºti, ºi tu vei pregãti poporul pentru întâmpinare. 

Verginica, sã ai grijã de Nicuºor, ca sã nu mai sarã, cã
din nou va muri ºi nimeni nu-l va învia, pentru cã Nicuºor nu
a stat nici o zi cu tine, ºi se duce ºi îºi face de vorbã cu toatã
lumea rea, care numai hulã ºi numai pagubã Mi-a adus ºi
Mie, ºi Tatãlui, ºi cetãþii Mele. Spune-i, Verginico, lui Nicu-
ºor sã nu se mai îndepãrteze de la tine, cã va pieri pentru tot-
deauna dacã nu te ascultã. 

Scrie, Verginico, apoi mai departe, cã nu s-a sfârºit, ºi
mai avem de lucru. 

Acum, sfârºit. 
6/19 ianuarie 1968

Proorocie pentru înnoirea bisericilor pe pãmântul românesc. 

... Fiilor, veþi vedea când vor suna toate clopotele în þa-
ra aceasta. Toate bisericile ºi toate mãnãstirile vor fi reînnoi-
te ºi pregãtite. Se pregãteºte pãmântul românesc pentru po-
runca din planul dumnezeiesc. Bucurã-te, popor român care
eºti creºtin! Vai de tine care stai pe acest pãmânt ºi eºti strãin
de Mine!

... Se uitã sã iasã soarele din nor ºi aºteaptã fãgãduitul
lui viitor. 

... Luaþi în grijã aceastã piatrã care este pusã în capul
unghiului, altãdatã ºi în viitor. Nicolae, ai în seamã ce þi-am
pus în braþe, cãci multe lucruri se vor împlini prin acest trup.
Nicolae, nu Mã pãrãsi, nu te mai uni cu oamenii care sunt
urâciune la Mine. 

22 februarie/6 martie 1968

Poporul Domnului, altar de viaþã pilduitoare pentru popoare.
Trâmbiþarea Apocalipsei. Pregãtirea judecãþii de apoi ºi pregãtirea 

creºtinilor din urmã. 

... Nu îngãduiþi la lucrarea Mea lucruri spurcate, min-
cinoase, ºi dacã nu vã veþi schimba, voi face temelia aceasta
ca un muzeu. 

... Frate, Eu sunt, nu acest trup. Acest trup, praf s-ar fi
fãcut de mult. Nu acest trup zice: „Eu sunt Domnul Iisus
Hristos“. 

Am venit. Un abur pe pãmânt strigã la urechea ta:
„Auzi, mãi, vocea Mea!“.

... De ce e ceartã, frate, de ce e ceartã? În templu nu se
vorbeºte tare sã se audã în depãrtare, ci se vorbeºte în ºoaptã.

Nu este voie sã vorbim tare sã se audã în depãrtare, ca sã nu
se ºtie ce facem noi pentru împãrãþie. Azi e pecetluit ce facem
noi, dar peste o clipã nu va mai fi pecetluit. Vor veni îngerii
de sus, însã acum nu a sunat trâmbiþa eliberãrii. Lasã-Mã sã-Mi
duc lucrul la capãt. 

... Nicolae, copilul Meu, schimbã-þi viaþa, ca sã stãpâ-
neºti cheia acestei lucrãri. Schimbã-þi-o, copilul Meu. Cere
Dumnezeu de la tine ceea ce a cerut lui Noe: sã scoþi poporul
din robie. Nu þine viaþa dupã vreme. Vremea e rea, dar viaþa
sã fie bunã. Nãdãjduieºte în Domnul. Nici o piatrã, nici o scu-
lã sã nu se mute din loc în loc fãrã cuvântul Domnului. Înce-
putul l-am fãcut aici. Sfârºitul sã fie în cer. Sfârºitul nu-l do-
resc sã fie pãmântesc, ci ceresc. 

... Purtaþi-vã cuviincioºi, cãci cât de micã greºeala sã-
vârºitã, e cât un lup, latrã la drum. Ai purtat-o în sân, Îl pierzi
pe Dumnezeu, creºtine. Nici nu ºtii tu cine o gãseºte. Acela te
spune, mãi. Când cineva þi-a spus un lucru, apeºi pe fratele
tãu. Dumnezeu te-a vãzut. Auzi? Purtaþi-vã cuviincioºi. 

7/20 mai 1968

Trâmbiþa Virginia vesteºte de la Domnul pregãtirea judecãþii de
apoi, ºi lucrarea sfântã a creºtinilor din urmã. 

... Prin aceastã vorbire vã are Domnul cel mai ales po-
por român creºtin. Sã fiþi un altar de viaþã pilduitoare. Acest
petec de pãmânt sã fie un loc de jertfã mântuitoare în slujba
mântuirii tuturor ce vor cãlca aici, pe locul acesta. Pe Vergi-
nica am pregãtit-o pentru ca sã trâmbiþeze întreaga Apocalip-
sã, pentru pregãtirea judecãþii de apoi ºi pentru pregãtirea
creºtinilor din vremurile din urmã ºi de acum. 

30 august/12 septembrie 1968

1969 

Notã: În acest an a fost vreme de prigoanã. În urma pe-
rioadei dintre anii 1966-1968, o parte din creºtini au fost în
închisoare, printre care ºi însoþitorul sfintei Virginia. În anul
1969 nu s-a mai putut scrie Cuvântul Domnului, creºtinii
fiind peste tot urmãriþi, pânã aproape de anul 1972 când satul
Maluri din Pucioasa s-a surpat aºa cum Domnul a profeþit în
ziua de 19 iunie/2 iulie 1959: «Iatã, pe vasul Meu l-au luat ºi
au fãcut tot felul de încercãri cu el. I-au tras tot sângele, i-au
fãcut injecþii cu ser vechi, sã o piardã, dar mâna Tatãlui a fost
cu ea, ºi nu mai este mult ºi o voi ridica de pe pãmânt. Atunci
veþi vedea cine a fost acest vas, iar satul Maluri îl voi pierde
cu focul Meu, ca pe Sodoma ºi pe Gomora, cã n-a vrut nici
unul din satul acesta sã creadã, ºi au bârfit ºi au dispreþuit
cuvântul Meu».

1970 

Creºtinul trebuie sã fie slujitorul lui Dumnezeu. 

... Un vânãtor îºi ia arma sã vâneze animale, cã asta e
meseria lui. Copilul Meu, tu nu eºti vânãtor, pentru cã aceea
nu e meserie. Meseria e aceea sã fii om slujitor lui Dumnezeu. 

12/25 martie 1970
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Strigãtul Domnului pentru eliberarea creºtinilor din închisoare.
Pregãtirea pãmântului românesc pentru planul dumnezeiesc. 

... Fiilor, mult M-am luptat ºi am bãtut în uºile de fier,
unde eraþi aruncaþi, ºi strigam mereu: «Înainte, copii!». O, dar
în puþine auzuri au intrat aceste cuvinte sfinte, aceste strigãte.
De nu strigam aºa: «Daþi drumul copiilor Mei!», drumul nu
vã dãdea, dar orice cuvânt am spus, s-a împlinit. 

Se pregãteºte pãmântul românesc, pentru porunca ºi pla-
nul dumnezeiesc. Bucurã-te, popor român care eºti credincios!
Vai de tine care stai pe acest pãmânt ºi eºti strãin de Mine! 

Daniele, vei plânge pe mamã ºi pe fiicã ºi pe fiu ºi vei
fi pus sã faci strâmbãtate în ziua de sfârºit ca sã-i scoþi. Fiule,
nu face strâmbãtate. Nu fi nedrept pentru nimeni. Lasã ca fie-
care sã-ºi primeascã plata pentru fapte. Lasã lucrul pe Mine,
cã mai bine este sã-i scoatã Domnul. Nu vã îngrãmãdiþi sã
purtaþi prietenie cu cel necurat, iar de cel ce M-a vândut, sã
nu vã fie milã. 

31 iulie/13 august 1970

Darurile rugãciunii. Domnul va lucra împliniri cu poporul Sãu,
prin post ºi rugãciune. 

... Întâi septembrie este începutul anului, dupã adevã-
rata lege a lui Dumnezeu. Toþi cei ce au fost mari ºi tari, vor
pieri ºi se vor ridica cei ce erau mici ºi neputincioºi ºi de
neam prost, de jos, ºi vor fi cei mai mari ºi mai tari. 

Acum, mergeþi înaintea poporului, cã Eu vã voi arãta
adevãrata lege a Mea. 

Ce scumpã va fi întoarcerea Mea de acum! 
... Eu, Domnul, am coborât la voi ca sã vã îndemn la

rugãciune. Fiilor, prin rugãciune se coboarã harul lui Dumne-
zeu asupra voastrã. Rugãciunea îmbãrbãteazã pe cel cãzut ºi
îl ridicã din cãdere. Rugãciunea mângâie pe cel întristat. Ru-
gãciunea, fiilor, vã învioreazã cãlãtoria vieþii ºi trupeºte ºi su-
fleteºte. Ea întoarce la pocãinþã pe cel pãcãtos ºi pe cel slab
în credinþã, îmblânzeºte pe cel pizmaº ºi aspru ºi îl smereºte
pe cel plin de trufie. O, mare pãcat aveþi voi, cei care schim-
baþi rugãciunea pe somn ºi pe lucruri pãmânteºti. Sã vindeþi
voi pãmântul în larg ºi în lat ºi nu cumpãraþi ce cumpãraþi prin
rugãciune. Fiule, Eu, Domnul, vreau sã fac prin voi minunile
care au rãmas neîmplinite, dar nu pot cu voi prin lene ºi
somn, nu pot prin bãuturi alcoolice ºi prin poftele voastre de
alte femei, nu pot prin cãrþi sau concursuri, prin saloane cu
bãuturi, prin mâncãrurile alese, cu care vã hrãniþi, cã Eu,
Domnul, voiesc sã fac cu voi minuni prin post ºi rugãciune. 

Am venit între voi ca odinioarã în poporul Israel. Fii-
lor, rugaþi-vã unii pentru alþii, ca sã vã vindecaþi de multe fe-
luri de boli rele ºi grele, în care aþi cãzut. Fiilor, rugaþi-vã pen-
tru pacea voastrã ºi a întregului popor, precum ºi biserica se
roagã pentru pacea a toatã lumea. Fiþi cu multã luare-aminte
la cuvintele ce vi le scriu. Fiþi-Mi Mie ºi vouã folositori.
Fiilor, luaþi seama bine, sã nu tãgãduiþi, cã v-am anunþat de
rugãciune, cãci pãcãtoºii nu vor mai fi. Amin. 

19 august/1 septembrie 1970

Deosebirea de lume: sã nu fie creºtinul gãsit pe cale cu lumea.
Drumul spre Canaan. 

... Înmuiaþi-vã inimile. Fiþi cu inima ogor pentru cu-
vântul Domnului. Deosebiþi-vã de lume, rupeþi legãtura cu lu-
mea, cãci va veni ziua ºi te va gãsi pe cale cu lumea. Cine este

prieten cu lumea, este duºman Mie. Tu iubeºti pe cel ce Mã
înjurã. La Mine în casã nu va intra nimeni care e ºi cu lumea. 

Oiþa Mea, ascultã, deosebeºte-te. Ajunge cât ai petrecut
în robie. Domnul Iisus a trimis la voi un alt Moise. Hai sã
mergem pe drumul Canaan! Hai cu Mine, sã scapi de robie!
Rupeþi legãtura cu lumea. Sã nu ºtie lumea viaþa voastrã. Co-
pilaºii Mei, oiþele Mele, florilor, nu vreau sã fim prieteni cu
cei ce Mã înjurã ºi Mã hulesc, fiindcã ei din nou Mã rãs-
tignesc. 

21 august/3 septembrie 1970

Mustrarea poporului pentru neîmplinirea întreagã a cuvântului. 

Verginico, mergi la poporul Meu, întru care Eu am grã-
it adevãrul ºi calea Mea am arãtat-o. Spune-le cã le spun aºa:
pãcat cã nu cred în Mine; aºa zice Domnul. Dar adevãrul grã-
ieºte Domnul lor, cã mai de folos este pentru poporul acesta
sã Mã duc de la ei, cãci cuvintele Mele ºi legea Mea ei nu o
pot purta întru sine. S-a coborât Duhul lui Dumnezeu la ei ºi
nu de la ei grãieºte, ci de la Tatãl. Tot adevãrul vã grãieºte,
toate câte are Tatãl dã poporului Sãu. Cum sã ia Tatãl din altã
împãrãþie sã dea poporului Sãu? Nu. Tatãl ia din ale Sale ºi
împarte poporului Sãu. 

Verginico, Eu spun aºa cãtre poporul acesta: nu ei M-au
zidit pe Mine, ci Eu i-am fãcut pe ei, cãci un stãpân, orice-i
dã slugii sale sã facã, sluga i se supune îndatã ºi face, dar Eu,
Domnul Dumnezeu, ce i-am poruncit slugii Mele nu face. De
acum înainte nu-i voi mai numi slugi, nici prieteni, nici fii, ci
îi voi socoti pe cei din poporul acesta vrãjmaºii Mei, pentru
cã toate câte le-am poruncit, nici una din poruncile Mele nu
au împlinit, cãci adevãr grãiesc: de n-aº fi venit ºi nu le-aº fi
grãit, pãcat nu ar avea, dar pentru aceasta vor rãspunde pentru
pãcatul lor. De n-aº fi fãcut între ei lucruri pe care nimeni
altul nu le-a fãcut, pãcat nu ar avea; însã au ºi vãzut, au ºi
auzit, au ºi bãut, au ºi mâncat, ºi tot Mã urãsc, ºi pe Mine, ºi
pe Tatãl, ºi pe Duhul, dar acestea le fac ca sã se împlineascã
aºa cum este scris, cãci Mã urãsc fãrã pricinã. 

Sã te duci, Verginico, ºi la celãlalt popor, cã Domnul le
trimite aceste rânduri, ºi nu prin scris, ci prin gura ta sã le dai.
Spune cã aºa zice Domnul: sã se pregãteascã, cãci gata este
ziua cea mare când fiecare fiu, fiecare slugã va primi plata din
mâna Tatãlui ºi a Stãpânului Sãu, Care le porunceºte sã lu-
creze bine, Care îi silea la lucru; Acela Care ºi mustrã ºi mân-
gâie, ºi unii când auzeau mustrarea ziceau cã Verginica mus-
trã, ori se simþeau rãu; Acela Care, când aducea câte o lucra-
re din legea sfântã nimeni nu o primea, cã îºi zicea cã el este
frumos sau frumoasã ºi „De ce sã mã înjosesc?“, ºi dacã este
bogat, se þine legat de bogãþie. 

Du-te, Verginico, ºi spune cã multe cuvinte de ale
Domnului, care nu s-au vãrsat asupra poporului, sunt pece-
tluite de Domnul ºi nu s-au vãrsat, din pricinã cã toate cele
mai uºoare nu s-au împlinit. Dar cele care trebuiau sã se ver-
se erau mai grele de purtat. Pãcat, cã vreme au avut ºi n-au
lucrat; putere au avut ºi n-au lucrat. Puþin, puþin ºi nu Mã vor
mai auzi, cãci s-a scurtat vremea. 

Mã veþi vedea, cã de la Tatãl vin. Ferice de sluga care
ascultã de stãpânul sãu ºi nu i se pare grea munca sa. Ferice
de sluga credincioasã, ferice de sluga cea care nu aduce mi-
zerie stãpânului sãu. Ferice de sluga ascultãtoare, care-ºi pãs-
treazã viaþa curatã. Ferice de sluga cãreia îi porunceºte stã-
pânul: „Du-te!“, ºi se duce; ºi îi zice: „Vino!“, ºi vine; ºi fãrã
îndoialã face aceasta. Tot pomul cu roade bune va fi cules de
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îngerii buni ºi roadele îi vor fi puse în vase de aur, iar pomul
va fi mutat cu mare cinste pe pãmânt binecuvântat. 

Sã te duci, Verginico, la creºtinii care ascultã de vorbi-
rea Mea prin tine ºi spune-le lor sã nu li se parã grea munca
pe care Eu, Domnul, le-o încredinþez lor, ºi nici îndoiþi ºi nici
îndãrãtnici sã nu fie, cãci sunt urmãriþi de Mine. ªi tot ce este
poruncit de la Mine, sã se împlineascã cu voie bunã, cã dacã
aº fi venit cu o poruncã sã poruncesc unei femei sã se facã
bãrbat, ori bãrbatul sã se facã femeie, cum se lucreazã astãzi
în lume de satana, aceastã poruncã era îngãduit sã nu o crea-
dã. Dar cã am poruncit creºtinului sã facã faptã bunã, pentru
ce sã fie îngãduit sã nu o creadã? 

... Spune, Verginico, cã nici Eu nu-i voi asculta pe ei în
viitoarea vreme. O vei vedea tu acum. 

7/20 octombrie 1970

Mustrare peste cei care s-au abãtut spre viaþã deºartã. Îndemn la
credinþã ºi la împãcare cu Dumnezeu. Durerea Domnului pentru
slãbiciunile creºtinilor iubitori de sine ºi de desfãtãri. Îndemn la
rugãciune stãruitoare. Necredinþa ºi lipsa temerii de Dumnezeu 

atrage pieirea lumii. 

Eu, Domnul Iisus Hristos, M-am coborât cu Duhul în-
tre voi ºi am cercetat viaþa multora dintre voi. V-am cercetat
toatã lucrarea voastrã, ºi duhovniceascã ºi pãmânteascã. V-am
cercetat timpul ocupat ºi timpul liber. Am cercetat ºi vremea
câºtigatã ºi vremea pierdutã. Am cercetat tot mersul vieþii
voastre creºtineºti. Vã spun vouã, fiilor, cã mulþi dintre voi
v-aþi abãtut de la viaþa creºtinã. Mulþi dintre voi nu mai pos-
tiþi; mulþi dintre voi nu mai faceþi rugãciune; mulþi dintre voi
nu mai mergeþi la sfânta bisericã; mulþi dintre voi nu vã mai
mãrturisiþi la duhovnic pãcatele voastre pe care le faceþi în
fiecare ceas ºi minut ºi nu vã mai împãrtãºiþi cu Trupul ºi
Sângele Domnului cu sfinþenie ºi cu curãþenie. Fiilor, fiilor,
mulþi dintre voi lucraþi duminicile ºi sãrbãtorile, nu numai în
fabrici ºi uzine, ci voi lucraþi chiar în casele ºi în ogoarele ºi
în curþile voastre; faceþi lucru de tot felul. Mulþi dintre voi
v-aþi fãcut trântori ºi leneºi; mulþi dintre voi v-aþi fãcut trãdã-
tori; mulþi dintre voi v-aþi fãcut hulitori; mulþi dintre voi v-aþi
fãcut beþivi ºi curvari. Fiilor, mulþi dintre voi v-aþi fãcut min-
cinoºi; mulþi dintre voi v-aþi fãcut trufaºi; mulþi dintre voi v-aþi
fãcut mândri ºi lãudãroºi; mulþi dintre voi v-aþi fãcut lacomi;
mulþi dintre voi v-aþi fãcut iubitori de femei strãine; mulþi
dintre voi v-aþi fãcut iubitori de bani ºi de avere; mulþi dintre
voi v-aþi fãcut jucãtori în cãrþi; mulþi dintre voi v-aþi fãcut fot-
baliºti; mulþi dintre voi v-aþi fãcut dansatori; mulþi dintre voi
umblaþi dupã ghicitori; mulþi dintre voi v-aþi fãcut duºmani ºi
rãi; mulþi dintre voi v-aþi fãcut necredincioºi ºi îndãrãtnici;
mulþi dintre voi v-aþi fãcut somnoroºi; mulþi dintre voi aþi stri-
cat legea sfântã. 

Fiilor, pentru ce vã spun faptele? Iatã, sã ºtiþi de ce Eu,
Domnul, cercetând viaþa voastrã ºi locurile pe unde umblaþi ºi
lucrurile pe care le faceþi, am spus ºi pãmânteºte ºi duhovni-
ceºte de timpul ocupat ºi de timpul liber. Am spus de vremea
câºtigatã ºi de vremea pierdutã. Fiilor, fiilor, fiþi cu luare-amin-
te la cele cercetate de Domnul ºi scrise aici. Sã ºtiþi cã am spus
aici în acest cuvânt, cã mulþi dintre voi în timpul liber dorm
duºi, fãrã rugãciune. Mulþi dintre voi în timpul liber nu mer-
geþi la bisericuþã la slujbã, ci vã duceþi la cârciumi, la bãuturã,
vã duceþi la concursuri ºi la petreceri. Aici am arãtat de ziua
duminicii ºi de zile de sãrbãtori. Pe mulþi dintre voi i-am gãsit
în ziua de duminicã ºi în zile de sãrbãtoare, în curvie. În loc sã
fie la slujbã ori în rugãciune, sãvârºesc curvie. 

Vã întreb pe voi, aceºtia, nu vã spun numele, dar sã vã
cunoaºteþi voi pãcatele: pentru ce nu mai sunteþi creºtini ºi v-aþi
abãtut de la viaþa creºtinã ºi v-aþi dus în viaþa pãgânã? Fiilor,
pentru ce nu mai postiþi? Pentru ce, fiilor, nu mai mergeþi la
sfânta bisericuþã? Pentru ce nu vã mai mãrturisiþi pãcatele ºi
pentru ce nu vã mai împãrtãºiþi cu sfintele Taine? Pentru ce,
fiilor, nu mai þineþi duminicile ºi sãrbãtorile, cu sfinþenie ºi în
curãþenie? Pentru ce, fiilor, lucraþi în duminici ºi în sãrbãtori?
Pentru ce, fiilor, v-aþi fãcut puturoºi ºi leneºi? Nu mai lucraþi
nimic pentru viaþa veºnicã? Pentru ce, fiilor, v-aþi fãcut îndã-
rãtnici, în loc sã mergeþi înainte pe calea Mea? Aþi dat ºi daþi
mereu înapoi. Pentru ce, fiilor, v-aþi fãcut trãdãtori, v-aþi trã-
dat viaþa lui satana? Acum râde satana de viaþa ºi de credinþa
voastrã prin pãcatele voastre. Pentru ce, fiilor, Eu, Domnul,
aud când lumea huleºte viaþa voastrã duhovniceascã, credin-
cioasã? Pentru ce, fiilor, vã duceþi în curvie cu alte femei, lã-
sând femeile voastre? Pentru ce, fiilor, vã duceþi în cârciumi,
folosind bãuturi alcoolice pânã vã îmbãtaþi ca ºi cei din lume?
Pentru ce, fiilor, jucaþi în cãrþi? Pentru ce, fiilor, vã duceþi la
concursuri ºi la minge? Pentru ce, fiilor, mergeþi în saloane cu
dansuri sataniceºti? Da, dacã ar fi horã sfântã, ca ºi pe vremea
lui David, ºi Eu, Domnul, aº veni la dansul ºi în hora voastrã,
dar acum totul este spurcat, nu mai este sfânt ºi curat. 

Fiilor, fiilor, v-aþi dus în mare rãtãcire. Ce veþi rãspun-
de pentru rãtãcirea voastrã? Pentru ce, fiilor, faceþi pãcate
grele ºi rele? Pentru ce, fiilor, nu mai faceþi rugãciune ca sã
fugã satana de la voi? 

Fiilor, fiilor, unde aþi intrat voi? Ce nenorocire va veni
pe capul vostru! Fiilor, fugiþi din drumul lui satana! Fiilor, fu-
giþi din locurile lui satana! Fugiþi, fugiþi, cã vã prinde moar-
tea! Fugiþi din lucrãrile lui satana! Ieºiþi din cârciumi, ieºiþi
degrabã! Întoarceþi-vã la Mine pânã nu veþi pieri! 

Fiilor, pentru ce nu vã mai rugaþi la bunul Dumnezeu?
cãci rugãciunea fãcutã cu multã credinþã, vã scoate din rãtã-
cire. Rugãciunea întoarce la pocãinþã pe cel pãcãtos. Rugã-
ciunea este zãvorul pãcatului. Fiilor, faceþi rugãciune cu cre-
dinþã în preabunul Dumnezeu, cãci rugãciunea este aripa cre-
dinþei ºi roada nãdejdii. Fiilor, faceþi rugãciune cu multã dra-
goste, cãci rugãciunea este oglinda vieþii creºtine ºi a dragos-
tei. Fiilor, fiilor, vã spun sã faceþi rugãciune, cãci rugãciunea
este pecetea vieþii creºtineºti. Fiilor, rugãciunea este un izvor
nesecat de sfinþenie ºi de trãire creºtineascã împreunã cu
Domnul Iisus Hristos. Fiilor, faceþi rugãciune, cãci rugãciu-
nea este pavãza care vã ocroteºte de boldurile ispitelor diavo-
leºti. Fiilor, rugãciunea este cheia cu care descui porþile raiului. 

Fiilor care nu mai faceþi rugãciune, Eu, Domnul, M-am
coborât la voi ca sã vã îndemn sã faceþi rugãciune. Fiilor, sã
nu mai petreceþi zilele fãrã rugãciune, cãci prin rugãciune se
coboarã harul lui Dumnezeu asupra voastrã. Fiilor, faceþi ru-
gãciune, cãci rugãciunea vã ridicã din cãdere ºi vã îmbãrbã-
teazã la fapte bune ºi la o viaþã fericitã. Fiilor, faceþi rugãciu-
ne, cãci rugãciunea vã mângâie ºi vã apãrã de necazuri ºi de
întristãri. Rugãciunea, fiilor, vã înviazã în toatã cãlãtoria vie-
þii creºtine. Fiilor, faceþi rugãciune, cãci rugãciunea vã întoar-
ce la pocãinþã ºi întãreºte pe cel slab în credinþã. Rugãciunea,
fiilor, vã smereºte ºi vã împlineºte ºi vã îmblânzeºte pe voi,
cei plini de trufie ºi pizmã. Fiilor, faceþi rugãciune, cãci rugã-
ciunea vã duce la o viaþã bunã ºi plãcutã lui Dumnezeu ºi vã
îndeamnã la fapte bune ºi la post. Fiilor, faceþi rugãciune, cãci
rugãciunea vã apãrã de necazuri, de supãrãri ºi de boli ºi de
moarte nãprasnicã ºi de închisori. Fiilor, rugãciunea vã aduce
pace ºi iubire în casã. Rugãciunea vã dã sãnãtate ºi vã dã
putere. Fiilor, faceþi rugãciune, cãci rugãciunea vã dã pâinea
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cea de toate zilele, ca sã vã hrãniþi cu ea. Fiilor, fiilor, faceþi
rugãciune ºi cereþi de la Mine prin rugãciune cele ce aveþi ne-
voie, cãci numai prin rugãciune veþi primi. Fiilor, luaþi aminte
la cuvintele pe care vi le spun aici. Fiilor, nu mai daþi deopar-
te rugãciunea. Fiilor, nimeni dintre voi sã nu fie oprit de la ru-
gãciune, oricât ar fi vremea de grea ºi de rea. Toþi aveþi drep-
tul sã vã bucuraþi de roadele rugãciunii. Eu, Domnul Iisus
Hristos, nici acum, nici în timpul trecut n-am oprit ºi nici nu
vã opresc de la rugãciune. Acela, sã ºtiþi ºi sã-l cunoaºteþi, cã
este un antichrist. Numai antichrist când a apãrut pe pãmânt
a abãtut de la Mine, Domnul, pe omul credincios, umplând de
minciuni rele mintea credincioºilor, abãtându-i de la credinþã
la necredinþã. Fiilor, fugiþi de antichrist ºi de toþi diavolii lui
antichrist. 

Fiilor, voi, celor care v-am descoperit toate cãile Mele
bune, pentru ce v-aþi abãtut? Nu ºtiþi cã nu aveþi voie? Fiilor,
pentru ce v-aþi abãtut? Nu vouã v-am descoperit tainele Me-
le? Nu cu voi am petrecut Eu ani întregi? Fiilor, ce rãu vã stã
vouã în lume, lucrând faptele lumii! Fiilor, ce rãu vã stã în
haine lumeºti! Fiilor, ce rãu vã stã sã purtaþi chip lumesc, voi,
care aþi purtat chip duhovnicesc! Fiilor, ce rãu vã stã în câr-
ciumi, voi, care aþi fost în adunãrile sfinte ale lui Dumnezeu!
Fiilor, ce rãu vã stã cântând cântece lumeºti, voi, care aþi
cântat cântece duhovniceºti! Fiilor, ce rãu vã stã petrecând ºi
curvind cu femei strãine, din lume, voi, care aveþi legãmânt
cu Dumnezeu la cãsãtoria voastrã pe care aþi fãcut-o! Fiilor,
ce rãu vã stã în saloanele de jocuri, voi, care aþi stat în biseri-
cuþa Mea! Fiilor, ce rãu vã stã jucând în cãrþi ºi la concursuri,
voi, care aþi avut parte de binecuvântarea Mea! Fiilor, ce rãu
vã stã ciupind de piept ºi de obraji femeile, voi, care aþi avut
parte de legea Mea sfântã! Fiilor, ce rãu vã stã grãind din gura
voastrã glume ºi cuvinte de hulã ºi vorbe de ocarã, voi, care
Mi-aþi zis Mie: „Doamne, Doamne“! Fiilor, ce rãu vã stã la o
masã cu mâncãruri ºi bãuturi alese, voi, care aveþi ca dreptar
legea lui Dumnezeu ºi legile sfinþilor apostoli! 

Fiilor, fiilor, pentru ce v-aþi abãtut de la Mine, Domnul?
Nu vã este fricã, fiilor, de mânia Mea, care este pornitã pe ca-
pul pãcãtoºilor? Fiilor care v-aþi abãtut de la Mine la faptele
deºarte ale pãcãtoºilor, sã ºtiþi cã veþi pieri odatã cu pãcãtoºii.
Fiilor, aþi auzit ºi aþi vãzut ce plãgi grele a vãrsat Dumnezeu
peste pãcãtoºi? cã mii ºi mii de pãcãtoºi au pierit, ºi cei rãmaºi
tot nu s-au pocãit. Dumnezeu a pornit asupra pãcãtoºilor ploi
lungi ºi grele, scoþând apele din matcã afarã ca sã-i înece, sã
nu mai rãmânã nici unul cu viaþã. Dumnezeu a slobozit cutre-
mure ºi vânturi mari, omorând mii ºi mii de pãcãtoºi, ºi cei rã-
maºi tot nu s-au pocãit ºi nu ºi-au îndreptat inimile cãtre Dum-
nezeu, ºi vã spun cã nu vor scãpa nici unul cu viaþã. A sorocit
Dumnezeu rãzboaie grele, fãcându-i pe pãcãtoºi sã se omoare
unii pe alþii cu armele de rãzboi, ºi mulþime mare de pãcãtoºi
au pierit, ºi cei rãmaºi tot nu s-au pocãit de faptele lor, dar
Dumnezeu îi va nimici pe toþi. A trimis Domnul, fiilor, peste
pãcãtoºi ciumã, holerã ºi alte încã nouã feluri de boli, ca sã-i
nimiceascã de pe pãmânt. ªi a mai trimis Dumnezeu peste pã-
cãtoºi o foamete mare ºi încã nouã plãgi sunt pornite asupra
omenirii întregi, care este ursitã morþii pentru pãcatele pe care
le face. Fiilor, vã anunþ încã o datã: sã ºtiþi cã toþi pãcãtoºii vor
pieri, fiecare dupã pãcatul lor sãvârºit. 

Fiilor, fiilor, treziþi-vã, cã vine moartea ºi peste voi, care
v-aþi abãtut de la Mine, Domnul, ºi veþi pieri ºi voi la un loc
cu pãcãtoºii, cãci pãcatele voastre nu se vor ierta, cum nu se
iartã vânzarea ºi trãdarea lui Iuda, pentru cã aþi batjocorit bi-
necuvântarea sfântã, cu care Dumnezeu a binecuvântat ºi pe
strãmoºul vostru, Avraam, cãci Domnul a vrut sã-ªi îndepli-

neascã cu voi minunile ce sunt scrise sã se îndeplineascã la
sfârºitul veacului. ªi dacã vã veþi întoarce de la abaterile voas-
tre la Mine, veþi fi pãrtaºi la aceste mari minuni, care urmeazã
sã se împlineascã de Domnul. Dar vã spun: depãrtaþi de la voi
somnul ºi lenea. Lepãdaþi bãuturile alcoolice. Lepãdaþi de la
voi poftele de alte femei. Lepãdaþi de la voi concursurile, cãr-
þile de joc. Lepãdaþi de la voi petrecerile din saloanele cu
baluri. Lepãdaþi de la voi mâncãrurile alese din cantine, cu
care Eu, Domnul, vã vãd cã vã hrãniþi. Minunile Mele se fac
prin post ºi rugãciune ºi credinþã sfântã ºi prin tot felul de
fapte bune. Fiilor, fiilor, întoarceþi-vã de la lene ºi somn ºi de
la tot soiul de fapte urâte, pe care le faceþi fãrã fricã de Dum-
nezeu. Fiilor, faceþi rugãciune cu credinþã în Dumnezeu, ca sã
pierdeþi toate patimile cu care v-a înzestrat antichrist, cã mari
ºi grele pãcate vã stãpânesc, cã dacã vã prinde moartea în
aceste pãcate, va fi vai de voi, cãci Domnul nu vã va cruþa,
pentru cã Eu, Domnul, am venit între voi ca ºi odinioarã în po-
porul Israel. ªi acum, ca ºi atunci, mulþi dintre cei binecuvân-
taþi de Dumnezeu s-au abãtut în lãturi de la calea dreaptã. Aºa
ºi acum, ca ºi atunci, nimeni nu crede, nimeni nu Mã ascultã. 

Fiilor, voi trebuie sã vã rugaþi cu putere ºi cu credinþã,
cãutând binefacerile odrãslite prin rugãciune. Fiilor, rugaþi-vã
unii pentru alþii, ca sã vã vindecaþi de multe feluri de boli gre-
le ºi rele în care aþi cãzut. Fiilor, rugaþi-vã pentru pacea voas-
trã ºi a întregului popor. Fiilor, rugaþi-vã pentru libertatea
voastrã. Fiilor, rugaþi-vã pentru libertatea credinþei voastre ºi
pentru libertatea religiei voastre. Amin. Rugaþi-vã, fiilor, pre-
cum ºi preoþii se roagã pentru pace la toatã lumea. Fiilor,
fiþi-Mi folositori Mie ºi nu lumii. Fiilor, fiþi cu multã grijã ºi
cu multã luare-aminte la sfaturile Mele, pe care vi le scriu aici
prin Verginica. Fiilor, voi trebuie sã vã rugaþi, cãci pentru
acest lucru v-a pregãtit bunul Dumnezeu. Dar voi nu mai vreþi
sã vã rugaþi. Fiilor, vã îndemn: nu mai staþi fãrã rugãciune, cã
mare pãcat este. 

Fiilor, v-aþi ocupat timpul vieþii cu serviciuri ºi cu mul-
te alte lucrãri pãmânteºti. Fiilor, v-aþi ocupat timpul rugãciu-
nii cu serviciurile, fãrã sã vã mai gândiþi sã lãsaþi loc liber ºi
pentru rugãciune. Fiilor, lucraþi binele. Nu mai staþi în câr-
ciumi, nu mai staþi la sfat cu lumea. Fiilor, nu mai mergeþi pe
o cale cu lumea, ci desãvârºiþi-vã, cãci vã prinde moartea, cu
lumea pe cale. Fiilor, nu mai poftiþi femeile strãine de Mine,
Domnul. Lãsaþi femeile strãine, cãci acele femei sunt amãgi-
toare ºi vã duc în focul veºnic. 

Fiilor, sã ºtiþi cã Eu, Domnul, v-am cercetat ºi pe mulþi
v-am gãsit în cele mai grele pãcate, dar vã spun sã nu tãgãdu-
iþi spunând cã nu este adevãrat, cã vã veþi chinui amar. Fiilor,
Eu, Domnul, am ostenit vasul Meu, pentru pãcatele voastre. 

Fiilor, întoarceþi-vã cãtre Mine, Domnul, cãci vã anunþ
cã la anul, pe timpul acesta, poate nu vom mai fi ca ºi acum,
ci poate vom fi schimbaþi. Fiilor, luaþi seama bine, sã nu ziceþi
cã nu v-am anunþat. Fiilor, uniþi-vã toþi ºi vã sfãtuiþi spre în-
dreptare, ca sã nu pieriþi cu cei pãcãtoºi, cãci aºa este scris, cã
toþi pãcãtoºii vor pieri ºi în veci nu vor mai fi. Fiilor, împãca-
þi-vã cu Dumnezeu prin mãrturisirea pãcatelor ºi prin împãr-
tãºirea cu sfintele Taine ºi pãrãsiþi cãrãrile pierzãrii. Fugiþi,
fiilor, din drumul lui satana! 

Fiilor, nu v-am scris numele aici, al celor cãzuþi în pã-
cate grele, ci, din contra, voi singuri sã vã ºtiþi care sunteþi vi-
novaþi, de care Eu, Domnul, grãiesc tare supãrat. 

Fiilor, Eu, Domnul Iisus Hristos, închei aceastã durere
cãtre voi, care v-aþi abãtut de la Mine, Domnul, ºi cer ca aceas-
tã scrisoare sã fie cititã cãtre poporul Meu, ca toþi cei vinovaþi
sã-ºi audã pãcatele ºi sã ºi le ºtie fiecare în parte. Iar lui Daniel
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îi spun sã pãstreze aceastã scriere, cu multã atenþie, pentru o
mãrturisire în faþa Judecãtorului viitor, cãci mulþi judecãtori au
fost ºi au trecut, dar ca Acest Judecãtor nu a fost de când e
veacul, Care în curând va fi arãtat în faþa întregii omeniri. 

Pace vouã, pentru îndreptarea pe calea bunã ºi veºnicã
a lui Dumnezeu! Amin, amin, amin. 

... Fiilor, îndatã ce v-aþi hotãrât sã cereþi un dar de la
Domnul, înnoiþi cât de des cererea voastrã în faþa Domnului.
Înfãþiºaþi-vã cu mare smerenie, cu multã credinþã ºi cu multã
prietenie ºi fãrã nici o rãutate în inimã. Iar dacã, rugându-vã
o vreme, încã voi nu aþi primit ceea ce cereþi, nu vã descura-
jaþi, cãci Domnul vã pune la încercare, cã de multe ori voi, fii-
lor, socotiþi unele lucruri care nu sunt bune ºi le cereþi la
Domnul bune, care sã vã fie vouã spre pagubã sau spre moar-
te. Dumnezeu, atunci, spre binele vostru nu vã dã. Sau mai
bine sã vã spun cã de multe ori Domnul vã încearcã, aºteaptã
de la voi statornicie în rugãciune. Fiilor, vã spun: fiþi stator-
nici în rugãciune, reînnoind de mai mai multe ori pe zi rugã-
ciunile, cãci precum medicul dã o doctorie de mai multe ori
pe zi, îþi dã aceeaºi doctorie, ºi cu þinere de mâncãri ºi bãuturi,
aºa ºi Eu, Medicul Cel ceresc, vã dau sã reînnoiþi rugãciunea,
cu þinere de la orice faptã rea, cãci bunul Dumnezeu nu neso-
coteºte rugãciunea voastrã, nici nu o va uita vreodatã. Dom-
nul Iisus Hristos vã dãruieºte tot ce veþi cere de la El, la tim-
pul cel mai potrivit. Poate voi, fiilor, aþi cerut de la Mine un
lucru, iar Eu, Domnul v-am dãruit altul, mai folositor. Fiilor,
stãruiþi în rugãciune în toatã vremea, cãci stãruinþa în rugã-
ciune este foarte folositoare. 

... Fiii Mei, Eu, Domnul, vã spun vouã cã nu vã este în-
gãduit sã vorbiþi în sfânta bisericã, nici mãcar pe ºoptite. Sã
nu faceþi zgomot, nu aruncaþi hârtii sau lumânãri pe jos, nu
umblaþi prin faþa altarului în timpul Liturghiei. 

... Vã zic vouã, fiii Mei, cu lacrimi vã întreb: nu vã este
dor de Mine? Nu vã este dor de învãþãturile Mele, pe care vi
le dãdeam odinioarã? Nu vã este dor de miresmele Mele, pe
care vi le vãrsam pe candele ºi peste voi? Nu doriþi sã vedeþi
ºi voi fericirea veºnicã? Nu doriþi sã trãiþi o viaþã fãrã moarte?
Nu mai vã este dor? Nu mai doriþi o altã viaþã decât pe aceas-
ta, unde sunteþi acum? O, cum v-a înºelat lumea cu viaþa ei
zgomotoasã ºi plinã de plãceri! Cum v-au rãpit din faþa Mea
gusturile voastre! Cum v-aþi agãþat de plãcerile lumeºti! Nu
mai îngrijiþi de cele sufleteºti cum vã spuneam Eu în vremea
de azi, în fiecare lucrare. 

... Fiilor, sã ºtiþi de la Mine cã lipsa de smerenie este un
gol atât de mare în inima voastrã! ºi acel gol este pricina mul-
tor rele. Fiilor, pentru ce sunteþi atât de rãutãcioºi ºi gata la
orice rãzbunare ºi neîngãduitori ºi încãpãþânaþi? Pentru ce
primiþi pãrerile ºi sfatul altora, care sunt în afarã de Mine,
Domnul? O, cât de uºor vã vine vouã sã judecaþi pe alþii, pe
când voi nu suferiþi o mustrare, darã o judecatã! 

... În cãlãtoria vieþii voastre, fiilor, de multe ori aþi fost
lipsiþi de putere. Eu, Domnul v-am dat putere, ºi în timp, nici
mãcar nu te-ai gândit la Mine, fiule, darã sã te mai ºi osteneºti
sã-Mi ceri putere! Pentru cã mulþi dintre voi ziceþi cã puterea
o prindeþi prin bãuturi ºi prin sporturile cu care v-aþi obiºnuit.
Fiilor, fiilor, în toate cãlãtoriile voastre sunt prezent. Aþi fost
de multe ori bolnavi; Eu, Domnul, v-am dat sãnãtate. Aþi fost
de multe ori întristaþi ºi supãraþi; Eu, Domnul v-am dat mân-
gâiere ºi bucurie. ªi voi, în timpul acela, nici nu v-aþi gândit
la Mine. Câte lucruri nu aþi pierdut voi, fiilor, ºi Eu, Domnul,
vi le-am dat la vedere ºi voi nu v-aþi gândit cã Domnul vi le-a
dat! O, fiii Mei, când veþi ajunge voi recunoscãtori ºi mulþu-
mitori faþã de toate darurile dãruite de la bunul Dumnezeu?

Voi nu ºtiþi, fiilor, cã sfinþii pãrinþi ai voºtri numai prin rugã-
ciune primeau darurile de la Dumnezeu, fie hranã, fie îmbrã-
cãminte, fie încãlþãminte, chiar ºi sãnãtatea, chiar ºi pacea ºi
bucuria? Orice aveau ei nevoie, numai prin rugãciune le pri-
meau, dar voi sunteþi mult strãini faþã de Mine, Domnul, ºi
faþã de pãrinþii voºtri. Nu voiþi sã luaþi în cunoºtinþã despre ei
ºi despre Mine, Domnul. Socotiþi ºi voi ca lumea, dar vã
spun: ieºiþi din lume cu toate: ºi cu cuvântul, ºi cu gândul, ºi
cu purtarea, ºi cu mâncarea, ºi cu bãutura, ºi cu auzul. Cu toa-
te ieºiþi din lume, cãci lumea va pieri într-o clipã. Lumea nu
va mai fi. Te vei uita s-o vezi ºi n-ai s-o mai vezi, ºi nici locul
unde a sãlãºluit n-ai sã-l mai vezi, ci totul se va preface
într-un mare pustiu. Fiilor, de câte ori sunteþi anunþaþi sã ieºiþi
din lume! Fiilor, nu auziþi ce vã spun Eu, Domnul? Fiilor, nu
credeþi ce vã spun? Fiilor, fiilor, dacã v-aº bate, M-aþi asculta
de fricã, dar Eu nu vã bat, ci vã spun: fiilor, ascultaþi-Mã, nu
mai întârziaþi. Eu, Domnul, am sã fac rãzboi mare pe pãmânt
cu lumea ºi nu va mai rãmâne nici o sãmânþã din lumea
aceasta. 

Fiilor, Eu închei. ªtiu cã nu are sã vã înfricoºeze ºi sã
vã întoarcã la Mine. Pãcat de voi, fiilor, cã aveþi prilejul sã fiþi
fericiþi, dar nu vreþi. Pãcat de munca Mea ce s-a depus pentru
voi. Pãcat ºi de harul ºi de cuvintele Mele care s-au vãrsat
peste voi, cã le-aþi dispreþuit ºi le-aþi cãlcat în picioare ca pe
niºte nimicuri. 

Vã zic vouã, fiilor cei credincioºi ºi ascultãtori: rãmâ-
neþi în pacea Domnului. Domnul sã fie pururea cu voi. Amin.
Pace de la Dumnezeu Tatãl! Amin, amin, amin. 

Vin curând. Amin. 
25 noiembrie/8 decembrie 1970

1971 
Domnul va fi întâmpinat de poporul pregãtit ºi sfânt. Ivirea prooro-
ciilor mincinoase. Trâmbiþele apocaliptice de pe pãmântul româ-
nesc. Lucrare de profeþie cum nu a mai fost ºi nici nu va mai fi. 

... Domnul Iisus Hristos S-a pregãtit sã vinã cu oastea
Sa de sfinþi. Vine, toate sunt pregãtite, dar aveþi grijã, cã mai
e o vreme scurtã ºi nimeni sã nu vã ispiteascã pe voi, cãci
acum este rãbdarea voastrã ºi credinþa la putere. Dacã veþi
avea credinþã, veþi avea ºi biruinþã, iar dacã nu, veþi pieri ca
dobitoacele, împreunã cu toþi proorocii mincinoºi ºi cu arma-
ta lui antichrist. 

Feriþi-vã de moarte, cãci moartea vine prin pãcat ºi prin
poftã. Toþi cei ascultãtori ºi cunoscãtori, învãþaþi pildele lui
Solomon ºi vieþile sfinþilor. Fiþi cu credinþã, cãci Dumnezeu,
Cel ce a zidit, Acela vã ºi hrãneºte. Sã nu crezi cã dacã nu vei
avea avere, ori serviciu, ori bani, ori aur, vei muri. Nu vei
muri. Viaþa vine de la Mine, Domnul Iisus Hristos. Eu n-am
avut aºa, nici avere, nici hambare. ªi cu atât mai mult, Dum-
nezeu vã hrãneºte. 

Ia deschide ochii, fiule, cã am ajuns la un sfârºit ºi voi
nu-l cunoaºteþi. Dureros este pentru cel ce nu a învãþat cuvin-
tele Domnului Iisus Hristos. Vine fuga pãcãtoºilor; sã se ascun-
dã în peºteri ºi în crãpãturile munþilor. Dureros este cã n-ai luat
în seamã învãþãturile Mele. Tu trãieºti ºi zici cã mori, dar Eu
pentru ce am vãrsat Sângele Meu? Vei rãspunde dacã mori? 

Nu vã dezmierdaþi feþele ºi sufletele ca sã plãceþi lumii.
Fiþi înþelepþi. Tinere, ce frumos eºti! Dar mai frumos eºti dacã
asculþi de Domnul Iisus Hristos. 
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Avem un punct, fiilor, dar nimenea nu-l cunoaºte. „De
ce n-o mai fi venit Duhul Sfânt ca sã ne mai dea povaþã?“,
zic unii. „Ce bine este, cã fac acum ce poftesc eu!“, zic alþii.
Ah, ce durere grea ne va arãta punctul acesta! Suntem într-un
loc necunoscut, ºi ar fi sã fie cunoscut. Dacã aþi ºti ce punct
stã în faþa voastrã, n-aþi mai bea ºi n-aþi mai mânca. Fiilor, ne
întâlnim cu caii lui antichrist, cu caii din Apocalipsã. Ne în-
tâlnim cu balaurul care înghite totul ºi te înghite ºi pe tine
dacã nu eºti credincios cu Mine. 

Tatã, unde sunt pãrinþii voºtri? Sugarilor, vã înþarcã
Domnul. Vã ia þâþa de la gurã. Ce vã veþi face? cã iatã, trâm-
biþa Mea cum se chinuieºte. 

Fiilor, atât rãmâne întru împãrãþia Mea: Avraam. 
... Cum s-au pedepsit cei ce n-au ascultat de Moise, aºa

ºi mai mult se vor pedepsi astãzi cei ce n-au ascultat de glasul
Meu. 

... Învãþãtura, ascultarea ºi hrana cu Trupul ºi Sângele
Domnului Iisus Hristos, aceea va birui. Unde sunt acestea,
diavolul nu are putere sã biruiascã. 

... Uite ce vã învaþã Domnul: când veniþi spre ieslea
Mea, lãsaþi glumele ºi toate lucrurile ce vã pot aduce pãcate.
Fiilor, ºtiu cã sunteþi tineri, dar fericitã este nunta ºi patul ne-
întinat. Iacob a slujit ani întregi pentru a câºtiga mireasa sa.
Crezi? Acum, cu un zâmbet al unui tânãr, ai câºtigat mireasa,
dar nu este de la Dumnezeu acest lucru. Vedeþi cã multul
omenirii cu un zâmbet a stricat pãmântul. Sunt drumurile pli-
ne de curvie. Acest lucru nu a fost de când e veacul, ºi am
profeþit dinainte cã fericit este creºtinul care trece peste trup
de femeie ºi nu se atinge de el. Vai de acela care s-a întinat cu
curvia de azi! 

... Adevãr vã spun cã mulþi dintre voi nu veþi primi
moartea, ci cu trupul veþi primi pe Domnul. 

... Fiilor, puneþi mâna pe carte. Nu s-o citeºti, cã mulþi
o citesc, dar s-o înveþi, s-o pricepi, s-o înþelegi. Fiule, fã-þi so-
coteala, ºi dacã nu ºtii s-o faci, cere la care o ºtie; ºi dacã ai
învãþat, fereºte-te de mândrie ºi de a înstrãina învãþãtura. 

... Ce frumoasã e ziua sfârºitului când se va întâlni ce-
rul cu pãmântul ºi se va face primirea unul altuia! ªi ce jale
va fi când se vor despãrþi neascultãtorii de tine ºi de Mine ºi
vor pune capetele în jos! 

... Daniele, cautã în sfânta Scripturã ºi vezi ce punct
avem în faþã. Punctul acesta este un simbol, punctul care a
fost în faþa femeii însãrcinate, care stãtea cu picioarele pe lu-
nã ºi avea sã nascã, ºi cineva urmãrea ca sã ºtie când va naºte,
ca sã înghitã pruncul, ca sã nu se mai lucreze ce s-a lucrat prin
Domnul Iisus Hristos. Acest punct e pus, ºi cineva urmãreºte
ca ºi acum proorocia sã fie astupatã. Dupã aceasta se vor în-
mulþi proorocii. Vei auzi cã acolo lucreazã Dumnezeu; sã nu
te duci. Dincolo, vei auzi cã înviazã morþii; sã nu te duci, cã
aceºtia nu sunt proorocii Mei, ºi aceia vã amãgesc pe voi. Þi-
neþi minte, cã nu mai e lucrarea. A fost la Vladimireºti, a fost
la Maglavit, a fost ºi este aici ºi a mai fost la Arsenie Boca,
dar acolo ce a fãcut? Luaþi bine seama, cãci mulþi s-au abãtut
de la proorocia dreaptã ºi nu mai spun adevãrul. Ca aceastã
profeþie nu a fost ºi nici nu va mai fi. Fiþi credincioºi ºi lucrã-
tori pânã la vremea cea mai de pe urmã. 

... Sunt multe lucruri ºi bune ºi rele ºi trebuie sã le cu-
noaºteþi. Un creºtin a primit în gazdã pe dracul, care s-a
prefãcut, ºi un alt creºtin a primit în gazdã pe Dumnezeu ºi nu
L-a cunoscut. De aceea, cunoaºteþi bine ºi pe unul ºi pe altul,
ca sã nu vã amãgiþi. 

... Fiilor, ca aceastã profeþie nu a mai fost ºi nici nu va
mai fi. 

25 februarie/10 martie 1971

Vine lepãdarea de Dumnezeu. 

... Iatã ce vine: cum leapãdã naºul pe finul sãu, de sa-
tana, aºa ºi pe tine te va chema ºi îþi va spune: „Te-ai lepãdat
de Dumnezeu?“. Dar dacã vei fi cu Mine, nu te vei uda nici
pe picioare, aºa cum a scãpat ºi Moise prin Marea Roºie. Cine
are credinþã puternicã, acela scapã. Cine are credinþã slabã,
acela se atacã. Vine lepãdarea de Dumnezeu.

18 aprilie/1 mai 1971

Pãstorul Daniel, trimis sã îndemne poporul sã împlineascã legea
Domnului. Proorocie despre surparea templului din Maluri. 

Pace þie, poporul Meu! 
Daniele, copilul Meu, acest popor sã nu mai facã nici

un fel de pãcat, cã iatã, este aproape, uite aici ziua în care va
cãdea aurora de pe capetele lor. Vreau ca poporul Meu sã fie
uºor, sã pluteascã pe apã, sã pluteascã în vãzduh. Vreau ca
poporul Meu sã nu se facã greu ca sã se ducã mereu la fund.
Vreau ca poporul Meu sã fie bun. Aceasta, pentru ca sã-l pot
trece unde voiesc Eu, Domnul. Du-te, tatã, la popor ºi spune-le,
cã te voi plãti. Spune-le cã le interzic de a-L mai supãra pe
Dumnezeu. Spune-le cã e supãrat Domnul pe omul care este
în slujba lui Dumnezeu ºi mai face încã pãcat mereu. Spune-le
cã a spus Dumnezeu sã punã legea în lucru. Fiul Meu, spune
poporului Meu sã punã legea în faþã, s-o citeascã, sã nu mai
calce în picioare legea Domnului, pentru cã mult M-am os-
tenit, mult am muncit. Fiul Meu, sã citeascã Israel sã vadã pe
cel care nu a dat ascultare, ce a pãtimit. Atunci, Eu pentru ce
M-am ostenit? Pentru gunoi? Pentru ce M-am ostenit? Pentru
duhul rãu? Fiul Meu, plângi împreunã cu Mine, tatã. Am ve-
nit mereu la omul cu pãcatul greu ºi am dat mereu binecu-
vântare ca sã iasã din pãcatele sale. Du-te, fiul Meu, în popo-
rul Meu, cã te voi plãti cu platã bogatã, cã Moise când era, se
purta cu asprime. Dar Eu îþi spun: nu te purta ca Moise, ci cu
blândeþe. 

Iatã, tatã, ziua lângã noi, când se alege neghina din
grâu. Vine ziua, ºi ce te vei face, creºtine? cã te dau în mâna
celui ce te amãgeºte. Nu ºtii, oare, sã te lupþi împotriva celui
ce te îndeamnã sã nu mai fii cu Mine? 

Aratã, fiule Daniele, legea Mea în acest popor ºi spu-
ne-le: „Sã nu iei, poporule, în batjocurã pe Dumnezeu!“. Fiul
Meu, du-te ºi nu-þi lua nici toiag, nici traistã, nici douã haine.
Fiule, nu mânca în casa care nu voieºte sã asculte de Mine.
Scuturã, tatã, ºi praful de pe picioarele tale, ca sã fie mãrturie
pentru el în ziua de judecatã. 

... Fiule Daniele, scuturã-l tu puþin pe Gheorghe al lui
Dumitru, cã stricã lucrarea lui Dumnezeu, cu portul, cu cu-
vântul, cu lucrul ºi, fãrã ruºine, cu gluma. Este ruºinos în po-
porul Meu. Cu ce femeie se întâlneºte, el îi face cu ochiul ºi
îi zâmbeºte. 

... Întreabã-l pe Vasile, cumnatul tãu, de ce minte pe
vasul Meu? Întreabã-l pe Nicolae, unde a petrecut ieri, pentru
cã acolo unde a fost, este cel mai rãu loc împotriva Mea. 

... Casa aceasta nu era ziditã ca sã se strice. Toate se dã-
râmau, dar aceasta rãmânea. Toatã lumea se îneca, dar popo-
rul Meu rãmânea. Dar se stricã, fiindcã nu mai e cinstitã ºi fe-
ritã de pãcat. 
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Se surpã templul, tatã! Eu nu l-am fãcut sã se strice.
Simþiþi durerea, cã se stricã templul! 

Fiule Vasilicã, luptã-te împreunã cu Daniel, cã se lasã
sãrac de multe ori vasul Meu. Nu are cu ce lua, de multe ori,
nici pâine. 

9/22 mai 1971

Durerea ºi plânsul Domnului pentru ocrotirea de cãdere a oilor
Sale. 

... Fiilor, vã aduc la cunoºtinþã despre puterea credinþei,
cã aceasta nu mai e, cãci vor veni zile în care va avea nevoie
de credinþã orice om, orice copil, orice tânãr, orice vârstnic,
orice bãtrân. ªi tocmai cã, dupã credinþã, nu va mai avea cu-
noºtinþã. Fiilor, apropiaþi-vã de Mine, cã nu Mã pot þine din
plâns când vãd aceastã lucrare pângãritã din loc curat, din
Duh sfinþit. Iatã ce am ajuns! 

Poporul Meu, sã nu muriþi ca poporul Israel. 
... Daniele, mor oile! Nu-Mi mai rãmâne nici una în

staul! Fiule, scoalã-te ºi plângi ºi luptã-te, cã vine vremea în
curând sã te lupþi, ºi ai sã pui jos nu o mie, ci milioane de
vrãjmaºi. 

... Daniele tatã, Îmi mor oile! Daniele tatã, Îmi mor
oile! 

Fiþi liniºtiþi. Maica Mea, fii liniºtitã, nu mai plânge. 
Daniele, Îmi mor oile! Uite o oiþã, e în frunte, departe

de suferinþã, dar ºi aceea se va îmbolnãvi. Daniele, Îmi mor
oile! Du aceastã veste în calea lor. Patru sunt lucrurile: prima
este ascultarea de Dumnezeu. Prima cauzã a îmbolnãvirii este
neascultarea. Daniele, umblã tu printre oile Mele ºi mai
miºcã-le din loc. Dacã nu le-aº fi tratat, nu Mi-ar pãrea rãu.
Cu cine sã mai închei veacul? Plângeþi cu Mine, copilaºii
Mei. Cu ce curaj, cu ce dragoste sã mai zic cãtre poporul
Meu: „Du-te!“? cã nu se duce; sau „Vino!“? cã nu vine.
Când zic Eu: „Ascultã!“, nu ascultã. 

... Ai grijã de Nicuºor, cã mult e bolnav; nici cât vârful
de ac nu mai e sãnãtos. Acest fiu, vai, vai! e un cui pe care l-am
bãtut, ºi vai de cel ce l-a scos! Fiule Daniele, mãi copii, mãi
Nicolae tatã, scoalã-te ºi vino la Mine! Vine o zi în care vei
muri ºi vei striga la Mine ºi vei suspina ºi vei simþi toatã
durerea ta.

24 mai/6 iunie 1971

Proorocie despre zguduirea pãmântului ºi ocrotirea celor
credincioºi, prin post ºi rugãciune. 

... E scris cã se va deschide pãmântul ºi va înghiþi tru-
purile pe calea lor. Apropie-te de Mine, cã ai sã vezi om cu
om încleºtaþi, ºi aºa vor muri, încleºtaþi. Numai cei ce sunt cu
Mine, numai aceia vor rãmâne, cã ºi cel de pe casã nu va mai
avea timp sã coboare, ºi aºa vor muri toþi. Fiul Meu, ºi cel ce
iese în ogradã nu va avea timp sã intre în casã, ºi acolo îi va
veni sfârºitul. Nu mai poate pãmântul þine ce este pe el. Nu
te-au înfricoºat rãnile ºi plãgile care s-au dat, dar acum te va
înfricoºa plaga care se va da. Nu se va mai gãsi munte sau co-
pac sau adãpost. Va alerga lumea, dar nimeni nu ºtie unde va
alerga. 

... Veniþi la Mine, cã un singur drum e la Mine. Nu pe
toate drumurile veniþi, ci pe un singur drum. 

... Nu uitaþi de Mine. Puneþi mâna pe carte, cãci fãrã
aceasta nu veþi lua cununa din mâna Mea. Fiþi îndrumãtori de
bine, fiþi îndrumãtori de post ºi de rugãciune. 

10/23 august 1971

Trâmbiþa Domnului nu se va despãrþi de popor, ci va fi ºi din cer
cu el. 

... Israele, am anunþat sfârºitul vasului Meu, dar chiar
dacã va muri, sã ºtiþi cã tot cu voi va fi. 

26 august/8 septembrie 1971

Vremea necredinþei de pe pãmânt îi încearcã pe cei credincioºi.
Duhul pãcii ºi al dragostei cereºti hrãneºte duhul smereniei. Îm-
pãraþii pãmântului se vor închina lucrãrii Cuvântului Domnului. 

... O, poporul Meu, vine vremea ca pe unii dintre voi sã
vã doboare la pãmânt, dar nu cu sabia, ci cu necredinþa sa,
pentru cã diavolul intrã în inima sa. Strângeþi legãtura ºi în-
vãþaþi cuvântul lui Dumnezeu ºi strângeþi-vã puterile în cre-
dinþã. Poporul Meu, prin foc ºi prin apã, pe unde vei cãlãtori,
þine-te bine de Mine ºi nu uita, în orice loc vei fi, cã eºti fiul
lui Dumnezeu. 

Nu daþi voie nimãnui sã facã ceartã sau dezbinãri sau sã
grãiascã de rãu pe fratele sãu. Nu daþi voie sã fie între voi ne-
credincios sau sã fie între voi pãcãtos. Înconjuraþi bine lucrarea
Mea, ca nimeni sã nu strice lucrurile Mele. Am spus: îmbrã-
caþi-vã bine, cã vine iarna ºi vã îngheaþã trupurile ºi duhurile.

Fiilor, nu vã urcaþi la case înalte, cã nu va rãmâne pia-
trã pe piatrã, ºi toate vor fi dãrâmate. Vai de cel ce a venit la
Mine ºi a cerut un lucru spre rãtãcire! 

Copilaºii Mei, spuneþi-I lui Tatãl vostru, ce faceþi voi ºi
ce lucraþi voi când nu e Tatãl lângã voi? Care este gospodãria
voastrã? Duhovniceºte Domnul vorbeºte. 

... ªi zic: cei goi, îmbrãcaþi-vã bine, cã purtaþi hainã
subþire. Vine iarna ºi vei îngheþa. Îmbracã-te cu portul moºi-
lor ºi strãmoºilor. 

Fiilor, nu se cunoaºte deloc cã Dumnezeu e în mijlocul
vostru. Parcã sunteþi Israelul din vremea lui Moise. Când i-am
dat tablele legii ºi când a venit cu ele, poporul se închina la
un viþel ºi chefuia ºi dãnþuia. Atunci Moise a spart de necaz
tablele legii. 

Eu port în mânã o bilã, ºi dacã aº trânti-o, nu ar mai
rãmâne nimic. 

... Fiilor, au venit mulþi dintre voi ºi au cerut sã le îngã-
dui sã se ducã în lume, adicã sã-ºi ia serviciu, cã nu au pâine.
Eu le-am dat, cã aºa au zis, cã n-au cu ce sã-ºi þinã familia,
adicã: „Eu sunt sãrac, fãrã pâine“. Le-am spus: „Du-te!“. ªi
iatã cã la Mine n-au mai venit de când ºi-au luat serviciu. De
ce? Cã s-au fãcut pâine. Tatã, copilaºii Mei, fericit este acela
care este în lucru, adicã are serviciu, dar nu este rãtãcit, ci este
cu Mine. Tatã, tatã, copilaºii Mei, vedeþi ce are lumea în mij-
locul ei, cãci pe cine îl are lumea, l-a schimbat în haina sa. Tot
pãmântul este al Meu. Cum soarele nu se întineazã, aºa ºi via-
þa ta nu se întineazã pe unde vei cãlca. Dacã nu eºti atent, te
întinezi tu, cã vrei; te spurci tu, cã vrei.

... Sunteþi un popor ales prin lucrarea Mea. Oare, nu M-aº
duce Eu la împãraþi? Am fost, dar împãraþii M-au rãstignit.
Þine minte ce scrie în sfânta carte, cã vor veni împãraþii ºi se
vor închina la Mine prin tine. E scris în sfânta carte. 

... Copilaºii Mei, treziþi-vã, nu mai dormiþi, cum osta-
ºul nu doarme în timpul serviciului. ªi de ce el când i-a venit
ordinul pleacã? De ce Eu nu pot duce cu voi la bun sfârºit pla-
nul Meu? Mãi copii, ºtiþi de ce nu pot face planul Meu? Fiind-
cã nu este bãtaia. 

4/17 octombrie 1971
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1972 

Necredinþa lumii aduce mânie peste pãmânt. Facã-se voia Domnu-
lui. Cetatea Domnului va fi cãutatã de mulþi. Regina Maria a 

României are numele scris în Cartea Vieþii. 

... Fiilor, veþi citi aceste cuvinte, veþi citi toate cãrþile
care se vor deschide ºi mulþi dintre voi veþi plânge cu suspine
când veþi vedea ce scrie în aceste cãrþi. Atunci veþi auzi: celui
ce-i zic: „Vino!“, sã vinã, ºi celui ce-i zic: „Du-te!“, sã se du-
cã. O, fiule, este greu sã auzi de la Mine: „Du-te!“. Iatã ce
vreme! Dacã îi spui mortului sã învieze, nu înviazã, pentru cã
nu crede. Vai de lumea aceasta! cã nu va fi iertatã de pãcatul
necredinþei. 

Veniþi la Mine, florile Mele, cãci lucrarea Mea este grã-
diniþa unde v-aþi zãmislit. Azi vorbesc prin cuvânt, ºi mâine
prin vânt ºi prin foc ºi prin judecatã. Vino la Mine, cã nu e ca
în vremea lui Moise, care a crezut cã era foc când vorbea cu
Dumnezeu. O, ce necunoscut sunt de voi! ce strãin sunt de
voi! Nu vorbesc cu pietrele, cã dacã M-aº adresa pietrelor, ar
deschide gurile. Vorbesc cu tine, fãpturã dupã chipul ºi asemã-
narea Mea. Fii credincios, cã nu eºti ales prin trâmbiþã bãrbã-
teascã, ºi este glas prin vocea unei femei, cãci aºa este scris. 

Florile Mele, pentru ce v-aþi pierdut miresmele? Unde
vã sunt mirosurile? cã în loc de mireasmã, aveþi pãcatul. Un-
de sã Mã ascund de aceastã mulþime care nu înceteazã zi ºi
noapte de pe cãrãrile ei? La ce munte, la ce copac se va
ascunde? 

De ce au fãcut aceste blocuri înalte? Cine a venit cu
acest chip? 

Copiii Mei, ce mult M-am plecat la voi! Ce aþi zis voi,
am zis ºi Eu. Am ajuns sã zic ºi Eu ce ziceþi voi, în afarã de
pãcat. O, fiul Meu, sã stai lângã cuvântul Meu, cã din acest
cuvânt vei avea masã ºi apã ºi cãldurã ºi viaþã. Când zic „Vi-
no!“, nu veni prin altã chemare, cã nu cunoºti drumurile ºi
vremurile. Sã nu pãþeºti ca cei trei ieziºori. Nu ieºi pânã când
nu vei cunoaºte vocea lui Dumnezeu. 

Azi e vremea unei curvii. Cine bea din acest izvor de
plãceri, nu se mai goleºte. Fericit de mii de ori acela care nu
a bãut din izvorul acela. O, ce te vei bucura tu, cel care n-ai
bãut! ªi ce vei plânge tu, cel care ai gustat! Câte dureri vei
lua, câte bice! Copilaºii Mei, nu luaþi pe voi aceastã îmbrãcã-
minte; n-ai voie sã porþi acest model de hainã. 

Fiilor, s-a umplut pãmântul de sânge de copii. Geme
pãmântul de mizeria avorturilor, cã ºi prin apa pe care o beþi
vã întinaþi de la avorturile care se fac. 

Veniþi la nivelul credinþei, veniþi la sfinþenia credinþei!
Aþi vãzut cã multe flori au o frunzã. Aºa sunteþi ºi voi. Eºti
frumoasã floare, dar ai frunza întinatã. O, fiule, fii român, nu
fi þigan, cã nu gãseºti pe pãmânt înþelepciune decât la Mine. 

Vine vremea sã fiþi de folos, cã veþi fi cãutaþi ºi în
vãzduh, ºi în apã, ºi în pãmânt; ca doctorii cei mai pricepuþi
o sã fiþi cãutaþi. Vor veni la voi mulþi, ºi atunci se va da lucra-
rea Mea pe faþã. 

Oiþele Mele, când mergeþi pe cale însetate sau înfome-
tate, nu vã abateþi fãrã voia pãstorului, cã poate acelea sunt
curse, ºi sã nu vã surpe vreunul din picioruþe sau mânuþe. Su-
rorilor, pregãtiþi-vã sã fiþi uceniþe, mironosiþe, aºa cum a fost
o reginã în timpul rãzboiului, care pansa rãniþi, ºi s-au cãutat
faptele ei în Cartea Vieþii. 

19 decembrie 1971/1 ianuarie 1972

Înteþirea veghii împotriva ispitelor acestui veac. Duhul diavolesc
apasã din pãrþi peste România. 

... O, fiilor, de aº mai fi în trup, n-aº mai putea sta pe
pãmânt. Trupul Meu este de-a dreapta Tatãlui, iar Duhul Meu
a venit sã plineascã lucrarea. Eu sunt Cel ce am fost cu trup
ºi M-am pogorât în iadul cel mai întunecat, de am scos pe cei
iubiþi ai Mei. Am zdrobit porþile iadului, am iertat orice pãcat,
cu sângele de pe cruce, ºi am trecut din legea veche în legea
nouã, în cer ºi pe pãmânt. Nu am murit, ci a fost o lucrare ma-
re. Am avut putere sã ridic sabie asupra fariseilor ºi sã le
zdrobesc lucrarea. 

Vai de pãcãtosul care s-a întors la pãcatele sale! Fiule
Israele, þine-te bine, cã Mã uit din cer la tine; privesc de la Ta-
tãl Meu la tine ºi nu te pãrãsesc. Nici pe pãcãtos nu-l pãrã-
sesc, dar la ziua de judecatã se va desparte. 

Poporul Meu, de ce nu-l cunoºti tu pe vrãjmaºul tãu,
care te duce la moarte ºi la sabie? Eu îþi trimit cuvinte de sal-
vare, dar pe Mine nu Mã iubeºti aºa cum îl iubeºti pe duhul
rãu. A fãcut Dumnezeu ca prin acest lut sã se facã lucrarea ºi
îþi voi arãta la sfârºit toate, toate buturugile, toate potecuþele
pe unde am urcat cu peºtiºori, pe unde am tras corãbioara, ºi
toate malurile pe unde am tras. ªi ce te vei face tu, creºtine cu
inimã de piatrã ºi cu trupul întinat? 

O, au ieºit pe pãmânt multe lucruri cu bani, dar pe
Dumnezeu nu-L puteþi plãti cu bani. Cum sã mai fac Eu din
omul de azi ca sã ajungã ca Petru ºi ca Pavel? O, am nevoie
de ucenici! 

Am lãsat omul numai un minut, ºi când M-am întors,
l-am gãsit ca porcul, tãvãlit în noroi; l-am gãsit în crâºmã ºi în
locuri murdare ºi am plecat plângând. De unde sã iau altul? Nu
am pe nimeni dintre voi ca sã-Mi duc lucrarea la capãt, dar vã
spun cã cea mai mare osândã ºi blestem cade pe veacul acesta. 

Vai de creºtinul care nu are viþã lângã cuibul sãu ºi se
duce sã cumpere bãuturã de la duhul rãu! O, floricicã a lui
Dumnezeu, care eºti ruptã din cuvântul Meu, dacã ai vedea
cum umblã duhul rãu cu trupul tãu în braþe ºi îl duce în locuri
necurate!... 

Omul lacom la toate, stricã zidirea lui Dumnezeu. Lã-
comia este de la duhul rãu. Fiule, posteºte, tatã, cã-þi piere
pofta, ºi cere de la Dumnezeu înfrânarea trupului tãu. Tatã, te
scoli noaptea ºi nu poþi face rugãciunea, ci poþi alte lucruri
urâte ºi trec ore întregi aºa. Tinere, Mã dor ochii uitându-Mã
la pãcatele tale. O, parcã tu ai fi acela care þii cerul ºi pãmân-
tul în palmã. Ah, ce durere mare! 

Floricelele Mele, fiþi una cu Mine la întristare ºi la sus-
pinare ºi sã vã doarã inima ºi pe voi cum Mã doare pe Mine.
O, tatã, îl vezi pe fratele tãu fãcând pãcate. Fii cu durere,
chiar dacã nu este rudã cu tine, cã vã spun cã dacã ar scãpa
cineva din iad, n-ar mai face ce faci tu, ºi ar veni la tine din
lume ºi te-ar scutura pânã þi-ar sãri dinþii din gurã.

Am cuvinte minunate, dar cui sã le dau? Aceste cuvin-
te sunt mai curate ca aurul, ºi credinþa voastrã nu-Mi îngãduie
sã vi le dau. Zici cã eºti creºtin, dar sticla din mânã nu o laºi.
ªtii cã eºti ºofer ºi nu bei, cã te dã afarã din serviciu, dar din
împãrãþia lui Dumnezeu nu te dã afarã? De la serviciu, nu lip-
seºti o orã, cã te dã afarã, dar din grãdina lui Dumnezeu nu te
temi cã te dã afarã când lipseºti?

Ierusalime, vine ca sã ia din puii tãi. Priveºte cum vine,
azi mai mult, mâine mai mult, pânã cuprinde totul. A intrat
diavolul, a trecut graniþa, a intrat în România ºi a prefãcut tot. 

Nu vreau averea voastrã, nici banii, nici casã. Vreau
milã ºi ascultare, cãci durerile sunt din împãrãþia cerurilor. 
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Merge pãcatul din om în om, pânã la cel din urmã om,
dar dacã cel din urmã om biruie pãcatul prin fapte, câºtigã.
Asculþi ºi cânþi, dar nu eºti fericit decât numai dacã împli-
neºti. Acestea sunt ca ºi coaja mãrului frumos. 

Ce frumos este în oraº! Scrie bufet, tutungerie, alimen-
tarã; numai moarte nu scrie, dar scrie moarte în altã limbã. Nu
te ridica împotriva Mea, cã ai dreptul sã spui de ce nu þi-am
spus cã scrie moarte. Nu este pãcat sã cumperi, dar numai ce
trebuie. Fericiþi cei din oraº dacã nu vã veþi atinge hãinuþele
de aceastã smoalã. 

Floricelele Mele, fiþi cuminþi, cã nu veþi rãmâne neadã-
pate ºi neudate. Puþin mai e ºi se schimbã lucrurile ºi se slo-
bozesc mâinile legate ale credinþei. 

25 decembrie 1971/7 ianuarie 1972

Cinstirea semnului sfintei cruci, închinarea în numele Preasfintei
Treimi. Lucrarea duhurilor rele. Durerea pãcatului. 

... Închinã-te, poporul Meu, în numele Tatãlui ºi al Fiu-
lui ºi al Sfântului Duh. Amin. Sã fii credincios în acest semn
pe care-l faci. Acest semn sã nu-l faci în numele altcuiva, afa-
rã de Sfânta Treime, cã mulþi folosesc acest semn la lucruri
diavoleºti. Multe semne se fac, dar se fac în nume necurate.
Cinstiþi acest semn al Sfintei Treimi. Lui Dumnezeu, Tatãl
tãu, dã-I slavã, ºi nu la oameni, cã astãzi a ieºit pe pãmânt sã
se dea slavã la altcineva. 

... Þineþi minte, cã o echipã de scamatori va veni la
mormânt ºi va învia mortul ºi va zice cãtre voi: „Iatã ce pu-
tere avem noi! Daþi-ne mãrirea ºi slava ce ni se cuvin!“. Dar
vã zic: nu schimbaþi credinþa de la Mine, cã lucrul acesta se
face cu duhurile necurate, pentru cã cel ce vine înainte de
Mine ºi înviazã mortul, acela e pus sã te înºele pe tine ca sã
nu te mai gãsesc Eu când voi veni. 

... Simþiþi ºi voi ce este a greºi sau a te depãrta sau a su-
pãra pe Dumnezeu. De ce sunteþi aºa, de nu simþiþi durerea
pãcatului? Fiul Meu, poporul Meu, durerea pãcatului e cea
mai grea, pe care nu o poate vindeca decât numai Domnul. 

Copilaºii Mei, floricelelor, numai aºa v-am numit.
Domnul când a fãcut floricica nu avea þepi. Cine a fãcut þepii?
Vine vremea ca sã se culeagã floricelele, ºi la vremea cu-
lesului nu se va putea purta, ºi se va arunca, fiindcã înþeapã.
Pãcat de mirosul ei ºi de frumuseþea ei, cã a fost aruncatã. 

28 decembrie 1971/10 ianuarie 1972

Nimicirea turnurilor fãrãdelegilor babiloniene. Lucrarea cuvântului
se va vesti cu putere. Domnul plânge pentru rãtãcirea creºtinilor. 

... Israele tatã, va ploua pe pãmântul acesta arme cum
plouã picãturile de apã. Va ploua pe pãmântul acesta arme. Sã
nu vã înspãimântaþi. Va ploua arme pe pãmânt cât casele, cât
casele care se fac în vremurile voastre. Pentru ce? Nu se
spune. 

... Va sta pãmântul plin de sânge, nu o zi, nu douã, nici
nouã, ci ani de-a rândul. De ce? Nu ºtiþi de ce. 

... Acum sã taci, cã în urmã ai sã vorbeºti ºi ai sã tãlmã-
ceºti din anul 1955. Totul ai sã scoþi la ivealã; toatã profeþia
Mea ai s-o scoþi la ivealã, ºi pe cea pe care n-ai înþeles-o.
Atunci vei fi obligat ca orice cuvânt ce þi-am dat, sã-l mã-
nânci, fie cã e amar, fie cã e dulce; fie cã e greu, fie cã e uºor.
Ai sã fii obligat sã le porþi ºi sã le tãlmãceºti pe toate. Acum
n-ai avut timp sã le tãlmãceºti, cã ai avut serviciu, dar atunci
vei fi obligat sã te întorci la locul în care ai fost, ºi sã cunoºti

tot ce ai stricat ºi ce ai hulit ºi ce ai prigonit ºi ce n-ai voit sã
faci ascultare. O, tatã, totul îºi va petrece lucrul ºi timpul.
Apropiaþi-vã, fiilor, ºi nu mai staþi nepãsãtori, voi, care aþi stat
lângã Mine ºi care aþi ascultat ºi care veþi asculta. Sã nu fugi
nici de la bine, nici de la rãu. Sã nu fugi de la Dumnezeu. 

... Strângeþi-vã puii sub aripile voastre, cã puii dau pe
faþã multe lucruri, râcâie ºi stricã lucrurile bune. Zice cloºca:
„Puii mei nu mã mai ascultã.“ Cloºcã, mai bine sã-þi iau nu-
mele de cloºcã decât sã laºi puii pe câmp. Dragi copii, aveþi
grijã de pui. Tatã, tatã, despre voi grãiesc ºi vorbesc; aveþi
grijã de pui, nu lãsaþi puii afarã. Copilaºii Mei, simþiþi rana ºi
întristarea despre cele profanate ºi cãlcate în picioare. Ai grijã
de puii pe care-i ai zãmisliþi. Începând de la clipa zãmislirii ºi
pânã la clipa sfârºitului, vei rãspunde de toate pierderile, cã
mai bine nu te cãsãtoreai decât sã-þi fie semãnãtura deºartã. 

Îngerii vor fi trimiºi pe pãmânt ca sã te culeagã. Nu va
rãmâne oscior dintre voi ca sã nu se smereascã. Copilaºii
Mei, de câte ori v-am botezat ºi v-am mângâiat cu cuvinte
frumoase, iar la vreme de boalã, foame ºi strâmtorare Ne lã-
saþi ºi plecaþi. Nu uita niciodatã chemarea ºi iubirea Mea,
oricât ai fi de lipsit, ori mustrat, oricât þi-ar fi de greu. 

... Copilaºii Mei, când Domnul e supãrat, voi de ce vã
bucuraþi? De ce Maica Mea plânge când vã vede? Aºa ºi voi,
de ce vã bucuraþi când Noi suntem întristaþi? Când cineva se
abate de la Mine, tot cerul este în jale, cã în loc sã creascã nu-
mãrul lui Israel, scade. Nu este aºa, cã dacã cineva din casa
voastrã a murit, aþi uitat de el? La Noi nu e aºa; e pierdere ma-
re din lucrare. De ce un om care este pus pe tron, când e dat
jos, se mâhneºte pânã la os? Pierde cinstea. La Noi nu e aºa.
Pierdem din lucrul sfânt, ºi de unde sã se punã la loc? cã nu
te pot lua pe tine sã te pun în locul sãu. Fiþi cu simþul sfânt. 

... Învaþã, tatã. De aceea Domnul a unit cerul cu pãmân-
tul. Cunoaºte, deci, pe cele cereºti decât pe cele pãmânteºti. 

Floricica Mea, nu te usca, nu te îngãlbeni, nu te ofili, ci
pãzeºte-te de tot ce-þi omoarã viaþa, cãci pãcatul îl slãbeºte pe
om ºi îl face neputincios ºi îl îmbãtrâneºte. Strãmoºii voºtri
trãiau ºi opt sute, nouã sute de ani. De ce trãiau atâta? Erau
lipsiþi de pãcat. Sute de ani a scurtat pãcatul viaþa voastrã. 

... Nu Mã întrebaþi când vin la voi pe unde am venit ºi
de ce am venit. Supravegheaþi, cã nu se cade când aºteptaþi pe
Domnul sã fiþi în aºternut, ci sã fiþi în rugãciune. Nu vã cul-
caþi, oiþelor. Fiþi cu pachetele fãcute, cã e gata sã plecãm. Pre-
gãtiþi-vã, cã nu aveþi nimic pregãtit. 

... Copilul Meu, oiþa Mea, nimic nu te va durea dacã ai
fi desãvârºit în viaþa ta, cã mulþi creºtini au suferit roatã,
papuci în foc, ºi nu i-a durut, cãci nu aveau lucrurile ameste-
cate. Mulþi dintre creºtinii de azi zic cã nu au puterea sfinþilor.
Eu zic cã ai, dar nu vrei sã dai puterea pentru Dumnezeu.
Fiule, cum a încãput Dumnezeu în casele voastre? A încãput
cã aºa a fost sã fie. 

... Mãi tatã, voi porunci sã iasã din locurile ascunse
fraþii ºi surorile pline de credinþã ºi voi face o masã ºi o casã
cu voi. 

Cine a rupt mâna vasului Meu? O, tatã, cine poate
vindeca mâna vasului Meu? Cine, tatã? Cer ajutor poporului
Meu. Ajutã-Mã tu ca sã vindec mâna vasului Meu, cã e rãu
fãrã mânã, nu poate sã împlineascã. Crezi? Nici altã mânã nu
se poate pune. Fiule Daniele ºi fiule Dumitru, aveþi grijã de
Nicolae, mâna vasului Meu. Mare va fi plata voastrã dacã-l
veþi aduce pe Nicolae acasã. 

13/26 februarie 1972
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Domnul grãieºte trâmbiþei Sale tãlmãcirea coborârii lucrãrii cu-
vântului, prin arãtare, ºi plânge pentru împietrirea poporului ne-

simþitor. Cuvântul coborât din cer este har mântuitor. 

... Uitã-te la Mine, Verginico, ºi vezi, ca sã înþelegi toa-
te tainele proorociei. Verginico, trebuie sã înþelegeþi cu toþii
cã Eu vã vorbesc vouã. Deci prin acest cuvânt sã înþelegeþi pe
Fiul lui Dumnezeu ºi pe Tatãl, adevãratul Dumnezeu, iar gura
Lui, prin care grãieºte cuvintele pe care voi le auziþi, este
Sfântul Duh. ªi sã ºtiþi cu toþii cã gura Domnului grãieºte
aceste cuvinte pe care voi le auziþi, adicã Duhul Domnului,
pentru cã Sfântul Duh Se numeºte gura lui Dumnezeu, ºi Fiul
este Cuvântul. Am venit asupra rãmãºiþei lui Israel ca sã-l cã-
lãuzesc la tot adevãrul, dar nici aceºtia nu Mã cunosc. 

Verginico, mergi la poporul Israel ºi dã-le de veste cã
S-a coborât Duhul Sfânt asupra lor ca sã desãvârºeascã orice
lucrare dumnezeiascã, prin naºterea ºi prin patimile ºi moar-
tea ºi învierea Domnului, deci ºi lucrarea mântuirii ce a fost
îndreptatã spre lume. Dã-le de veste cã lucrarea Mea nu pã-
trunde în inimile lor. Ne vom retrage cu totul ºi pustii vor rã-
mâne, pentru cã nici un popor nu a fost aºa de încãpãþânat.
Du-te, Verginico, la poporul Israel ºi dã-le de veste de cele ce
þi s-au descoperit, cum ai vãzut ºi ce ai vãzut. Dã-le de veste
cã ai vãzut lucrarea lui Dumnezeu ce se face prin Duhul
Sfânt, ºi cã Domnul Iisus Hristos este Cuvântul, Fiul Tatãlui,
Cel Atotputernic. Dã-le de veste cã lucrarea este una; adicã
Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Dacã Israelul acesta ar asculta lu-
crarea aceasta, aceastã lucrare ar fi proprietatea lor, cã prin
aceastã lucrare s-ar face una cu Cei ce au fãcut aceastã lu-
crare, adicã Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. 

Dã-le de veste, Verginico, cãci aºa zice Domnul: Israe-
le, Israele, ia seama bine, cã dacã cheia nu descuie, nici uºa
nu se deschide; ºi dacã uºa nu se deschide, nici unul nu va in-
tra întru împãrãþia Mea. Nimeni nu vine la Tatãl Meu, fãrã nu-
mai prin Mine. Dã-le de veste cum ai vãzut, cum cã uºa este
Fiul, precum de multe ori am spus. Eu sunt uºa, cheia uºii este
Duhul Sfânt, ºi casa este Tatãl, ºi în casa Tatãlui Meu multe
locaºuri sunt.

Acest har, acest dar ºi aceastã luminã, uºa minþii voas-
tre nu o descuie, nu o deschide ºi nu o lumineazã, pentru cã
antichrist a întunecat-o pe veci. Vai, vai, Israele, ce vei rãs-
punde de toate câte ai fost anunþat? Lucrarea aceasta þi-ar
aduce un har mântuitor dacã ai preþui-o prin credinþã. 

Du-te, Verginico, ºi dã de veste Israelului cã de multã
vreme stau la uºã ºi bat, dar ei nu Mã aud. ªi zic: cine-Mi va
deschide uºa, voi intra la el ºi voi cina cu el, ºi el cu Mine, cã
întru mulþime am grãit, dar puþini sunt cei care Mã cunosc. 

Omul care te pune sã juri cã nu vei mai crede în Dum-
nezeu ºi cã nu vei mai merge în biserica lui Dumnezeu ºi cã
nu te vei mai închina, acela este antichrist, ºi cum sã nu-l cu-
noºti pe acest om cã este antichrist? Câþi ca aceºtia nu au jurat
pe sufletele lor, ºi punând ºi pe alþii sã jure ca ei! Vor merge
în muncã veºnicã. 

27 aprilie/10 mai 1972

Cei ce se leapãdã de coborârea cuvântului, sunt vânzãtori. 

... Mulþi dintre voi Mã vor vinde, aºa am spus ºi celor-
lalþi ucenici. Iar cel ce se leapãdã de Mine, M-a ºi vândut. 

13/26 iunie 1972

Proorocie pentru începutul durerilor pe pãmânt. Domnul întãreº-
te pe trâmbiþa Sa, Verginica. Vorbirea Maicii Domnului cu trâm-
biþa Fiului ei. Maica Domnului coboarã îndemnuri sfinte pentru 

creºtini. 

Iatã, anul 1973 e cu necaz mare ºi cu rãzboi. Începutul
ºi sfârºitul durerilor va veni. 

Mamã eroicã a copiilor Mei, vei sta în mare jale, cum a
stat cetatea în care Irod a ucis paisprezece mii de prunci, cã ia-
tã, pruncii pe care i-ai nãscut vor pieri, precum ºi pe cel ce þi
l-am dat de ajutor a murit în toate cãile vieþii. Dar fii tare, ca
tu sã nu mori, cãci mai ai fii de nãscut ºi de alãptat. Nu întin-
de mâna împotriva Mea, nu strica legãtura cu care eºti legatã
de ajutorul pe care þi l-am dat. Nu-i ursiþi pieirea voi, cum ºi
David nu i-a voit pieirea fiului sãu, cãci moartea îi va veni prin
faptele sale. Dar întreb pe poporul Meu: unde le este puterea
rugãciunii lor? cã de ar avea credinþã ºi putere numai cât un
bob de muºtar, ar învia toþi morþii, nu numai pe ajutorul tãu.
Verginico, nu strica legãtura, tu n-ai voie, cã dacã tu faci
aceasta, toþi vor face asemenea faptã. Fii tare în luptã ºi îmbra-
cã-te în jale, cã aveþi necazuri, dar veþi avea ºi bucurie, care va
ºterge lacrima. Uniþi-vã în rugãciune pentru a birui necazul. 

Verginico, ia cu tine bani ºi du-te la femeia aceea ºi o
roagã sã te ducã la acei preoþi care au scos pe fiica ei din foc
(episcopul Evloghie Oþa) ºi spune-le lor de moartea ajutorului
tãu, cãci ei au mare credinþã ºi mari puteri în rugãciunile lor,
ºi vei învia mortul care a murit ºi vei da de o viaþã mai fier-
binte, ca la început. Verginico, sã plãteºti cu bani grei viaþa
acestui mort, cã de n-aº avea nevoie de el, l-aº lãsa sã putre-
zeascã, aºa, ca ºi pe ceilalþi morþi. Vina este a pãrinþilor lui,
cã nu l-au îngrijit de mic. Ce a zis tatãl lui când a plecat de la
tine? A zis: „Sã zici mersi cã a venit“. O, omule nepriceput,
cum te vei osândi pentru fiul tãu ºi pentru planul Meu pe
care-l stricaþi voi cu vorbele nepricepute, pe care le rostiþi fãrã
fricã de Dumnezeu! 

Verginico, fii atentã cã vei vorbi cu Preasfânta Maicã a
Domnului. Fii atentã, Verginico, la Maica Domnului. 

— Fiul meu, Fiul meu, Fiul meu, ascultã-mã! Înlãturã
aceste oºtiri diavoleºti, care au cer negru între cer ºi pãmânt.
Fiul meu, mor copiii Tãi toþi. Nu-i lãsa sã moarã cum au murit
ceilalþi. Sprijineºte-i ºi întãreºte-i, cã sunt micuþi ºi nepricepuþi
ºi fãrã putere. Nu au minte nici cât un bob de mei. Tu, Fiul
meu, sã fii bun ºi milostiv cu ei. 

Verginico, Verginico, fii tare ºi îmbãrbãteazã pe copiii
Fiului meu. La rugãciune, sã se lege lanþ rugãciunea, ºi postiþi
ºi ardeþi cât de multe candele în casele voastre ºi numiþi-le
pentru cine le ardeþi. Nu vã mai osteniþi cu alte lucruri nefo-
lositoare, ºi mãrturisiþi-vã ºi împãrtãºiþi-vã, ca sã nu aveþi pã-
cat, cãci voi sunteþi încheierea veacului. În urmã, nu veþi mai
avea pe nimeni. Ardeþi candele ºi pentru morþi, ºi pentru vii,
ºi pentru prieteni, ºi pentru neamuri, ºi pentru strãini, ca sã vã
plãteascã Dumnezeu, Tatãl vostru Cel din ceruri. Sã con-
sumaþi un kilogram de ulei pe zi ºi pe noapte în candelele pe
care vi le-am spus sã le ardeþi. Zidiþi-vã fiecare, cãmãruþã pe
pãmânt, pentru rugãciune. Acolo sã intre fiecare familie creº-
tinã sã se roage, cã nu veþi mai putea sã vã rugaþi în vãzul ºi
auzul lumii. 

Verginico, ia te uitã la genunchii mei! Sã ºtii, Vergi-
nico, rãnile pe care le vezi pe fruntea mea ºi pe picioarele me-
le ºi pe genunchii mei sunt fãcute numai de asearã ºi pânã
astãzi în zori. Dacã eu nu mã rugam pentru voi, eraþi morþi
toþi, cãci diavolul a cucerit pe Nicolae ºi în toate formele vrea
sã vã dea pierzãrii. Sã fie tot timpul cineva din poporul meu
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cu voi. Sã nu fiþi singuri, cãci în curând îi va sosi veacul aces-
tei boli grele, pe care o are Nicolae, dobânditã de la tot soiul
de diavoli. 

Du-te, Verginico, ºi spune fiilor Domnului meu tot ce
ai vãzut ºi tot ce eu te-am învãþat. Spune cã a venit durerea ºi
necazul peste tine ºi peste toþi ºi peste toatã casa lui Israel, ºi
numai prin slujbe ºi rugãciuni ºi posturi ºi prin arderea can-
delelor ºi prin tãmâiere ºi prin stropirea cu agheasmã veþi
birui, cãci acesta este rãzboiul fãrã armã, fãrã sabie ºi fãrã
vãrsare de sânge, dar dupã acesta urmeazã cel cu vãrsare de
sânge, în care de la un singur ostaº ºi de la o singurã sabie se
va toca tot ce este rãu ºi se va ridica sângele pânã la crengile
arborilor. 

Iatã sfârºitul! Fiþi tari în credinþã ºi curaþi. Fiþi puternici
în rugãciuni ºi în slujbe ºi în fapte. Fiþi înþelepþi ºi cu curaj.
Pregãtiþi plâns ºi frângere de inimã la rugãciune. 

10/23 august 1972

Nerodirea Domnului în om. 

... Iatã, tatã, când am vorbit cu Moise, am vorbit cu un
singur om ºi am dat prin el mii de porunci ºi au fãcut planul
Meu, dar acum am vorbit cu mii de inºi. 

29 septembrie/12 octombrie 1972

Pãstorii poporului sunt îndemnaþi la credinþã tare. Lucrarea Dom-
nului trebuie sprijinitã. Proorocie despre locul pãmântului cel nou 

ºi a chipului cel frumos de pe el: Noul Ierusalim. 

... Poporul Meu, slujitorii Mei, nu ºtiu cum sã vã mai
strig, cã atât de supãrat ºi de mâhnit sunt! Al cui nume s-a
stricat, s-a ºi dãrâmat, cã fiecare nume e scris pe acest zid.
Sunt douãsprezece nume scrise. Unul s-a dãrâmat; douã, trei
s-au dãrâmat de tot. Voi nu ºtiþi ce simbolizeazã aceºti stâlpi
care s-au prãbuºit. Daniele tatã, plângeþi împreunã cu Mine.
Sã nu cãdeþi din credinþa voastrã. Când era Noe în corabie, ci-
neva gãurea corabia ca sã intre apa ºi sã se scufunde, ºi altci-
neva astupa gãurica. Aºa ºi astãzi: se gãureºte barca Mea ºi
nu mai are cine sã astupe gãurile. Fiule Daniele, aºa cer ºi Eu
acestui popor, sã facã ce a fãcut ºopârla. 

Daniele, ai grijã sã nu te dãrâme duhul rãu. Gândeºte-te
bine, cã eºti hotãrât sã fii pânã la sfârºit. Eu voi fi pãrintele
tãu ºi voi fi ºi sluga ta, numai sã ai credinþã neclintitã ºi, în
orice situaþie vei fi ºi în orice greutate vei fi, Eu voi fi cu tine.
Daniele tatã, sã fii ca Avraam. El nu se abãtea de la Mine. Ci-
ne a priceput tainele Mele, a fost bine. Cine nu a priceput lu-
crarea Mea, a fost rãu de el. Daniele, te-am aºteptat ºi Mã ui-
tam mereu sã soseºti. Am spus mereu: sprijiniþi corãbiuþa
Mea. ªi toþi fugeau ºi huleau, ºi iatã cã s-a dãrâmat. Sã nu zici
ca lumea cã s-a dãrâmat casa sfinþilor. Sã aveþi durere, cã tot
cerul plânge, e în doliu. Mãicuþa Mea s-a îmbrãcat în doliu.
Lãsãm lucrurile pânã la seceriº, ºi atunci vom pune neghina
pe foc. 

Da, aº zice sã se mute familia Mea, dar încã mai aºtep-
tãm. Daniele, crezi? De câte ori s-a dãrâmat templul ºi s-a zi-
dit iarãºi? De multe ori. Cine a fost cu Dumnezeu, nu s-a dã-
râmat. Aºa sunt lucrurile lui Dumnezeu; trec ºi prin apã ºi
prin foc. 

... Verginica era pe o insulã ºi ieºeau numai fiare ºi dã-
râmau mereu insula ca s-o ia apa, ºi atunci ea a rãmas în spe-
ranþa Mea. Aceasta simbolizeazã ce este astãzi, ce se întâm-
plã acum. ªi târziu au apãrut pe marginea acestui pãmânt trei
oameni ºi au pus masa ºi mâncau, ºi ea a râvnit la ei, cã îi era

foame ºi ar fi mâncat, dar nu a mâncat, cã s-a dus cineva din
vãzduh ºi a luat-o, cã masa aceea era de la altcineva. ªi de
acolo a vãzut venind un om cunoscut, care venea ºi trecea pe
acolo pe lângã ea. ªi a zis: „Nene Miticã, unde te duci?“. Era
Miticã de la Gheboieni. Sã-i spui cã multe cãzãturi a avut ºi
i-am iertat ºi dacã a patra oarã mai cãdea, nu-l voi mai ierta.
I-am dat istoria în mânã, i-am dat Scriptura, i-am dat dar ºi har,
i-am dat sã-þi fie însoþitor ºi sã se spele. 

... Umpleþi-vã hambarele, duhovniceºte! E vremea
pentru copiii Mei sã fie premiaþi în viaþa de creºtin. Nu fiþi le-
neºi ºi nepãsãtori. Vã veþi întâlni cu cãlãtori în viaþa voastrã
ºi vã vor cere sã le daþi. Luaþi-vã hotãrâre cã veþi trãi, cã nu
veþi muri. Ce aº vorbi Eu dacã aº fi în trupul Meu? 

Fiilor, copilaºii Mei, învredniciþi-vã în viaþa creºtinã,
cã nu mai este vreme sã te îmbogãþeºti. Eºti în ajunul judecã-
þii, ºi judecata începe întâi cu poporul Meu. Fericit cel ce nu
va fi gãsit cu vinã! Tot omul greºeºte, dar pocãieºte-te. 

... Dumnezeu vã va da un somn greu când se va hotãrî
pieirea pãcãtoºilor, ºi va alege un om care va veni ºi va pe-
depsi ºi pentru o þigarã. În trup va veni un om ca ºi tine. Sfân-
tul Ilie va veni. 

... Toate pãmânturile acestea se vor aduna ºi se vor face
un singur loc, ºi Egiptul ºi Betleemul. Tot pãmântul binecu-
vântat se va aduna la un singur loc. Daniele, sã te uiþi în car-
te. Acolo nu va mai fi nici soare, nici lunã, nici lampã, nici
boi, nici vacã. Acolo va fi o singurã fãpturã ºi un singur Pãs-
tor. Acolo nu va mai fi frumos sã se deosebeascã de frumos,
ci va fi un singur chip. 

25 septembrie/8 octombrie 1972

Vremea judecãþii va alege grâul de neghinã. Vedenie de la Domnul
pentru Dimitrie de la Gheboieni. Surparea locuinþei coborârii cu-
vântului, în urma neascultãrii poporului. Multa durere a Domnului
ºi a trâmbiþei Sale Verginica. Cei rãtãciþi de bisericã se rãzboiesc 

împotriva creºtinilor statornici. 

... Aºa este când este recoltã amestecatã; a lovit pãca-
tul ºi pe creºtini. O, Israele tatã, întãreºte-te bine, cã se dãrâ-
mã toate. Copilul Meu, poporul Meu, aºa e scris în carte: nu-
mai la ziua de judecatã se alege grâul de neghinã, ºi fiþi atenþi,
cã a început judecata chiar de la poporul Meu; aºa e scris în
carte. Þine-te bine, cã mulþi, în loc sã se închine, mai rãu se
întineazã, în loc sã vinã cu fricã ºi cu capul plecat la Mine. 

O, poporul Meu Israel, ce nume sã-þi mai pun? cã de
toate te-am numit, ºi totuºi faceþi pãcat greu împotriva lui
Dumnezeu. O, Israele tatã, dacã eraþi bine cu Mine, nu se în-
tâmpla necazul acesta. ªi mai sunt necazuri; acelea sunt înce-
putul. ªi Mã uit mereu dacã mai e o suflare de viaþã. Pune
mâna, ºi unde vezi lucru slab, întãreºte; nu lãsa sã se strice
casa Mea. Am strigat mereu: întãriþi, puneþi proptele, spriji-
niþi! Ai crezut cã glumeºte Dumnezeu. Uite, tatã, vã uitaþi
acum la ruine, dar nu aveþi nici o durere. Numai cerul plânge,
plânge ºi strigã: „Casa Noastrã, lucrarea Noastrã!“ ºi are
doliu pentru voi, cã nu rãmâne piatrã pe piatrã. O, poporul
Meu, tu nu ºtii ce vine. Te scoli ºi te duci la lucru, la serviciu,
dar nu vei ºti cã nu vei mai avea timp sã te întorci acasã. Po-
porul Meu, cu ce poþi tu ajuta întristarea Mea pentru tine ºi
pentru Mine? 

... Dacã stricau barbarii în rãzboiul care vine, nu aveai
tu vinã, dar a stricat-o neascultarea ta. Acum stãm pe câmp,
sã Ne plouã toate ploile. Uneºte-te cu Mine, Israele, nu te lipi
de cele pãmânteºti. Israele tatã, dacã þi-aº fi spus þie cum i-am
spus lui Avraam sã-ºi aducã jertfã pe altar pe fiul sãu, ce fã-
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ceai? Mã prigoneai? Mã distrugeai? Tu nu pui pe copilul tãu
pe altarul Meu ca jertfã. 

... Este de plâns acest necaz, cum au plâns când s-a
dãrâmat templul Meu cel de demult. Se duceau lãcrimaþi ºi
sãrutau cãrãmizile de piatrã ale templului. O, Israele, din tine
cine a sãrutat cãrãmida, afarã de vasul Meu? ªi cãrãmida stri-
ga dupã vasul Meu: „Cui mã laºi, Verginica?“. Mereu Mã în-
treabã: „Unde sã mã duc eu? cã ºi cãrãmida mã strigã“.

Învãþaþi bine viaþa creºtinã ºi mereu sã fiþi cu orândui-
rea Mea. Nu mai pot suporta bucuria celor ce se bucurã de dã-
râmarea templului Meu. 

... Împlineºte! Nu mai zãbovi, nu mai amâna. Dacã þi-am
spus ceva ºi n-ai împlinit sau ai împlinit mai târziu, este pãcat
greu. Orice ar veni peste tine, sã împlineºti poruncile dumne-
zeieºti. Poruncile pe care nu le faci, ajunge vremea sã le cu-
noºti ºi sã le simþi cu durere ºi cu amãrãciune. Israele tatã,
orice s-ar întâmpla, nu lãsa lucrul nefãcut dacã þi s-a spus, cã
aºa a fãcut Iona; l-a trimis Dumnezeu sã împlineascã ºi nu a
voit, ºi pe drum a suferit nu numai el, ci ºi alþii. 

... Vom avea rãzboi crâncen, mai întâi cu sectanþii din
partea de miazãnoapte, care vor veni sã dãrâme legea ºi preo-
þia ºi biserica. 

29 septembrie/12 octombrie 1972

Domnul nu va pãrãsi pe poporul Sãu. Duhurile necurate bat peste
România, dar Maica Domnului le ceartã. Deosebirea celor iubiþi 

de Dumnezeu. 

... Ascultaþi glasul acestei profeþii, cã uite, a sosit vre-
mea cã nu voi mai putea vorbi prin vasul acesta. Voi vorbi
prin frunzele copacilor sau prin ale viei ºi te voi chema. 

... Haideþi, cã nu mai e vreme! Vremea s-a sfârºit, cã
dacã ar mai fi vreme, aº pãgubi ºi aº pierde totul. Totul sfâr-
ºitu-s-a! Daniele tatã, oiþele Mele, la voi nu e ca în alte pãrþi
ºi în alte þãri. Mãicuþa Mea a apãrat pãmântul binecuvântat ºi
pentru slujbele ºi prin slujbele ce se fac, ºi prin creºtinii care
mai sunt. Bat duhurile necurate la hotarele þãrii binecuvân-
tate, dar Mãicuþa Mea le ceartã, ºi ele fug, dar în alte pãrþi toa-
te s-au stricat, nu mai e nimic, totul s-a spurcat. 

... Vine vremea când diavolul va alunga din casa sa ºi
din grãdina sa pe toþi creºtinii, ca lucrul lui Dumnezeu sã nu
mai fie pe loc rãu, ºi ce e rãspândit pe pãmânt, pe toþi îi va
aduna în grãdina sa ºi nu va mai trece peste hotar, crezând cã
va scãpa de pedeapsa sa, dar nu va scãpa, ºi se va nimici. Pu-
þin mai este, ºi aceºti duºmani rãi se vor pune la acrit ºi în
mormânt pentru putrezit, ºi vei vedea cum se va duce carul cu
hoiturile la putrezit. 

16/29 noiembrie 1972  

1973 

Cel ce vine cãlare pe cal alb asupra împotrivitorilor, ºi El este Cu-
vântul lui Dumnezeu. Întoarcerea la portul strãmoºesc creºtinesc 

aduce sfinþenia în om. 

... Bucuraþi-vã, cã de la rãsãrit va veni un voinic: Cel
ce ºade cãlare pe calul alb, ºi cu arcul în mânã va nimici pe
împotrivitori ºi va da legi aspre pentru nelegiuiþi, ºi El este
Cuvântul lui Dumnezeu. 

... Va veni vremea când nu veþi mai gãsi cu ce vã îm-
brãca ºi cu ce vã încãlþa, ºi mult veþi da ca sã gãsiþi in ºi câ-

nepã ºi opincuþele de dinainte, cãci toate acestea, cu mâinile
voastre le veþi lucra. Þine minte, cã vei lua pietricicã cu pie-
tricicã ºi vei construi un bordei ca sã ai unde te adãposti, cã
nu va mai rãmâne nimic. Cât a fost poarta Ierusalimului des-
chisã nu venea nimeni, iar dupã ce se închide, mulþi vor veni
ºi vor da bani grei, dar nu li se va mai deschide. 

... Pe tot pãmântul auzi numai muzicã, vezi numai frip-
turi scumpe ºi mâncãruri alese ºi bãuturi de tot felul. Curg ca
râurile ºi curvia, ºi femeile. Acestea au acoperit tot pãmântul. 

20 decembrie 1972/2 ianuarie 1973

Amãgitorii îmbrãcaþi în haine de preoþi, vor îndemna la mâncãruri,
ºi nu la post ºi rugãciune. Vãdirea lucrãrii diavoleºti. Îndemn la 

bunã ºi sfântã rânduialã la mãnãstirea Nãmãieºti. 

... Fiþi credincioºi ºi nu vã duceþi în rãtãcire, cã iatã ce
se va petrece în faþa voastrã, iatã ce va veni de prin lume! Se
vor nãscoci, se vor sfãtui ca sã se facã prooroci, ca sã intre în
turma Mea ca s-o amãgeascã, ºi unde Eu am scris post, ei vor
dezlega ºi vor scrie altceva: „Dezlegare la mâncare“ ºi vor
spune: „Ceea ce Domnul ºi biserica dezleagã, va fi dezlegat
ºi în cer, ºi pe pãmânt“. O, nu prin mâncare s-au fãcut sfinþii,
ci prin post ºi rugãciune. Scrieþi, cã e un pas, ºi se va împlini. 

... Se va încerca diavolul sã vã înstrãineze de lucrarea
Mea ºi sã vã urascã de moarte ºi sã fugiþi de legea Noastrã.
Dar Eu niciodatã nu voi tãcea, ci voi striga: „Vino la Mine!“.
ªi dacã nu vei asculta, sã ºtii cã vei fi blestemat, nu de Mine,
ci de lege. Vai de cel ce fuge de la Mine în lume, sau se ridicã
împotriva Mea, zicând cã e prooroc! 

... Fiþi încredinþaþi ºi nu vã duceþi în înºelare, cã ºi
diavolul se face înger, dar cu luminã albastrã. Dumnezeu are
aureolã aurie ca focul. În tot timpul sã priveºti, cã mulþi amã-
gesc cu lucrurile duhului rãu. 

Copilaºii Mei, pentru asta v-am chemat. Zboarã prin
vãzduh ca liliecii, ca sã nimiceascã, sã nimiceascã toatã lucra-
rea duhovniceascã. 

... Copilaºii Mei, ºi în munca voastrã, unde munciþi, sã-L
lãudaþi pe Dumnezeu, ºi sã fie cu vorbe bune, ca ºi lui Dum-
nezeu sã-I placã de tot locul. Servitoarea când mãtura zicea:
„Doamne, mãturã casa sufletului meu“. Toate sã fie petre-
cute cu Dumnezeu, aþi auzit? Cântãriþi ºi odihna, ºi priveghe-
rea în rugãciune, ºi sã nu întreacã mai mult somn decât rugã-
ciune, sã nu întreacã munca pãmânteascã pe cea duhovni-
ceascã. 

... Spune fetelor din mãnãstire cã zice Domnul sã nu se
mai supere una pe alta. Ce rãu le stã când se supãrã! Sã se iu-
beascã. Sunt surori duhovniceºti ºi pãmânteºti. Sã se iubeas-
cã, sã facã rugãciune, precum stã scris; sã posteascã, precum
stã scris în lege; nu pãmânteºte, ci duhovniceºte. Sã asculte
de mama lor ºi s-o preþuiascã întocmai ca pe mama duhovni-
ceascã; sã fie fãcãtoare de pace; sã înlãture orice cuvânt de
ceartã; sã-ºi primeascã cererile una alteia; sã se respecte pre-
cum sunt duse în mãnãstire, nu cea mai micã sã o ia înainte la
cea mai mare. Sã se respecte în vechimea în care au venit, sã
respecte slujba mãnãstirii, sã respecte ºi paznicul care le pã-
zeºte de lupi. Orice durere, orice nevoie, orice le apasã, sã fa-
cã plângere cãtre mama lor, sã fie credincioase în Domnul
Iisus Hristos ºi în slujba duhovniceascã. Amin. Acum, grãiesc
cãtre mama lor, Onufria: Onufria, copilaºul Meu, vãd cã eºti
neputincioasã ca sã conduci o casã de fiice, dar fã scrisoare
cãtre Mine ºi Eu voi veni ºi voi aºeza în casa ta pacea, ascul-
tarea fiecãruia care s-a încãpãþânat ºi nu ascultã. Sã nu te
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mânii, sã nu te tulburi ºi sã te superi, ci cheamã pe Dumnezeu
în ajutorul tãu, ai auzit? ªtiu cã eºti supãratã, dar Eu am sã
pun ordinea la fiicele tale, sã fie ascultãtoare, iar când e tim-
pul de rugãciune ºi de slujbã, sã nu se amâne. Sã nu biruie
munca pãmânteascã pe cea duhovniceascã. Când e timpul de
odihnã, sã fie odihnã. Ce iubire e la îngerii Domnului în cer!
Cum toþi întâmpinã pe Domnul cu iubire ºi unire! De aceea a
intrat suferinþa între voi, cã e multã supãrare. Trebuie sã stea
cineva o sãptãmânã în mãnãstirea Nãmãieºti ca sã potoleascã
ce e rãu acolo. 

23 decembrie 1972/5 ianuarie 1973

Viaþa mãnãstireascã este cea care poartã darurile dragostei
duhovniceºti. 

... Fiicele de la Nãmãieºti sã fie bune ºi credincioase.
Aþi înþeles? Sã fiþi mulþumitoare ºi nu duºmãnoase. Sã nu vã
mândriþi. Dacã sunteþi una mai iute ºi una mai încetinicã, sã
nu râdeþi una de alta. Este una mai curatã ºi îndeamnã la cu-
rãþenie, ºi alta este mai nepãsãtoare. Sã nu fie prin aceasta pri-
lej de supãrare, aþi auzit? Cã aºa înjoseºti pe sora ta. ªi dacã
nu e bine îmbrãcatã, aranjeaz-o tu, ca sã fie ºi ea, dar nu ca sã
râzi de ea, cãci fiecare dintre voi veþi fi ºi voi la casele voastre
dacã va mai fi vreme, dacã nu vã veþi preda Mie. 

... Dacã vreþi sã-L vedeþi pe Dumnezeu, postiþi patru-
zeci de zile ºi patruzeci de nopþi ºi Îl veþi vedea pe Dumnezeu.

1/14 ianuarie 1973

Oamenii Îl pãrãsesc pe Domnul pentru pãcat. Stãruinþa în sfinþenie
de duh ºi de trup. Mulþi vor întâmpina cu trupul pe Domnul. La 

lucrul pãmântesc, sã-L ai pe Domnul cu tine. 

... Mereu se vinde. Nu e zi, nu e clipã, nu e minut, nu e
secundã ca sã nu pierd mii ºi mii de creºtini. Plânge Dumne-
zeu astãzi de toate care se pierd. Nu mai are Dumnezeu din
ce lucra planul Sãu. Astãzi S-a întâlnit Dumnezeu cu un bã-
trân ºi i-a spus: „Vreau sã fii al Meu!“. ªi a spus Dumnezeu
cã-i va da împãrãþia Sa sã o stãpâneascã ºi multe i-a spus
Dumnezeu cã îi va da, dar a venit duhul rãu cu o singurã mo-
mealã, i-a dat, ºi a mâncat ºi a bãut. ªi iatã, omul Meu de altã-
datã nu mai e cu Mine astãzi. Acum Mã ocoleºte, ocoleºte ºi
locul unde M-am întâlnit cu el. 

Mai târziu, M-am întâlnit cu un vârstnic voinic, cu fa-
milie bogatã, ºi am stat faþã cãtre faþã ºi l-am rugat sã-Mi fie
prietenul Meu nedespãrþit. I-am dãruit tot ce i-a trebuit, ºi
Mi-a fãgãduit, cât va fi pe pãmânt, cã de Mine nu se va des-
pãrþi, ºi pentru Mine va face toate. ªi nu a trecut mult, ºi s-a
vândut pe sine, ºi apoi a vândut întreaga familie duhului rãu.
ªi acum vin din cerul sfânt ºi îl chem pe nume ºi nu Mã mai
recunoaºte, ºi spune cã nu el a fost cu Mine ºi nu Eu am fost
cu sine. 

Daniele, dacã ar fi ars pãmântul, tot nu M-aº mâhni de
aceastã pagubã, cã aceasta aº face-o pe loc la loc, dar Mã cã-
iesc cã nu-Mi împlinesc planul Meu dumnezeiesc. Omul
moare, intrã în pãmânt, cã aºa e scris ºi aºa am poruncit, dar
sã ºtie cu toþii cã vor avea o înviere ºi vor sta în faþa Mea. Dar
planul Meu dumnezeiesc nu se împlineºte, ºi pe Dumnezeu Îl
mâhneºte. Am fãcut pãmântul dintr-un singur cuvânt, dar as-
tãzi, ce am hotãrât, nimic n-am fãcut, cã-Mi stã totul împotri-
vã. Nu a fost aºa vreme rea de când sunt veacurile, ºi nimic
nu este vinovat, decât numai omul, pentru cã nu vrea sã as-
culte. Nu a fost de când e veacul atâta neascultare, atâta ne-
credinþã, atâta rãutate. 

... Copilaºii Mei care aparþineþi de Mine ºi ºtiþi sã vã
feriþi ºi cum sã trãiþi ºi sã nu muriþi! Are sã-þi parã rãu dupã
moarte când vei vedea pe Dumnezeu. Are sã-þi parã rãu când
dupã moarte nu vei avea parte de promisiune. Fii ºi fiice, nu
vã uitaþi la trup, cã e trecãtor; astãzi e floare ºi mâine se scu-
turã, dar sã ºtii cã dincolo de moarte mai este o viaþã, fãrã de
sfârºit, ºi aceasta s-a profeþit de mii ºi mii de profeþi sau îngeri
care au fost trimiºi de Mine. Nu te lua dupã minciuni, cã au
venit împãraþi care au amãgit întreaga suflare cã „Aici e iadul
ºi aici e raiul“.

... Eu sunt Dumnezeu, nu acest trup. Eu sunt, Care vor-
besc cu tine, ºi tu nu vezi cã Eu sunt mereu lângã tine. Plân-
ge acest trup. Iar acum când se va despãrþi de Mine se va
mâhni, ºi nu sunt cuvinte care sã-i aline durerile. 

... Acest trup de care Mã folosesc pentru voi, e o scarã,
ca scara lui Iacov, ruptã din scara lui Iacov. Nu o fi ruptã din
aceea? 

Fiilor, fiþi atenþi, cã sunteþi în ajunul judecãþii, sunteþi
în ajunul morþii ºi al vieþii. Copilaºul Meu, numai voinþa ta te
va întoarce de la moarte. De ar trimite Dumnezeu toatã ceata
Sa, nu te poate întoarce, ºi numai tu singur, cu voia ta, poþi în-
vinge. Tatã, cine e cu Mine ºi doreºte sã fie cu Mine, nicioda-
tã nu moare. Maica Mea, dintr-un somn a trecut la Mine; cu
trup cu tot a trecut la Mine. Copilaºii Mei, vor fi multe fãpturi
care vor întâmpina pe Domnul. Trupul acesta nu va intra în
mormânt, ºi cu el vei întâmpina pe Domnul ºi vei întâmpina
miile de morþi ieºind din groapã ºi vei vedea pe mama ºi pe
tatãl tãu. 

... Astãzi a fost în planul lui Dumnezeu ca sã stau de
vorbã cu voi. Am cu Mine pe Elefterie cel Mare. Tatã, câþi
sfinþi sunt în cer, ºi câþi sunt înscriºi! Ar însemna sã nu mai
faci nimic pe pãmânt, dar în numele lui Dumnezeu, sã faci. ªi
când ieºi la coasã, sau la sapã, sau la serviciu, sã-þi fie trupul
sfânt, inima sfântã. Când mergi la lucrul pãmântesc, sã fii cu
Dumnezeu înãuntrul tãu. 

7/20 ianuarie 1973

Proorocie despre mutarea la cer a trâmbiþei Domnului.
Continuarea lucrãrii cuvântului. 

... Fiilor, cel ce se împotriveºte ºi se luptã cu aceastã lu-
crare dumnezeiascã, se luptã cu Dumnezeu. 

... Verginica, sã fii cuminte, cã mai e un pic ºi te iau.
Þi-aduci aminte de fotografia pe care am lucrat-o amândoi?
Sã nu uiþi. Ce veþi face voi? cã mai e un pic ºi iau vasul. Ce
veþi face voi când voi zice: „Duceþi-vã acasã!“? Cã acest
trup va merge la groapã, de unde este luat, ºi duhul se va duce
de unde este luat. ªi pe cine îl va gãsi în ceasul acela lângã
vasul Meu, cu acela va fi, ºi aceluia i se va da steagul de bi-
ruinþã. Fericit va fi acela care va lãsa serviciul, ori averea, ori
femeia, în clipa aceea, pentru Mine. Eu am zis ca trâmbiþa
Mea sã fie pânã la urmã, dar timpul s-a scurtat pentru viaþa
voastrã, cã nu ascultaþi. 

30 ianuarie/12 februarie 1973

Ocrotitorul dat de la Domnul a pãrãsit trâmbiþa Domnului. Proo-
rocie despre surparea care a fost ºi care va mai fi a satului Maluri.
Rugãciunea ºi stãruinþa cu duh de umilinþã tãmãduieºte de pãcate. 

Îndemn la feciorie. 

Mãi poporul Meu, copilaºii Mei, ºi când eram nãscut în
trup, tot ca ºi acum era. ªi pe atunci era un împãrat care uci-
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dea creºtinii, ºi tot prin el s-au omorât o mulþime de prunci.
Dumnezeu a trimis îngerul Sãu ºi a luat pe Iosif ºi pe Maria,
sã fugã de la faþa vrãjmaºului, pânã dupã moartea lui. ªi
acum, am venit din înãlþime pe acest pãmânt spurcat; am ve-
nit nu trup, ci Duh, ca sã nu se mai întâmple ca ºi atunci. A
venit ºi profeþeºte El Însuºi ºi spune: pocãiþi-vã, cã vin vre-
murile sã suferiþi ca ºi poporul lui Israel când Dumnezeu îi
bãtea pentru fapta lor cea rea. 

... O, iubit popor, vino! Te chem pentru ultima datã. Vino
sã te trimit ºi pe tine ca pe Petrache Lupu la împãrat, sã vinã la
Mine ca sã vorbesc cu el sã dea pedeapsã pentru aceastã cruntã
nelegiuire. ªi dacã nu voi mai avea pe cine mai trimite, voi
trimite îngeri din cer, ºi tot va veni ºi va pedepsi tot pãcatul. 

... Fiilor, dacã cineva dintre voi cade bolnav sau în
mâna unor tâlhari, cu ce-l scãpaþi? cã nu aveþi putere, cãci Pa-
vel, când a fost în lanþuri ferecat, fraþii lui nu au mâncat ºi nu
au dormit, ci s-au rugat cu lacrimi, împreunã cu preoþimea, ºi
a scãpat Pavel din lanþuri. ªtiu cã sunteþi cu trup ºi trebuie sã
vã odihniþi, dar auziþi de la Dumnezeu: micºoraþi odihna, ca
sã munciþi sã vã tãmãduiþi de necazuri. 

... Iatã, sunt supãrat cã vasul Meu a rãmas vãduv. Soþul
ei a murit, a murit. Nu vrea sã mai îngrijeascã de ea. L-a furat
duhul rãu ºi suferã vasul Meu; suferã multe necazuri ºi întris-
tãri ºi nelegiuiri; suferã atâtea lucruri, cã numãrul necazurilor
ºi al durerilor întrece numãrul stelelor de pe cer, aºa de multe
sunt. Crezi? Sã crezi, cã nu M-am aºteptat. A spus cã va vedea
de ea, ºi pentru aceasta am cununat, ca sã se spunã cã are bãr-
bat, ºi de el, cã are femeie. Dar duhul rãu a fost ºiret ºi l-a
înºelat. 

O, fiule Nicolae, rãmânem cu legãmântul fãcut dacã nu
te mai întorci. Te-am iubit mai mult ca pe îngeri ºi pe sfinþi.
La rugãciunea vasului Meu aþi ieºit din lagãr ºi din închisoa-
re, ºi acum iatã ce faci! 

... Aºa se va întâmpla, cã va veni împãratul ºi se va lipi
de poporul Meu ºi toate se vor schimba, ºi mulþi din cei ce au
fost cu Mine vor veni sã intre în turma Mea ºi vor spune: „ªi
eu am fost, nu ºtiþi?“. Dar nu-l voi primi, ºi se va întâmpla cu
ei cum scrie în carte. 

... Fiilor, am surpat ºi voi surpa pânã nu va rãmâne
satul Maluri, ºi ai sã vezi cum are sã fie. ªi pe unde voi intra,
dacã nu va asculta, tot aºa se va întâmpla, cãci blestemul nu
iartã, ºi loveºte întotdeauna nelegiuirea, cum am fãcut ºi cu
Ierusalimul, unde au fost tot felul de urgii. Vine vremea sã cu-
rãþim suprafeþele acestui pãmânt. Nu vã întrebaþi unde vom
sta în vremea aceea? Sus, în cerul sfânt. 

... O, nu mai minþiþi cã-Mi slujiþi ºi cã nu-Mi slujiþi, cã
e pãcat mare. Sunt din creºtini care încã nu ºtiu unde locuieºte
vasul Meu, adicã unde cobor Eu. 

Oiþa Mea, mioarele Mele, care dintre mioarele Mele
voiesc sã stea necãsãtorite? O, de s-ar duce vestea aceasta
peste tot, n-ar mai sta nici una lângã Mine, cã am un numãr
de mioriþe care abia aºteaptã cãsãtoria ºi n-ar mai sta nici una
dacã ar afla acest lucru. 

10/23 februarie 1973

Grãirea Domnului cu slujitorii bisericii (cãtre preotul din Tãtãrani).
Grija preotului pentru ordinea ºi atenþia credincioºilor în timpul sluj-
bei din bisericã. Suferinþa trâmbiþei Domnului, încã din pruncie. 

Orânduialã cerutã de Domnul pentru mãnãstirea Nãmãieºti. 

... O, slujitori ai bisericii Mele, fiþi vrednici de Mine
prin fapte bune. Nu fiþi fãþarnici ºi mândri, ci plecaþi-vã cape-
tele ºi slujiþi cu credinþã în Domnul Iisus Hristos. Vai vouã,

cãrturarilor ºi fariseilor! cãci sunt venit din nou pe pãmânt, ºi
voi Mã rãstigniþi, nu cu trupul, ci cu Duhul Mã rãstigniþi. Grã-
iesc slujitorilor bisericeºti: apropiaþi-vã de Mine cu fapte bu-
ne. Vino la Mine, slujitorule al Meu, precum este scris. 

... Acum Mã întorc cãtre slujitorul Meu, îngerul biseri-
cii din Tãtãrani. 

— Crezi tu întru Mine? 
— Da.
— Sã fii credincios în Domnul Iisus Hristos, sã fii

vrednic de darul preoþesc ºi ceresc, cã mulþi preoþi sunt pe pã-
mânt, dar nu mai sunt puternici, pentru cã s-au abãtut de la
calea Mea ºi intrã în locurile spurcate, intrã în locurile nebi-
necuvântate, ºi de aceea când slujesc nu se împlineºte. Fii
pãstoraºul Meu, cãci cu ochiul tãu vei vedea faþa Mea, ºi cu
mâna ta vei lucra în via Mea. ªi de vei avea credinþã cât un
bob de muºtar, vei zice muntelui sã se mute ºi se va muta. De
vei zice orbului sã deschidã ochii sãi, se vor deschide. De vei
zice slãbãnogului sã se scoale ºi sã-ºi ia patul, se va scula. De
vei lucra cu credinþã în casa Mea, vei fi cel mai fericit fiu, ºi
nimic rãu nu þi se va întâmpla. Dorinþa ce ai avut sã auzi, þi
s-a împlinit. Acum, alege-þi. În faþa ta ºade îngerul Domnului
ºi scrie aceastã întâlnire. 

... Fiilor, acum curvia e împãrãteasã, bãutura e în loc de
apã, iar minciuna ºi lãcomia ºi lenea completeazã restul. 

... Fiule, eºti preotul Meu, eºti înger în odãjdii. Fii în
supraveghere, cãci în timpul sfintei slujbe umblã poporul în
bisericã aºa cum umblã caprele în târlã. Crezi? Pune ordine.
Nu are voie, este blestemat, dar el nu ºtie. ªi mai aduc la cu-
noºtinþã: când se miruieºte ºi se ia anafura, îi curge printre de-
gete ºi calcã pe trupul Domnului Iisus Hristos, Care S-a jun-
ghiat în sfântul altar. 

Fiule Constantin, eºti rugat de Mine, Domnul, când vi-
ne cineva în faþa ta ºi dã liturghia ºi are roºu pe buze, sã nu
dai mânuþa ta, cã se întineazã. 

... Nu împietriþi inima. Eu sunt, nu acest trup, ci M-am
sãlãºluit în acest trup cu Duhul. Nu ispitiþi duhurile, ci cerce-
taþi duhurile prin cuvinte sfinte. Dacã eram din nou cu trupul
Meu, din nou eram rãstignit. Fiþi credincioºi, cãci platã mare
veþi avea. Am ales acest trup prin multe suferinþe, din micã
pruncie. Primul semn de la Mine, are ochiul de la sine, pe
care l-a dat pentru vindecarea mamei sale. 

12/25 februarie 1973

Proorocie despre întocmirea cãrþii „Cuvântul lui Dumnezeu“ ºi
vestirea lucrãrii cuvântului. Proorocie despre înfrumuseþarea Ro-
mâniei. Menirea poporului. Proorocie despre venirea preoþilor
credincioºi cãtre lucrarea cuvântului. Vine necredinþa din alte þãri
pe pãmântul românesc. Rugãciune pentru nimicirea duhurilor rele. 

... Vine vremea când vom avea un împãrat, când vom
face o carte ºi va vorbi ce va fi scris în ea. 

... Este scris în carte, dar voi nu gãsiþi, cã nu aveþi înþe-
lepciune. Vine Domnul ºi Se dã pe faþã cu toatã lucrarea Sa,
ºi toþi care vor fi de faþã se vor îngãlbeni. 

... Sã ºtiþi cã þara Mea e þara româneascã. Sã punã ea te-
melie duhovniceascã. Vine Domnul sã facã în ea credinþã du-
hovniceascã, unde se vor sãdi mii ºi milioane de trandafiri,
mii ºi milioane de pomi. Duhovniceºte grãiesc. 

... Nu se va mai duce omul la preoþi, ºi va veni la tine,
ºi tu vei da leac bolnavului, ºi va ieºi de la voi ologul cu pi-
cioare; orbul cu vedere. Se va duce ºi cel cu mâinile legate, ºi
va veni din poporul Meu cu ele dezlegate ºi cu gura plinã de
binecuvântare. Þineþi minte: tu eºti grâul, ºi din tine voi face
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azimã. Încã o datã voi repeta: vor veni preoþii care mai au pu-
tere ºi se vor uni cu tine. 

... Israele, copilaºii Mei, ce veþi face când nu veþi mai
putea vinde ºi cumpãra? Ce veþi face? Eu vã pun întrebarea.
Dacã veþi avea credinþã, nu veþi avea nevoie sã vindeþi ºi sã
cumpãraþi, cã Se îngrijeºte Domnul. 

... Fiule Dimitrie, mulþi dintre fraþi zic: „Am avut casã
ºi nu mai avem, cã dacã era Dumnezeu, nu se dãrâma“. Eu
zic cã dacã aveam credincioºi, nu se dãrâma; cã n-am avut
credincioºi, ºi de aceea s-a dãrâmat; ºi nu numai aceasta se va
dãrâma, ci toate lucrurile binecuvântate se vor dãrâma, unde
va fi cãdere ºi nu va fi cine s-o îngrijeascã. 

... Ce pãcate vin, tatã, pãcate grele ºi rele! Þineþi-vã bi-
ne, copiii Mei, plecaþi auzul la Mine. Vine din alte þãri în þarã
la Mine necredinþa. Aºa zice Domnul: vine de la marginea pã-
mântului, vine mare curvie, ºi mai mare ca aceasta care a fost
vine, cã nu are strãjeri sã stea la hotare sã nu dea voie la in-
trare. Vine, tatã, uite cum trece hotarele þãrii, unde Maica Mea
pune gura ºi sãrutã. Vine! Plângeþi cu Mine. Vine! Fereºte-te,
creºtine, sã nu te întinezi cu sine. Vai vouã, conducãtorii þãrii
româneºti, cã îngãduiþi bârfele diavoleºti! Vai vouã!

... Bãtrâni, tineri ºi prunci, feriþi-vã sã nu fiþi ispitiþi ºi
amãgiþi de aceste bârfe, cã vã zic vouã cum am zis poporului
Israel sã nu ia din lucrurile blestemate, sã nu se ia aur ºi nimic
din acele lucruri. Aºa ºi vouã vã zic: nu vã ispitiþi cu vederea,
nici cu gândul, nici cu simþul. Aþi priceput? Ce ziceþi voi,
tatã? Vã întreabã Domnul, când vedeþi ceea ce vedeþi, ce cu-
getaþi? Ia spuneþi, ce ziceþi voi? Eu ºtiu, dar vreau sã vã în-
treb, cã dacã nu vã întreb, nu ºtiþi sã-Mi rãspundeþi despre lu-
crurile ce vã stau în faþã. 

... Rugaþi-vã pentru întoarcerea robului Meu Nicolae.
Câte mâini are omul? Pentru cã are douã, cu amândouã sã lu-
creze pentru întoarcerea lui. Nu cã nu mai gãsesc om ca el,
dar Dumnezeu nu stricã planul Sãu. Dacã o stricã cu el, o stri-
cã cu întreg neamul sãu. Dacã ar cunoaºte planul Meu, ar face
ceva ºi pentru întoarcerea sa. Fiþi cu durere, ca Mine. Dacã nu
Mi se dãrâma acest rob, ajungeam la o treaptã înaltã, unde era
o bucurie mare, unde nu era întristare. Fiilor, ºi dintre voi,
care cade, ºi pentru el Domnul are durere mare. Orice deget
de la mânã aduce durere Domnului. 

... Un diavol a lucrat ca sã înece poporul din corabie.
Când a gãurit corabia, a venit din iad un duh necurat. Aºa
amãgeºte în goana mare ºi stricã lucrul Meu, dar în acel lucru
veþi pierde pe Daniel, pe Cristea ºi pe Dimitrie. Aveþi grijã!
Eu aº cere de la voi sã nu intru în aceastã durere, cãci durerea
este a Mea. Du aceste ºoapte ºi nu încetaþi a vã ruga ziua ºi
noaptea. Renunþaþi la somn ºi aprindeþi candelele, pentru dis-
trugerea duhurilor rele. 

20 februarie/5 martie 1973

Durerea Domnului pentru România. Oprirea de la pãcat
depãrteazã pedeapsa. 

... O, Românie, Românie, cum ai sã rãmâi þarã pustie!
O, Românie, Românie, cum te mai plânge Maica Mea! O,
Românie, Românie, pãmânt scãldat cu lacrimi de martiri! Un-
de s-a ascuns chipul tãu cel smerit ºi plãcut? Unde s-a ascuns
smerenia ta ºi credinþa ta? Toþi ºed în loc ºi privesc din cerul
sfânt. O, Românie, Românie, vin martirii Mei la tine sã-ºi fa-
cã pelerini. O, Românie, Românie, schimbã luxul de pe tine.
Mãturã Mãicuþa Mea mizeria din vatra þãrii Mele. O, Maica
Mea, spune dacã þi-e ceva plãcut pe pãmântul acesta. 

... Grãiesc cãtre fiul vasului Meu, Cristian, sã se lipeas-
cã de vasul Meu, cã ºi aceasta este o pricinã a plânsului ºi a
necazului, cã a pãrãsit pe vasul Meu ºi s-a alipit de alþi pã-
rinþi. Stai de vorbã cu el, cã de Mine e menit sã facã parte din
Edenul Meu ºi sã stea pe scaunul Meu ºi sã zicã, prin lucruri
sfinte: „Eu sunt fiul lui Dumnezeu“, ºi aceasta, prin post ºi
rugãciune ºi fapte bune ºi iubire faþã de Dumnezeu, aºa sã se
cheme sã fie fiu al lui Dumnezeu. Veronica, ia în primire pe
fratele tãu ºi apropiaþi-vã bine de Mine. Sã nu-l mai laºi sã
plece hoinar prin lume. Sã meargã numai pe poteca lui mã-
mica, cea care l-a nãscut duhovniceºte. 

... Unde Eu am binecuvântat ºi pãcatul nu s-a alungat,
acolo se dãrâmã, se nimiceºte. 

... Mãi poporul Meu, stau la un loc cu cel ce priveºte
legea Mea ºi pe Mine ca pe o pedeapsã pentru sine. 

21 martie/3 aprilie 1973

Proorocie despre pedeapsa lumii ºi a României. 

... Ai sã te uiþi cu ochii plini de lacrimi la lumea care va
fugi ºi nu va avea unde sã se ascundã de mânia Mea. 

... Cuvântul pe care l-am spus ºi l-am plâns în vremea
potopului, s-a oprit, dar va fi mai rãu ca potopul ºi ca focul din
Sodoma ºi Gomora focul cu care nelegiuirea de astãzi va fi lo-
vitã de Domnul. Þineþi minte aceste cuvinte, cãci au hotar. 

... Românie, Românie, cum ai sã rãmâi pustie ºi fãrã de
milã ºi fãrã putere dacã te-ai lãsat sã fii condusã de pãcate ºi
de trupurile strãine, care au intrat peste graniþã la tine! 

26 martie/8 aprilie 1973

Vorbirea Domnului mereu prin prooroci. Veghea din timpul rugã-
ciunii. Nerodirea cuvântului în creºtin. Proorocie despre ziua des-

coperirii faptelor fiecãruia ºi plata lor. 

... Israele tatã, Israele, poporul Meu, pregãteºte-te, tatã,
cã sunt aproape. Nu acest trup, dar acest trup e un semn de la
Dumnezeu ºi este un cuvânt pe care Dumnezeu þi l-a adus în
înºtiinþare. Acest trup e un prooroc, numit al Domnului Iisus
Hristos. Sã ºtiþi cã dacã pe acest trup nu-l primiþi, nici pe Mi-
ne nu Mã primiþi. Cine omoarã acest trup sau îl chinuieºte,
sau îl bârfeºte, sau îl huleºte, pe Mine nu Mã primeºte sau Mã
bârfeºte. De la zidirea acestui pãmânt, numai prin prooroci ºi
prin profeþi am vorbit ºi am venit, ºi multe semne ºi minuni
am fãcut, ca sã ºtiþi cã Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 

... Fii atent la rugãciune, cã mulþi dintre voi staþi la rugã-
ciune ºi nu faceþi crucea bine; nu sunteþi cu Mine; gândurile
voastre sunt departe. Fiþi la rugãciune cum staþi în faþa unui
medic. Israele, de aceea vin necazuri peste tine ºi dureri, cã nu
stai bine la rugãciune. De aceea de multe ori nu mai eºti creºtin. 

... Israele tatã, nu mai faceþi pãcate ºi fapte rele ºi nu
mai ieºiþi din legea Mea, cã n-ai sã mai intri în ceata Mea. Þi
se vor închide porþile ºi ai sã zici: „Nu am fost eu ucenicul
Tãu?“. ªi Eu am sã spun: „Nu te cunosc“.

... Israele, poporul Meu, ce Mi-aþi semãnat ºi ce recoltã
Mi-aþi dat? De când e creºtinul pe pãmânt, sãraci ca voi n-au
fost, sãraci de semãnãturã ºi de recoltã. Unde e, tatã, semãnã-
tura Mea pe care þi-am dat-o? Au mâncat-o molia ºi ºobolanii.
Semãnãtura Mea nu se mai aflã în inima ta. Ce vei plânge
odatã, când îþi voi cere ce þi-am dat, sã-Mi întorci! Ce vei zice
când va zice Domnul: „O, slugã vicleanã ºi necredincioasã,
treci la stânga Mea ºi mergi în iadul cel mai de jos!“? 

... Fiilor, copilaºii Mei, fiilor, mai avem puþin ºi termi-
nãm. Puþin, fiilor, nu se spune cât mai am, dar vã anunþ cã mai
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am puþin, ºi la terminare va fi multã jale, cã se va descoperi
credinþa ºi necredinþa la fiecare, cã vor cânta muzicile, vor în-
via morþii ºi se va sãruta mama cu copiii, ºi soþ cu soþia, ºi fra-
te cu frate, ºi tatã cu fiu, ºi se vor despãrþi pentru totdeauna.
Atunci va vedea fiecare adevãrul în faþã ºi pãcatul pe care-l
are. Atunci ai sã vezi cât ai bãut ºi cât n-ai crezut. Atunci ai
sã vezi totul, dar nu mai ai ce sã mai faci. Atunci vor ieºi din
crãpãturile munþilor ºi ale pãmântului, cã toate vor ieºi afarã.
Crezi? Copilaºii Mei, vor sta ºi bogaþii ºi sãracii de faþã.
Atunci se vor citi cãrþile pe faþã. 

31 martie/13 aprilie 1973

Îndemn la pregãtire pentru cina Mielului. Proorocie despre un con-
ducãtor care va stârpi nelegiuirea ºi va aºeza sfinþenia pe pãmânt. 

Aceastã lucrare e mai mare decât toate cele de pânã acum. 

... Toatã familia lui Israel, întãriþi-vã bine cu Mine, cã
timpul ºi veacul se terminã. Vom merge în pãmântul pregãtit
pentru sfârºit, ºi acolo nu se mai îngãduie pãcatul. Tatã, fami-
lia lui Israel, de la bãtrâni pânã la sugar, pregãtiþi-vã bine, cã
vine vremea sã fiþi chemaþi la cina Mielului, care de veacuri
se pregãteºte. ªtergeþi de pe inima voastrã toatã viaþa plinã de
pãcat. Mãrturisiþi tot ce aþi greºit dacã voiþi sã fiþi fericiþi, ºi
împãrtãºiþi-vã. 

... Israele tatã, þine minte aceste cuvinte. Încã o datã re-
pet: curãþã bine haina de pe tine. Nu pune petec din hainã ve-
che, ci înnoieºte cu material fin, de creºtin; fã o hãinuþã nouã.
Certaþi-vã cu duhurile necurate, ca sã nu mai intre în inimile
voastre ºi în casele voastre. Israele, Dumnezeu îþi spune. Nu
spun cum spune lumea: „E Dumnezeul de la Maluri“. ªi se
va vedea cã Dumnezeu îþi spune. 

... Suntem în drum. Uitã-te bine la vremea de acum ºi
la vremea ce vine, cãci acum stãpâneºte un om, ºi în vremea
care vine ºi stã în faþã, alt om, dar omul acela nu va fi ca omul
de acum. Acela nu va lucra cu sapa ºi cu târnãcopul, ci va lu-
cra cu toatã puterea Mea. Va da la o parte toate trupurile înti-
nate ºi tot ce se aflã în drum spre rãu, ºi va face un drum foar-
te bun pentru creºtini. De ar sta în faþa sa toate puterile duhu-
rilor rele, toate vor fi nimicite. Israele, þine minte aceste
cuvinte. 

... Ce a fost cu Moise? Ce a fost cu Avraam? Ce a fost
cu Ilie, ? Ce a fost cu Noe? Voi sunteþi mai mult decât aceºtia,
mãi tatã. Sunteþi cei de pe urmã, sunteþi sfârºitul acestui veac. 

... În curând se va da pe faþã cã un singur Dumnezeu
este ºi o singurã lucrare ºi un singur plan este. 

... Israele, Israele, copilaºii Mei, pe cei care v-au dus pe
voi în temniþã, Eu i-am certat ºi i-am alungat ºi am luat cheile
din mâna lor. 

2/15 aprilie 1973

Pustiirea satului Maluri. Ivirea duhurilor înºelãtoare spre
ispitirea credinþei creºtinilor. 

... Domnul Iisus Hristos a scris din cer pe pãmânt:
„Cãlãtorule, adu-þi aminte de moarte!“. Cine va gãsi bileþe-
lele, sã le citeascã. Închideþi cârciumile ºi zãvorâþi-le uºile, cã
pe acestea, mai întâi, pãmântul le va înghiþi. 

... Satul acesta, Maluri, va rãmâne pustiu, cã Mi-a fãcut
multe necazuri. 

... Vai de omul care se face cârciumar! Vai de omul care
în zilele de post vinde carne, care vinde bãuturã în zilele de
post! Fiilor, va veni un om ºi va spune: „Aceastã lucrare e
mincinoasã“. Dar Eu vã spun sã luãm aminte, cã se va des-
chide pãmântul ºi îl va înghiþi pe acest om ºi mulþi dintre voi

vor cãdea, cãci va veni ºi va vorbi la fel în patul sãu ca ºi va-
sul Meu, ºi va vorbi contra lucrului Meu ºi a lucrãrii Mele ºi
va fi mare rãzboi. 

... Fiilor, aceste cuvinte sunt sfinte. Nu le vorbeºte ma-
ma sau tata, ci le vorbeºte Dumnezeu, ºi le vorbeºte ca lui
Noe, cã strigau la uºa sa închisã neamurile, surorile, unchii:
„Noe, dã drumul!“. Strigau toþi prietenii lui Noe, ºi Noe
plângea ºi nu putea sã le mai deschidã ºi plângea mereu de
moartea lor. Aºa ºi acum, va veni la fel, aidoma. Stã scris
acest cuvânt. 

... Fii ºi fiice, veniþi aproape de Domnul. Daniele, ve-
niþi aproape de Domnul, cãci cum s-a purtat Maria Magda-
lena, sau Maria Egipteanca, sau Petru ºi Pavel, sau ucenicii
Mei, sau ucenicele Mele, aºa sã vã purtaþi ºi voi dupã ce M-aþi
cunoscut pe Mine. Nu vã mai uitaþi pe geam la lume. Nu dupã
modã sã ne purtãm. Nu dupã modã se purta atunci poporul
Meu, care ºi faþa ºi-o acoperea. 

... Sã fii model. Nu te uita în lume, cã lumea va pieri.
Fiule, sã fii cu frica în sân. Cã te duci la o alimentarã sã cum-
peri, nu te-am îngãduit, dar pentru lipsa de azi, du-te de cum-
pãrã, dar fugi repede apoi. O, iubitul Meu ºi iubita Mea, fe-
reºte-te sã nu greºeºti. 

12/25 aprilie 1973

Jertfa Domnului. Suferinþele trâmbiþei Domnului. 

... Desãvârºiþi uºile inimilor! E mintea rãtãcitã ºi nu
poate pãtrunde cuvântul Meu la tine. O, am oftat din coasta
înþepatã! Copilaºii Mei, dacã din coasta Mea nu curgea acest
sânge, nu era nici o vietate în viaþa sa astãzi pe pãmânt, dar
M-am supus Tatãlui Meu ºi am primit orice suferinþã, pentru
ca sã primeºti ºi tu fericirea necurmatã. 

... Am venit de departe, fiilor. Am venit de departe, dar
cunoaºteþi pentru ce. Am venit la trâmbiþa Mea, care e ca o
verighetã în acest foc al Meu, e aur lãmurit prin foc. Sã nu
judecaþi acest trup ºi acest cuvânt, cãci cel ce judecã, pe Mine
Mã judecã. De când am cunoscut acest trup, nu numai printr-un
foc l-am lãmurit. 

27 aprilie/10 mai 1973

Îndatoririle preotului. 

... Creºtinii de azi sunt ca ºi copiii în faºã, ca pruncii
din braþe. Când le dai mâncare, dorm, ºi când nu le dai, strigã
ºi þipã. Nu am avut doicã, ºi s-a sfârºit cu doicile, ºi numai cu
cuvântul acestei lucrãri nu s-au þinut, ºi au plecat de la Mine.
ªtiþi cine e doicã, tatã? Preotul, acela e doicã, cel care a iubit
Stãpânul pe viaþã ºi pe moarte. Doica de astãzi lasã copiii ºi
pleacã. Doica de la început nu era arvunitã pe bani. Prietene,
prietene, simte durerea Mea ºi spune lui Israel cã Domnul
plânge ºi Se consumã de pierderea lucrãrii Sale.

7/20 mai 1973

Venirea neamurilor pãmântului în România. Rânduieli pentru cei
ce îngrijesc casa Domnului. 

... Fiilor, un pescar a fãcut o plasã ºi vrea ca plasa aceea
s-o bage în apã, sã scoatã peºtiºori. ªi iatã cã a bãgat-o, ºi pla-
sa aceea s-a agãþat de marginile þãrii româneºti. Cine a lucrat
aºa? cã în loc sã prindã peºte, a scos þara din cleºte. Dacã nu
lucra aºa, România se scufunda. ªi iatã, Acela cu plasa în
mânã cere ajutoare, sã þinã cu Sine de plasã. De pe pãmânt nu
vine nimeni, cã nu are cine. Dar cine crezi cã vine? Vine un
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Ilie. ªi pe cine mai ia cu sine? Pe Enoh ºi pe Ioan, ºi þine de
aceastã plasã, cu credinþã ºi putere, dar þãrile celelalte se duc
în adânc. Cautã sã scrii, cã vor pãrãsi toþi aleºii lui Dumnezeu
þãrile lor ºi vor veni aici. 

... Tatã, o casã dãrâmatã nu e atât de periculoasã, dar un
om cãzut e foarte periculos astãzi; un om dãrâmat de la Dum-
nezeu, e foarte periculos. Aºa e robul Meu Nicolae. Nu le
pasã la pãrinþi ºi la creºtini de dãrâmarea lui. Numai Mie Îmi
pasã, numai Eu plâng astãzi cã s-a stricat planul Meu. Copi-
laºii Mei, plângeþi cu Mine de dãrâmare. Un preot, când i s-a
dãrâmat bisericuþa, îl doare inima cã nu are unde sã-ºi mai
facã slujba, ºi încetul cu încetul, cu ajutorul sãtenilor o face
înapoi, dar Eu cu cine sã-Mi fac ceea ce s-a stricat? cã sãtenii
Mei nu vor sã mai punã mâna ca sã se ridice din nou locul, sã
se ridice temelia la lucrul Meu. Nu-i pasã la nimeni, decât nu-
mai la cer. O, tatã, ce rece credinþã! Abia îi scoþi din curte ºi
din casã afarã, ºi tot mereu le e teamã cã-i pun la ceva. Crezi,
Daniele? Scrie pe hârtie, dar sã ºtii cã pentru una sau pentru
alta, Dumnezeu nu-ªi va mai iubi poporul Sãu. Nu vrea sã
punã umãrul la muncã, nu pãmânteºte, ci duhovniceºte. Dacã
îl vedea pe Nicolae cu sticluþa în mânã, zicea: „L-am vãzut cu
sticla, ºi eu sã muncesc la casa sa?“. Dacã l-ai vãzut, de ce
n-ai muncit? „Am vãzut pe Nicolae cu mândruþa, ºi eu sã fac
cãsuþa lui?“ Þine minte, fiule, dacã l-ai vãzut, de ce n-ai pus
duhul în lucru, sã munciþi, sã mustri mândruþa! De ce n-ai ce-
rut putere de la Mine sã te duci în luptã? Dacã ai avea credin-
þã, ai simþi durerea, ai simþi gunoiul tãu din ochi. O, iubite, nu
þi-am vorbit ca sã râzi de Mine. 

... Daniele, fiicele de la templu, împreunã cu Maria, vor
sã ia serviciu la fabrica de marmeladã, pentru cã sunt în lipsã
pãmânteºte. Dar în lipsurile duhovniceºti, ce sã facem noi?
Cine Mã serveºte la templu? Dacã poate sã serveascã ºi pe
Domnul ºi serviciul, sã meargã. Când o veni de la serviciu ºi
voi zice sã facã ceva, nu se supãrã? Dacã poate sã împlineas-
cã lucrul Meu, le dau voie sã meargã. 

20 mai/2 iunie 1973

Crucea este semnul venirii Domnului. Suferinþa cea pricinuitã de
fãrãdelegi. Sã nu mai creascã omul animale pentru hrana lui. 

Îndemn la veghe sfântã. Simbolul sfintei cruci. 

... Domnul Iisus Hristos, la orice lucrare a fãcut cunoº-
tinþã prin sfânta cruce. De la faþa crucii nu stã diavolul, ºi fu-
ge. Daniele, Dumnezeu, când a fãcut orice lucrare pe pãmânt,
prin cruce a început. Fiule, când a fãcut Dumnezeu pe robul
Sãu, adicã pe Adam, crucea a fost ascunsã. Cine a fãcut-o?
Dumnezeu, cã nimic nu s-a fãcut fãrã cruce. A fãcut-o ca sã fie
proorocitã prin prooroci. Daniele, ºi prietenii Mei de la zidire
ºi pânã la vremurile care vã stau în faþã, prin cruce s-au fãcut.
Dumnezeu Îºi face lucrarea Sa pânã ajunge cu ea la vedere. 

... Nu se mai poate petrece în mijlocul vostru. Sunteþi
îndãrãtnici în lucrul lui Dumnezeu ºi aþi fãcut loc lucrului rãu
în inimile voastre. Am venit hotãrât sã fac un lucru, dar n-am
avut cu cine, ºi te vei trezi cu lacãtul pus, cã nu vei avea unde
te duce. Te vei trezi fugind pe coastã ºi, iarãºi, fugind pe ºes,
ºi nu vei mai cunoaºte locul. Ce pãziþi voi? cã staþi cu diavolii
la un loc. Ce lucraþi voi ºi ce privegheaþi voi? Cã diavolii sunt
între oi ºi au nimicit lucrarea lui Dumnezeu. Mai rãu ca în
vremea potopului, Israele, mai rãu ca în toate vremurile. Mãi
tatã, unde este puterea voastrã? A pierdut Dumnezeu multe,
multe, tatã! Dacã ar fi o carte cu o scoarþã la cer ºi una la pã-
mânt, tot n-ar cuprinde sã scriu pe toate câte le-am pierdut.

Pânã când am sã pierd? O, am pierdut un popor care s-a îne-
cat. Am pierdut un popor care s-a ars scrum. Am pierdut un
popor în pustie. Nu vã este teamã, tatã? 

... Israele, aud pe pãmânt numai „Aoleu!“, ºi M-am
dus la cei care se vãitau mereu „Aoleu!“ ºi am zis: „De ce te
vaiþi?“. Ei au zis: „Cum sã nu mã vait dacã sunt bolnav?“.
Unul zãcea pentru beþie; altul, pentru curvie; altul, pentru lã-
comie; altul, pentru hoþie; ºi apoi, ce Mi-au spus, M-am în-
grozit. Cum sã nu-l doarã când el era vrãjmaºul Meu? Crezi?
Copilaºii Mei, Israele, Israele, Israele tatã, avere bogatã! Nu
a lucrat Dumnezeu rãu cu tine, ci a lucrat numai bine. Israele,
nu mai bãga boala în tine, cã nu te mai vindecã nimeni. 

... ªi dacã te-aº pune sã stai o zi la rugãciune, ai plânge
într-una, cã ai pierdut o zi ºi puteai câºtiga mult în ziua aceea.
Nu mai voieºti sã lucrezi pentru Mine decât numai pentru
tine, ºi asta înseamnã cã lucrezi numai pentru foc. 

Fiilor, de aceea sunt atâtea ºcoli pe pãmânt, ca sã dis-
trugã lucrul Meu. Numai cine nu vrea, astãzi, nu se poate ri-
dica. Copilaºi, proºti nu mai vor sã fie nimeni. Voi de ce nu
lucraþi cu Mine în ºcoalã? 

... Fiilor, cât e pãmântul de mare, cu cine sã-l moºte-
nesc? cãci ce e rãu ºi nu e creºtin, totul merge la foc. 

... Fiilor, se cade ca în zilele ºi în ceasul de astãzi sã nu
mai þii nici vacã, nici cal, nici caprã, nici oaie, nici pãsãri, ca
sã nu te mai scoatã de la rugãciune ºi de la legile Mele. 

... Dacã ai pus capul pe cãpãtâi, fii atent, sã dormi ie-
pureºte, ca sã nu te gãseascã Domnul dormind, cã nu ºtii când
vin. Tatã, nu vã gândiþi cã vremurile sunt la sfârºit? 

... Fiilor, mãi copilaºilor, nu vã lãsaþi, tatã! La luptã,
mãi ostaºule! Luptã-te, tatã, mai întâi cu tine, ºi apoi cu vrãj-
maºii, dar mai întâi dacã biruieºti cu tine. Fiule, nume scump,
crezi cã te vei bucura? O zi va fi ca un an, ºi un an, ca o zi.
Ostaºule, ce frumos e sã fii ostaºul lui Hristos! 

... În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh.
Amin. Fiilor, faceþi crucea bine, cã multe cruci ia diavolul de
la voi, cã nu le faceþi cum le facem Noi. Faceþi crucea: al Ta-
tãlui, e fruntea; al Fiului, e pântecul; al Sfântului Duh, e umã-
rul drept, ºi amin, e umãrul stâng. Are simbol mare. Dacã n-ai
fãcut crucea aºa, nu e a Mea, nu o recunosc. 

31 mai/13 iunie 1973

Îndemn la sfinþenie. Proorocie despre pedeapsã pentru România,
spre curãþirea ei. 

... Astãzi pe pãmânt e la putere curvia ºi beþia, ºi nu nu-
mai acestea, ci ºi malahia ºi sodomia. Dacã nu posteºti nicio-
datã de mâncare ºi bãuturã, te duce trupul în foc, ca un ar-
mãsar când e prea mâncat. 

... Fiilor, deosebiþi-vã sã fiþi strãluciþi ºi înãuntru ºi
afarã. Sã fiþi ca aurul curat, nu întinaþi ºi pãcãtoºi. Sã nu fii
mânios ºi rãu, beþiv sau fumãtor. Pãcatele de azi au fost în
vremea Sodomei ºi Gomorei. ªi Lot striga mereu sã se pocã-
iascã lumea. O, tatã, a venit focul, dar nu a vãzut nimeni cã
vine focul. Ieºiþi din lume prin post ºi rugãciune, ca sã nu vi
se întâmple necazuri. Eu sunt Cel ce am fost cu trupul pe pã-
mânt ºi am poruncit ca ºi vouã ºi nu M-a crezut nimeni.
Feriþi-vã, cãci cine nu este cu Mine, merge în foc. 

... Îmi zic moºii ºi strãmoºii voºtri cã de ce vã rabd
lângã Mine pe cei ce nu voiþi sã împliniþi, de ce rabd hulitori.
Fiilor, e o zi mare, când se va alege omul rãu, de cel bun. Se
vor alege pãgânii ºi vor fi daþi focului, ºi nimeni nu va scãpa
nepedepsit pentru fapta sa. 
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... Tatã, copilaºii Mei, nu vã puneþi nãdejdea în oameni,
ci rezemaþi-vã de Dumnezeu, Care vã þine în veºnicie. Cineva
care ºi-a pus nãdejdea în om, astãzi nu mai e. Nu zic sã nu fii
prieten cu omul, dar în numele lui Dumnezeu. Rãdãcina sã-þi
fie în Dumnezeu. Vezi cã nu mai e cu Dumnezeu, fugi de el. 

... Fiilor, am venit între voi ºi sunt în chip ascuns, dar
vine vremea sã Mã dau pe faþã, ºi ce te vei face când Mã voi
arãta în faþa ta? Vine vremea sã fiu dat pe faþã cu toatã lucra-
rea Mea. 

... Tatã, copilaºii Mei, oiþelor, floricelelor, a intrat ne-
credinþa ºi barbaria ºi între slujitorii lui Dumnezeu. Unde mai
e Zaharia, care pentru popor plângea ºi se ruga sã-i umple
Dumnezeu biserica de credincioºi? Astãzi, unul la un milion
care mai plânge de sãrãcie, care mai plânge cã nu are popor
sã pãstoreascã. Va mai face Dumnezeu minune ca sã umple
de oi ºi târla Lui? Cu greu se face, pentru cã e necredinþã. 

... Daniele, se face rãzboi pe pãmântul României, pã-
mânteºte. De ce, tatã? Uite, Maica Mea plânge ºi se roagã de
Mine sã nu îngãduiesc sabia pe acest pãmânt. Dar prin ce s-o
curãþ, mamã? Uite ce e pe ea, mamã, numai spurcãciune, nu-
mai urâciune. Nu mai suport, Maica Mea. Tu ai plâns mereu,
dar sã stea lângã Mine beþivul ºi curvarul ºi necredinciosul ºi
hulitorul? 

7/20 iunie 1973

Pregãtirea trâmbiþei Domnului pentru coborârea Duhului ºi a
Cuvântului. 

... Oiþele Mele, dacã vasul Meu nu ar vedea faþa ºi
lucrarea Mea ºi nu ar auzi cuvintele Mele, nu ar fi aºa. Cum
adicã? Vasul Meu, când Domnul Iisus l-a pregãtit pentru acest
cuvânt, nu avea decât pe mãmica sa lângã ea ºi era în stare
grea, ºi Eu am venit în cuibul lor, la o vãduvã ºi la o fiicã
curatã. ªi cât avea fiica aceasta? Avea nouã ani, ºi a mers aºa,
în aceastã pregãtire, pânã în anul 1955. Pânã atunci, numai
am pregãtit-o. Dacã era o cãldare sã se vadã aceastã pregãtire,
nu ar fi fost pe pãmânt frumoasã ca aceasta. Dar nu e cãldare,
ci e trup, ºi în trupul acesta sãlãºluieºte Dumnezeu. 

8/21 iunie 1973

Creºtinul sã nu se încânte cu cele de prin magazine. Venirea popoa-
relor spre lucrarea cuvântului. Proorocie despre schimbarea con-

ducãtorilor. 

... Veþi intra prin magazine înghesuite cu haine, înghe-
suite cu alimente, ºi dacã nu veþi pune mâna, veþi fi fericiþi.
Veþi cãlca pe aur ºi pe bijuterii ca pe surcele, ºi de nu veþi lua,
veþi fi fericiþi. ªi þineþi minte, cã cinci creºtini vor birui cinci
milioane, ºi zece creºtini vor birui o þarã. 

... Daniele, trâmbiþa Mea a primit un pisoi mic, ºi Ni-
colae þine sã-l înstrãineze, ºi ea a zis sã ducã pisoiul, dar i-a
stat în faþã un zid, ºi glas a auzit: „Nu înstrãina pisoiaºul
acesta, cã precum el a venit la voi, aºa vor veni strãinii ºi se
vor aciua lângã streaºina aceasta“.

Vedeþi pãmântul acesta ºi voi nu ºtiþi nimic. Pregãtiþi-vã,
cã vor veni ºi animalele ºi fãpturile ºi ce e alungat de lume ºi
vor sãlãºlui lângã Mine, ºi atunci sã nu zici: „Pleacã, ºi sã nu
intri în curtea mea!“, cã te vede cineva. 

Când vei greºi, pãcatul þi se va scrie, cãci clipa ºi vre-
mea este deschisã în vremea aceea, cã vor bea ºi vor mânca
la masa Mea, se vor mãri locuinþele, ºi cei de azi nu vor mai

avea gurã sã grãiascã împotriva Mea ºi a voastrã ºi vor zace
ca peºtele pe foc. Aþi auzit, tatã? Cãci v-am spus, la anul, prin
vremea aceasta, vor fi alte împãrãþii ºi alte scaune ºi nimic nu
se va mai zidi, nici un bloc ºi nici o ºosea nu se va mai face.
Duhovniceºte grãieºte Domnul. 

18 iunie/1 iulie 1973

Prigonirea trâmbiþei Domnului. Surparea satului Maluri. Iertarea
lui Isaac Lachedem (intrarea lui pe pãmântul României). 

... Þineþi minte cã diavolul e hotãrât sã piardã trâmbiþa
Mea prin care Eu lucrez. ªtiu toþi cã diavolii nimicesc trâm-
biþa Mea. Þineþi minte ºi feriþi-vã sã nu se întâmple lucrul
acesta. Credeþi? Diavolii sunt trimiºi peste tot ºi se anunþã
mereu când iese vasul Meu, ºi uneltesc sã o piardã. 

... Fiilor, cine a mai fãcut rãu dupã ce a cunoscut pe
Dumnezeu, afarã de Iuda ºi de farisei ºi de cãrturari? 

... Fiilor, n-am mai trimis prooroc pe pãmânt, ci am
venit Eu, ºi vã grãiesc vouã: ºi voi nu preþuiþi. 

... Fiule, scrie pe hârtie cã satul Maluri e pus sã fie sur-
pat de la o parte la alta, pentru cã nu a luat nimeni seama la
cuvântul Meu. ªi pe unde va trece cuvântul Meu ºi nu va lua
nimeni aminte, se va întâmpla la fel ca ºi cu satul Maluri. 

... Amin, amin, amin grãiesc vouã, pocãiþi-vã de faptele
voastre. Alegeþi bine grâul din neghinã, cãci vine vremea
când nu se va mai strecura neghina ºi nu se vor mai primi pã-
cãtoºii în faþa Mea ºi voi pune hotar între credincios ºi pãcã-
tos ºi voi aduce plãgile care sunt scrise ºi voi nimici pe pãcã-
toºi. Eu sunt Alfa ºi Omega, Cel ce am fost în trup pe pãmânt,
ºi acum sunt coborât cu Duhul, pentru sfârºit. 

... Fiilor, uite, e gata sã pãºeascã pe pãmântul României
Isaac Lachedem, ºi când va intra pe pãmântul acesta, ce are
sã se întâmple? Va plânge de mila sa românul, dar Dumnezeu
îl va alunga ºi nu-l va primi pe nici un colþ al þãrii româneºti,
pânã la judecatã, ºi atunci va fi iertat, din mila Maicii Mele. 

23 iunie/6 iulie 1973

Proorocie despre înnoirea pãmântului ºi împlinirea Scripturilor.
Grijã pentru sfinþenia copiilor. Pãzirea de proorocii mincinoºi. 

... Mãi Israele, vine vremea sã fie scumpã ºi preþioasã
lucrarea ºi credinþa voastrã ºi viaþa voastrã duhovniceascã.
Vine vremea sã fie bine vãzutã ºi bine cunoscutã viaþa duhov-
niceascã. Vine vremea ca sã rodeascã credinþa voastrã. Fiþi
desãvârºiþi, cã diavolul e pe pãmânt. Fiþi puternici. Copilaºii
Mei, vor veni îngerii din cer la voi ºi vor lucra pe ogoare cu
voi. Ei vor fi ajutoarele voastre. Fiþi desãvârºiþi. A venit Dom-
nul Iisus ca în vremea sfârºitului, sã uneascã cerul ºi pãmân-
tul. Vor veni îngerii la voi ºi vor cânta cu voi ºi vor face ru-
gãciune cu voi. A venit vremea sã se împlineascã rugãciunile
voastre, ºi aveþi grijã când faceþi rugãciune sã nu minþiþi, mai
cu seamã Crezul când îl ziceþi. Fiilor, fiþi desãvârºiþi, cã
aceastã rugãciune care se gãseºte în bisericã, cine o spune,
trebuie sã stea cu luare-aminte ºi cu fricã. O, iubit popor du-
hovnicesc, nu mai e credinþã, nu mai e, mãi, credinþã. Adunaþi
bine cuvintele din rugãciune ºi vedeþi bine, sã nu faceþi min-
ciunã, cãci marea parte a rugãciunilor din Crez, mulþi le spun,
dar rar cine face toatã rugãciunea, nu din poveste. 

... O, iubitul Meu popor, întru care am venit sã dau
viitor nu aici, cãci pãmântul acesta se va face din nou alb cum
e crinul, ºi unde vei sta atunci, sã nu te întrebi. Într-o clipealã
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de ochi se va face aceasta. Mult nu mai e, ºi toate se vor
schimba. Te vei uita unde ai avut locul tãu ºi nu-l vei mai cu-
noaºte unde l-ai avut. Uite, în faþa voastrã aveþi un deal ºi nu
va mai fi deal, ºi va fi ºes. Aveþi în faþã multe lucruri ºi nu le
veþi mai avea. Aveþi în faþã mulþi duºmani ºi îi veþi cãuta ºi nu
vor mai fi gãsiþi; veþi striga la ei ºi nu-i veþi mai gãsi. 

... Fiilor, ce scrie în Scripturã, nimic nu se trece, nimic
nu se ocoleºte. Dacã îþi arde ºi casa ta, sã nu Mã judeci, cã aºa
e scris. 

... Fiilor, am venit în casele voastre mai presus ca orice.
Nu sunt de pe pãmânt, ci sunt de la Tatãl trimis la voi, sunt al
vostru, ºi voi, ai Noºtri; suntem un Duh ºi un trup. Nu pângã-
riþi trupurile ºi nu întinaþi duhurile. O, popor iubit, suntem
una. Nu vã deosebiþi de Mine prin nici un semn. Feriþi-vã cât
veþi putea a vã deosebi de Mine. Eu sunt Alfa ºi Omega, ºi am
luat cuvânt în toate felurile: ºi în piatrã, ºi în duh, ºi în pã-
mânt, ºi am grãit vouã. 

... Veþi fi judecaþi ºi condamnaþi de copiii voºtri cã nu-i
lãsaþi sã se ducã la pãcat. Vor orãcãi ca vitele, dar sã ºtiþi, sã
nu le deschideþi uºa. Mai bine sã moarã decât sã le deschizi
uºa ºi sã meargã la pãcat. 

... Fiule Constantine, sunt în casã la tine. ªtiu cã nu M-ai
iubit pe Mine, dar Maica Mea þi-a înmuiat inima. Constanti-
ne, Eu am profeþit cã la anul, prin timpul acesta, vei avea un
prunc, dar fii tare în credinþã, cã se luptã duhul rãu ca sã nu
crezi. Nici tu, Alexandro, sã nu fii ca Sarra. Pânã acum ai fost
stearpã, dar Dumnezeu a rânduit ca din trupul tãu sã dea o rã-
muricã, ºi sã nu te întoarcã duhul rãu din calea Mea. Dacã va
întârzia lucrul acesta ºi nu se va împlini, nu e vina Mea, ci e
a voastrã, pentru necredinþã. ªi fiþi atenþi, ca sã nu se zãmis-
leascã în zile oprite. Ca voi erau Zaharia ºi Elisabeta, ºi pe
atunci cine nu avea prunci nu aveau trecere pe nici o parte.
Tot rugãciunea Maicii Domnului era tare, ºi a biruit când se
ruga acolo, în templul sfânt. Tot aºa ºi mama Maicii Domnu-
lui; Ioachim ºi Ana tot sterpi erau, ºi toate acestea erau scrise
în Scripturã. Bãgaþi bine de seamã sã nu naºteþi vreun hulitor
de Dumnezeu. Fiþi atenþi, cã diavolul aceasta aºteaptã, ca sã
nu împlineascã Dumnezeu planul Sãu. Pentru aceasta am
venit, ºi n-am venit ca sã stric legea, ci s-o întãresc. 

... Însãnãtoºiþi minþile, copilaºii Mei, cã nu vã foloseºte
nimic prooroci mulþi sã aveþi. Un singur Prooroc: Eu, Dum-
nezeu. Vor face minuni ºi semne, vor învia morþii ºi vor vin-
deca leproºii, dar Eu zic: paºteþi iarba pe care o cunoaºteþi.
Nu daþi nãvalã cã, „dacã a înviat mortul, e Dumnezeu“. Sã
nu te închini, cã dacã te-ai închinat, amin! 

Vã mai anunþ: uite vremea când va lãsa omul femeia sa
ºi va lua alta ºi nu va mai ºti numãrul. Va fi curvie mare. Cine
va þine fecioria, sã se þinã mare, cã va intra aceasta ºi în mã-
nãstiri. Vor fi amãgite cãlugãriþele ºi vor fi de râs lucrurile
lui Dumnezeu. O, sã zic sã nu fie! Dar vine, cã este scris.
Luptã-te, creºtine, ca sã fii cu Mine. Aceastã curvie e o di-
hanie mare; atinge cerul cu spatele, iar cu picioarele, pãmân-
tul. Se duce bãrbat la bãrbat, se duce tatã la fiicã, se duce sorã
la frate ºi se duce naºul la fina sa. 

... Aveþi grijã de copii. Cât sunt mici, puteþi sã-i mai þi-
neþi, dar mari, nu mai puteþi sã-i þineþi, cã se duc în lume. ªi
zic: lãsaþi copiii sã vinã la Mine!

Daniele, a fost vremea când am cãsãtorit, dar vine vre-
mea sã nu le mai cãsãtorim. Nu sã le trimitem în mãnãstiri, ci
sã le þinem în casele noastre. E scris în Scripturã. 

8/21 iulie 1973

Creºtinul sã fie slujitor al Domnului. Se pregãteºte pe pãmânt grã-
dinã pentru cei ascultãtori ºi sfinþiþi. Rugãciune cu metanii pentru
cel cãzut de la Domnul. Vânzarea tainei ºi închiderea mãnãstirii
Vladimireºti, a locului de la Maglavit ºi de la Parepa. Duhul proo-

rociei pe pãmânt. 

... Fiþi credincioºi, cãci moºii ºi strãmoºii voºtri au fã-
cut fapte bune prin credinþã. Lumea vã spune sfinþi, iar voi nu
aveþi nici cât bobul de muºtar credinþã. Fiþi credincioºi, cãci
prin credinþã veþi face o mulþime de fapte bune. Fiþi credin-
cioºi, cãci se vor alege douã tabere: cei credincioºi, în tabãra
Mea, ºi cei necredincioºi vor fi în tabãra lui satana. 

... Fiilor, voi face din voi ciobani de oi; voi face din voi
doctori; voi face din voi fierari; voi face din voi mãcelari; voi
face dintre voi învãþãtori în toate; voi face din voi ºi împãrat,
ºi argat; voi face toate cele de folos pentru Mine. 

... Fiþi desãvârºiþi, cãci în grãdina care se pregãteºte
pentru voi nu va intra nici un fãcãtor de rele. 

... Copilaºii Mei, unde este vremea Mea pe care o pierd
cu voi? Are diavolul putere asupra voastrã. Când plecaþi la
drum, sunteþi îndoiþi. Îmbrãcaþi-vã cu hãinuþã albã, duhov-
niceºte. 

Tatã, copilaºii Mei, fiþi desãvârºiþi, cãci faceþi ºi fapte
bune, dar le stricaþi cu cele rele, pentru cã voi vã certaþi frate
cu frate, vã porecliþi, vã duºmãniþi, în loc sã vã uniþi ºi fraþi sã
fiþi. Voi sunteþi respingãtori ºi vã certaþi, ºi aceasta e începutul
spargerii de bine. 

Tatã, tatã, v-am învãþat în tot timpul. Tatã, ce sã iau Eu
de la voi când voi vã certaþi, vã ºi alungaþi unul pe altul, vã ºi
bateþi? O, tatã, când se mai reparã viaþa voastrã? ªi când se
terminã viaþa voastrã rea, ca sã se schimbe ºi sã se alãture la
viaþa Mea? Cãci pe cei ce sãvârºesc asemenea fapte, nu-i pri-
mesc lângã Mine. ªi ce te vei face, creºtine? Ca pãgânii sun-
teþi voi. Sunteþi duºmani unii pe alþii, ca pãgânii. 

... Fiule, când moare cineva din familie ºi ºtii sã-i faci
pomenile, aºa ºi unui cãzut de la Mine, sã-i faci cele cuvenite,
pânã vine iar la Mine. 

Tatã, tatã, copilaºii Mei, am dat între voi sã faceþi rugã-
ciune ºi metanii, dar mulþi n-aþi ºtiut cum sã le faceþi, ºi multe
metanii sunt fãcute ca merele pãdureþe. 

Copilaºii Mei, bãgaþi bine de seamã, cã multe lucruri
sunt oprite pe loc. Uite mãnãstirea Vladimireºti, e opritã pe
loc. Cine a oprit slujba sfântã? Tot prin cei de acolo, prin cei
ce au lucrat fãrãdelegea. ªi a intrat duºmãnia între ei ºi au în-
ceput sã vândã, ºi atunci s-a încuiat. Duºmãneau oile pe pãs-
tor, îl duºmãneau ca de tâlhãrie, cã maicile de acolo nu erau
mulþumite. Acolo s-a întâmplat cum s-a întâmplat cu îngerii
din cer. Aºa se întâmplã când intrã duºmãnia ºi încãpãþânarea
în popor. Ce s-a întâmplat în locul de la Maglavit? S-a oprit.
Prin cine? Prin cei ce au vândut ºi au duºmãnit din cei de
acolo. Aºa ºi cu casa noastrã, care s-a dãrâmat când s-a iscat
ura, miºelia ºi tâlhãria. 

ªi la fecioara de la Parepa, am zidit temelia acelei lo-
cuinþe pânã la jumãtate ºi s-a oprit, pentru cã toþi din familia
aceea s-au rãzvrãtit, ºi lucrul s-a oprit. Nu se ridicã la temelie
ºi la acoperiº dacã poporul este încãpãþânat. La zidul templu-
lui Meu strigã cãrãmida la Mine! 

... Copiii Mei, sunteþi credincioºi, fiþi credincioºi, ºi
munca voastrã e sã munciþi duhovniceºte. Eu cer de la tine sã
cunoºti bine. Dacã te-ai dus la serviciu, fii atent, cã serviciul
te înºealã, ºi sã nu munceºti la serviciu mai mult decât duhov-
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niceºte. Uite, M-am supãrat pe Maria de la templu, care s-a
dus la serviciu. Se supãrã când mai trebuie sã mai facã ceva,
cã e nedormitã. 

13/26 iulie 1973

Îndemn la pocãinþã. Suferinþa celor pãcãtoºi. Cuvântul Domnului
va lucra mereu. Construirea templului Cuvântului Domnului, la 

Pucioasa, dupã surparea templului de la Maluri. 

... Amin, amin, amin grãiesc vouã: pocãiþi-vã! cã
aproape este împãrãþia cerurilor. Amin, amin, amin grãiesc
vouã: pocãiþi-vã! cã aproape este fuga celor nepocãiþi, care
vor fugi spre munþi. Vai vouã, necredincioºilor, cã veþi þipa sã
scãpaþi de urgia cea mare! Vai vouã, pãcãtoºilor! Pocãiþi-vã,
cã vine plânsul ºi suspinul peste voi. Vai vouã, care aþi avut
parte de cuvintele Noastre ºi nu v-aþi pocãit! Vai þie, care ai
ospãtat la masã cu Mine ºi n-ai pãrãsit pãcatele rele! Grãiesc
þie, Israele, Capernaume, grãiesc þie: înlãturã spurcãciunea de
la tine. Stau la masã cu tine, stau într-un locaº cu tine, dar tu,
Israele ºi Capernaume, eºti necurãþit de tinã. Vine vremea ºi
ziua când nu vei mai putea intra în cãmãruþa Mea ºi sta la ma-
sa Mea. Înlãturaþi spurcãciunea ºi urâciunea ºi pãcatul, cã vi-
ne blestemul peste cel ce sãvârºeºte pãcatul, vine. Dacã patru
vor fi în casã ºi doi vor fi curaþi, doi se vor lua ºi se vor bine-
cuvânta, ºi doi se vor da morþii. 

... O, poporul Meu, sunt ani de zile de când ai petrecut
cu Mine. Am venit la tine în mizerie. Pe un prieten pãmântesc
l-ai bãgat unde ai avut tu mai curat, dar pe Mine M-ai bãgat
unde a fost lucrul mai murdar ºi nu M-ai cinstit ºi nu M-ai
preþuit. M-ai þinut ca pe un cãlãtor prost. Vei vedea când voi
sta în faþa ta ºi când te voi judeca. Vei vedea toatã puterea
Mea ºi toatã stricãciunea ta, dar nu vei mai putea sta în preaj-
ma Mea, ºi pãmântul te va judeca pentru fapta ta. 

O, creºtine, învredniceºte-te cel puþin de acum pânã în
clipa care vine. O, creºtine, o, omule fãcut de Mine, mâna
aceasta te-a zidit, nu acest trup, ci o mânã pe care n-ai vãzut-o,
ºi þi-a dat viaþã ºi suflare din suflarea Sa. O, omule, de ce eºti
rãu? cãci ce faci tu rãu, toate te judecã pe tine ºi te condamnã,
ºi te vor lua îngerii întunecaþi ºi te vor bãga în iad, cã se vor
termina toate. 

... Apropie-te de Mine astãzi, cât e vremea bunã. Nu te
teme, cum nu s-a temut nici Constantin Brâncoveanu în faþa
împãraþilor, ºi cum îºi lua odraslele ºi le dãdea la chin, înainte
de el, ca sã nu rãmânã cineva în urma sa amãgit de duhul rãu
ca sã se lepede de Mine, ºi dupã aceea, cel din urmã s-a dat el.
ªi zic: nu te lãsa biruit de ce e astãzi pe pãmânt, ci luptã-te, ºi
treci copilul în faþa ta, ca sã nu fie amãgit de lume ºi de timp. 

... Scrie pe hârtie ca fiecare pãcãtos sã alerge la medic
sã se facã sãnãtos, cã uite, se anunþã grea suferinþã pentru pã-
cãtoºi. Tutunarule ºi fumãtorule, lasã þigara jos! Mincinosule,
lasã minciuna jos! ªi tu, curvarule, lasã mândruþa jos! 

... Pe vremea când Preasfânta Nãscãtoare de Dumne-
zeu era în planul Meu, când se profeþea cã Se va naºte Dom-
nul Iisus Hristos, diavolul o urmãrea sã fie nimicitã. Tot aºa
ºi astãzi, când Domnul profeþeºte ca omul sã ºtie planul lui
Dumnezeu ca sã se sfinþeascã, iatã cã un grup de diavoli ur-
mãreºte pas cu pas sã nimiceascã lucrarea Noastrã. ªi atunci
am zis: «Ia pruncul ºi mergi în Egipt ºi stai acolo, pânã se va
sfârºi uneltirea». Crezi? Aºa grãiesc ºi în vremea de astãzi.
Înarmaþi-vã bine, sã nu rãmâneþi fãrã de Mine, cã au ieºit din
iad diavoli care urmãresc sã nimiceascã aceastã lucrare ºi pe
trâmbiþa Mea. Vai celui ce face vânzarea lucrului Meu de as-

tãzi! Vai de tine care ai fãcut drum diavolului ca sã-Mi faci stri-
cãciune! 

... Creºtine, curãþeºte-te. Eu ºtiu pãcatul tãu ºi voi sta
pe scaunul de judecatã ºi îþi voi aduce aminte de vremea de
azi. ªi uite: Luca, apostolul Meu, stã ºi fotografiazã tot mer-
sul Meu ºi tot ce Eu lucrez. ªi ce vei face? 

... Eu am încheiat vorbirea, pentru cã sunt chemat în peº-
terã la douãzeci ºi cinci de metri adâncime, unde trãiesc creº-
tini de ani de zile. Mã duc sã le dau luminã. Ei au fãcut masã
cereascã, ei au binecuvântat, ei s-au împãrtãºit, ºi nu au auzit
niciodatã ce auziþi voi, dar vor auzi acum când Mã voi duce.

... O, vine vremea, cum vorbeºte omul cu telefonul, aºa
veþi vorbi voi cu Domnul. Vine vremea cã trupul acesta va fi
mânuit de toþi, ca sã vorbeascã cu Mine. Va fi purtat în vãz-
duh cu avioane, va fi purtat cu trenul ºi veþi zice: „Unde e
trâmbiþa Domnului?“. ªi va dori poporul acesta sã o vadã, ºi
va zice cã a murit. ªi nu a murit, e în viaþã. De ce? Cã e scris
cã va pãrãsi locurile unde a stat, ºi nu va mai fi. 

... Cãrãmida, ºi pe cea sfãrâmatã s-o zidiþi. Toatã sã se
foloseascã. Vã ajunge cãrãmida. Nu risipiþi nici un colþuleþ.
Sã fie cu faþa la stradã. Camerele sã fie de patru metri pe pa-
tru, lung ºi lat. În spate e mãsuratã o magazie de doi metri
latã, ºi lungã cât casa. Sã fie aceastã magazie cu uºã ºi lacãt.
În faþã la casã, sã fie salã închisã, cu ºase stâlpi. Fiecare ca-
merã are o singurã intrare, dintr-o camerã în alta. Dedesubt,
la o camerã, sã fie beciul. Daniele, ai auzit? Camerele de sus
sã fie cu foiºor în faþã, fãcut din ciment. Va fi ºi Toma (apos-
tolul Toma, n.r.), care zideºte duhovniceºte. Stâlpii sã fie fãcuþi
de Ioan de la Gheboieni. Fundaþia turnaþi-o voi; ºi beciul tur-
naþi-l voi. Ia spuneþi, ce v-a mâhnit? Ce v-a oprit? Înainte de
a începe, faceþi un closet. 

Fiule Daniele, dupã ce vom termina casa vom face fân-
tânã, pentru ca sã avem apa noastrã, sã nu ne spurcãm cu
lumea. 

22 iulie/4 august 1973

Pãstori buni ºi pãstori nãimiþi. Îndemn la rugãciune ºi la post. Pã-
mântul nu va mai rodi, dar cei ce sunt cu Domnul vor primi hranã 

de la El. Pãcatul se va sfârºi pe pãmânt. 

... Tatã, sunt pe pãmânt preoþi care vorbesc cu Mine
prin slujbele lor ºi care þin cu Mine ºi cu tine. Tatã, sunt pe
pãmânt pãstori care pãstoresc oile ºi le panseazã. Sunt ºi
preoþi rãi, care numai le mulg, ºi apoi le lasã sã moarã. Crezi?
Copilaºii Mei, sunt preoþi care au fãcut averi cu brânza ºi cu
laptele de la voi ºi cu venitul oilor. Dar voi nu fiþi împotriva
lor; sã nu-i duºmãniþi. 

Copilaºii Mei, veniþi-vã în fire. Mergeþi la bisericuþã,
chiar dacã vezi pe diavol dansând în bisericuþã ºi mergând ºi
la cârciumã, cãci diavolii mânjesc icoanele ºi pe sfinþii Mei,
cu fumul care le iese pe gurã. 

... Fiilor, apropiaþi-vã de Mine, apropiaþi-vã prin post ºi
rugãciune. Aveþi zile din sãptãmânã care sunt lãsate de Mine
ca sã vã vindecaþi de orice boalã. Fiilor, moºii ºi strãmoºii
voºtri aveau zile alese, care erau pentru tãmãduire, ºi nu uitaþi
cã de când s-a zidit pãmântul, s-a ivit ºi diavolul, care vrãjeºte
ºi face farmece ca sã dãrâme lucrurile Mele. Vin îngerii din
cer ca sã vã culeagã de pe pãmânt, ºi sã ºtiþi cã n-am ce face
cu spinii ºi cu mãrãcinii, ºi îi las focului. Vin la Mine îngerii
însângeraþi pentru tine. 

... Nu mai fiþi ca Israelul care a supãrat pe Moise ºi s-a
închinat la viþei ºi s-a închinat lui Baal, ºi care dansa ºi cânta
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cântece lumeºti. Fiþi ca Ilie, care s-a închinat Mie, ºi Dumne-
zeu i-a împlinit dorinþa sa. 

O, poporul Meu, nu va mai rodi pãmântul, din rãsãrit
la miazãzi ºi din apus la miazãnoapte, ºi nu veþi mai avea ce
mai mânca. Cu ce vã veþi mai hrãni? Dar la cei ce vor fi cu
Mine, voi trimite corbii, ca lui Ilie, ca sã-i hrãneascã. Va seca
apa. Nu veþi mai avea cu ce vã adãpa, ºi aceasta se face pentru
necazul ºi suferinþa pãcãtoºilor, ca sã se întoarcã. Dar nu se
vor întoarce, ci mai rãi se vor face; ºi atunci va veni prãpãdul.
Dintr-o casã dacã va mai rãmâne cineva, unul la sutã va mai
rãmâne. Eu vorbesc acest cuvânt. 

... Daniele tatã, sunt bolnav de supãrare, de supãrarea
cea mare pe care o am. Cãinþa pe care o am acum, cã nu-i bat,
am avut-o dupã potop. Dar vine de la sine bãtaia, creºtine, ca
sã fii pedepsit. 

Fiilor, deschideþi ochii ºi mergeþi la bisericuþã ºi sã-
rutaþi templul. 

... Fiilor, fiþi desãvârºiþi, cã vine o vreme ca bãutorul sã
nu mai bea, cã va fi pedepsit. Vine vremea ca sã nu mai fie
desfrânat ºi desfrânatã. Vine vremea ca sã duci banii ºi geanta
în drum. Vine vremea sã nu mai fie hoþi pe pãmânt. Vine, ºi
tot pãcatul se desfiinþeazã. 

30 iulie/12 august 1973

Lucrarea diavoleascã a farmecelor. Dupã ºapte ani, Domnul ridicã
la cer trâmbiþa Sa. Rugãciunile proorocilor opresc lucrãrile po-

trivnice. 

... Tatã, voi dormiþi, dar diavolul nu doarme. Se duc la
morminte ºi dezgroapã morþii ºi le iau lucrurile pentru far-
mece. Daniele, crezi? 

Daniele, am grãit de multe ori sã omorâþi insectele, dar
voi n-aþi împlinit. Daniele, aþi intrat nu numai voi, ci tot vea-
cul în vremea de ºapte ani, ºi aceºti ºapte ani nici nu se vor
împlini ºi nici nu vor trece, ºi multe se vor întâmpla în lumea
aceasta. 

Eu am încheiat. Mã duc, cã sunt însoþit de un ucenic
care a venit în genunchi în faþa Mea, sã Mã duc într-un colþ al
pãmântului sã-Mi arate unele lucruri care s-au fãcut fãrã voia
Mea. Niºte barbari stricã biserica Mea, ºi Mã duc sã-i nimi-
cesc, prin rugãciunile unor profeþi. 

1/14 august 1973

Domnul ocroteºte pe poporul credincios. Sfinþirea templului de la
Pucioasa. 

... O, vai vouã, necredincioºilor care v-aþi abãtut de la
credinþa Domnului! O, Israele, poporul Meu de azi, te va du-
rea timpul acesta pe care l-ai lãsat ºi mergi pe calea rãtãcitã.
Te va durea privirea ta ºi gura ta ºi inima ta, care nu te mai în-
chini cu ea. Te va durea pântecele pe care l-ai umplut de necu-
rãþenie. Te va durea, ºi doctori nu vei avea. Trupul acesta care
e plin de întinare va zãcea la pãmânt ºi îl vor mânca muºiþele
ºi vei simþi durerile ºi vei striga prin vocea ta ºi Îl vei striga pe
Dumnezeu, ºi Dumnezeu nu-ªi va mai întoarce faþa cãtre tine. 

... Lumea când e vreme rea îºi deschide umbrela, dar
voi ce deschideþi ca sã vã aciuaþi de vreme rea? cãci vremea
pãmânteascã trece prin hainã pânã la piele, dar vremea
aceasta rea se duce pânã la cel mai mic loc în trup ºi trece prin
toate. Care va fi umbreluþa voastrã? Aceasta este mâna lui
Dumnezeu. Dacã o vei cãuta ºi nu vei ieºi afarã din ea, nu vei
suferi nimic. 

... Daniele, când vei turna primul beton, sã fie de jur
împrejur toate ºanþurile stropite cu agheasmã ºi tãmâiate ºi
unse cu mir de la preotul acela. O picãturã de la el ºi zece pi-
cãturi din candelele de la cuibul Meu. ªi sã aduceþi pe preotul
Leonard sã facã slujba. 

2/15 august 1973

Creºtinii sfinþi vor moºteni pãmântul cel nou. Coborârea îngerilor
pe pãmânt. Ruperea legãturii cu lumea ºi cu casnicii necredincioºi.
Îndemn la rugãciune ºi la zile de post pentru alungarea farmecelor. 

... O, Israele, când am plecat cu trupul la Tatãl Meu ºi
Tatãl vostru ca sã fac locuinþã pentru copiii Mei ºi sã vin îna-
poi, voi sã staþi cuminþi ºi sã nu vã rãtãciþi. Iatã, am venit de
mult ºi strig în toate pãrþile sã vinã la Mine ºi puþini vin din
cei ce aud. ªi cei ce nu Mã aud, nu vor sã Mã cunoascã de
Pãstor al lor. 

... Vom merge cum au mers moºii ºi strãmoºii voºtri în
pãmântul Canaan ºi veþi moºteni pãmântul curat ºi sfânt.
Acolo nu vor mai fi beþivi ºi curvari ºi tutunari ºi toþi fãptui-
torii de rãu. 

... Vine vremea sã ai mortul în casã, ºi te va chema
Dumnezeu la El, ºi vai de cine nu va pleca! Vine vremea, tatã,
sã fii la chef ºi sã fii chemat de Dumnezeu, ºi vai de acela
care nu se va îndura de cheful acela, tatã! 

Domnul Iisus a hotãrât sã faceþi o casã, nu pentru voi,
ci pentru Noi. Duhovniceºte. Nu lucraþi pãmânteºte, ci lucraþi
duhovniceºte. 

Þineþi minte cã în vremile de astãzi sunteþi cu diavolii pe
pãmânt, dar mâine veþi fi cu îngerii pe pãmânt ºi veþi cânta cu ei. 

... Vedeþi bine la cei ce mor, cã nu mai stau cu voi.
Apropiaþi-vã bine de Mine. Nu vã lãsaþi sã vã îmbolnãviþi, cã
nu e medic sã vã vindece. Sã nu vã îmbolnãviþi, cãci cei care
mor ºi cei care se îmbolnãvesc fug din lucrurile dumnezeieºti.
Chiar dacã ai fost cu el prieten apropiat, acela te urãºte, te
duºmãneºte. Priveºte la Iuda, cã dupã ce s-a îmbolnãvit, nu a
mai iubit, ºi a duºmãnit Pãstorul, de moarte. 

... Vine vremea sã se deosebeascã bine cele pãmânteºti
de cele duhovniceºti. Cine are douã case, una duhovniceascã
ºi una pãmânteascã, sã se despartã de cea pãmânteascã, sã n-o
mai aibã. Þineþi minte aceste cuvinte. Totul se sfârºeºte, totul
se trece. Pomii pe care-i vedeþi, nu vor mai fi, ºi nimic din
ceea ce vedeþi. Pãmântul acesta nu va mai fi, dar cuvântul
Meu va rãmâne. Fiilor, nu vã mai îmbolnãviþi ºi nu vã mai în-
drãgostiþi de lume. 

... Israele, ascultã de pãstor. Oiþa fãrã de pãstor se duce
în iad. Oiþelor, ascultaþi de pãstor. Eu l-am chemat pe Moise
la Mine, ºi pe el l-am învãþat ce sã facã. Nu am chemat lumea
toatã. ªi dacã nu au ascultat, toþi aceia sunt astãzi în iad. Am
vorbit cu David, l-am chemat de la oile tatãlui sãu, Iesei, ºi l-am
pus la oile duhovniceºti. ªi zicea David: „De ce nu m-ai lã-
sat, Doamne, sã pasc oile tatãlui meu, ºi m-ai pus sã pasc oile
lui faraon?“.

... Fiilor, Mã întorc iarã. Vine vremea sã fiþi chemaþi de
Dumnezeu într-un loc unde va fi El, ºi mulþi dintre voi veþi fi
la chef, mulþi dintre voi vor avea mortul în casã, ºi vai de ace-
la care nu va lãsa mortul ºi nu va veni la chemarea Mea! cã
doi vor fi în casã; unul va fi chemat ºi altul va fi lãsat. 

... Daniele, nu cumva, pentru omul acesta, sã nu mai lu-
crãm. Nu, tatã, lucrãm. Dumnezeu sã aibã în pazã pe omul
acesta. Dumnezeu îl va curãþi ºi îl va pune pe masa de opera-
þie ºi îl va întoarce ºi pe stânga, ºi pe dreapta. 

149Anii 1955 – 1980



... Daniele, bãgaþi în zidãrie ºi magazia, cã nu e pentru
Nicu, e pentru noi. ªi Nicu e al nostru. Nu ºtiþi voi cum sã lu-
craþi cu el. Eu, sã fiu în trup cu voi, râzând l-aº face sã nu mai
aibã aceastã patimã. 

... Iatã, vii de la serviciu ºi acasã te apuci tot de lucru
pãmântesc. Nu întrebi dacã s-au fãcut rugãciunile ori dacã
sunt candelele aprinse. Aþi dat rugãciunea voastrã copiilor, ºi
nu o zic. ªi dacã o zic, o zic ca pe o poezie. 

... Fiilor, învãþaþi ºcoala ucenicilor Mei. Nu vã îndesaþi
la ºcoli pãmânteºti. Ce facem noi cu atâtea ºcoli pãmânteºti?
cã aceºtia nu mai vin sã Mã întrebe pe Mine, Domnul, nimic.
De aceea am spus cã vei avea casã pãmânteascã ºi nu vei avea
casã duhovniceascã. ªi cea pãmânteascã se va strica, ºi în cea
duhovniceascã nu te va primi nimeni. 

... Fiilor, uite ce de pãcãtoºi! Ia cumpãrã ºi tu unul ºi
fã-l creºtin. Daniele, astãzi voi lucraþi cu diavolii la un loc,
dar crezi cã nu vor mai cânta diavolii ºi vor cânta îngerii? Se
vor amesteca cu voi pe pãmânt. Vor fi cinci îngeri ºi un creº-
tin. Floricelelor, desãvârºiþi-vã, nu mai fiþi cu viaþa amesteca-
tã. Rupeþi legãtura cu lumea, cã veþi fi în casã ºi mulþi dintre
voi aveþi în casã pe cineva pãcãtos, ºi cel pãcãtos va rãmâne
jos. Vai de mama care a þinut pe fiul sãu de rãu dacã a fost cu
Dumnezeu! Vai de tata ºi vai de sora sau de fratele care a þinut
de rãu pe cel ce e cu Mine! Ferice de o sutã de ori de acel pã-
rinte, sorã sau frate, care a avut un credincios în casã ºi a as-
cultat de povaþa lui! 

... Daniele, vedeþi cã vrãjitoarea a fãcut lucrul ca sã nu
mai fie cum a fost la început, în ce priveºte actul cu casa. 

Daniele, iatã ce-þi grãieºte Domnul: cu Nicolae, tatã, þi-am
spus, mai ia-l cu binele, poate cu binele se va întoarce. Nu
vrea sã mai primeascã nici unul de la vasul Meu. Crezi? Mãi
tatã, mai ia-l ºi cu binele. Vezi ce vrea sã facã. Mai du-te la
preotul acela ºi spune-i, tatã, preotului, sã se ocupe de Nico-
lae. Sã fie slujbã întãritã pentru vindecarea lui Nicolae. Spu-
ne-i cã e vrãjit ºi i-a dat bãuturã fermecatã ca sã tragã cum tra-
ge pasãrea la apã. Nici pãmânteºte nu este bine de el în felul
în care se aflã. Daniele, nici ca trup nu este bine. Ca trup este
nenorocit. 

... Fiilor, în cele trei zile pe sãptãmânã: lunea, miercu-
rea ºi vinerea, o mâncare pe searã, iar bolnavii sã mãnânce la
ora doisprezece. Aceasta pentru ca sã se desãvârºeascã lucru-
rile Mele. Cine nu poate, nu este obligat. Bolnavul sã þinã ºi el
pânã la ora doisprezece ºi mâncarea sã fie fãrã ulei în acea zi. 

5/18 august 1973

Învãþãturi pentru paza vieþii ºi pentru ascultare de Dumnezeu. Sfin-
þenia ºi pacea dintre creºtini, îi adãposteºte pe ei de rãul de pe pã-

mânt. 

... Plânge Dumnezeu la capul tãu, cã M-ai lãsat strãin,
nu mai vii pe la Mine. Stau singur ºi plâng. Mãi tatã, Eu sunt,
ºi nu Mã gãseºti oriunde. Sunt pe cruce, cu mâinile întinse.
Poþi sã te superi sau poþi sã nu te superi pe Mine, cã nu se aco-
perã pãcatul, ºi vine ziua sã se descopere. Eu mereu am iertat
pãcatul tãu, dar Mã doare, cã e suferinþã mare. Mãi tatã, nu
faceþi numai un fel de pãcate, ci mii ºi sute. Vã duce vântul în
toate pãrþile. Poporul Meu, n-ai putere în tine sã veghezi ca
Mine, pentru cã nu faci bine rugãciunea ºi nu înveþi bine viaþa
cu Mine. 

... Creºtine, creºtine, latri la Mine ca un câine. Creºti-
ne, creºtine, þi-am zis zece porunci, ºi tu n-ai împlinit nici
una. Creºtine, creºtine, am profeþit la tine ºi tu M-ai fãcut
mincinos. Creºtine, creºtine, schimbã-þi inima de câine. Þi-am

scris tablele legii: nu fura, nu fuma, nu duºmãni. Creºtine,
creºtine botezat de Mine, puteam sã nu-þi descopãr aceastã
milã, cã te-ai dus ºi M-ai vândut. Creºtine, creºtine, Mi-e ini-
ma fiere în Mine când te vãd la crâºmã bând. Creºtine, creº-
tine, mult plâng Eu pentru pãcatul tãu. De ce-Mi dai peste
mânã cu spini? Creºtine, creºtine, vine apusul peste tine, ºi
apusul e sfârºitul. Creºtine, creºtine, de ce Mi-ai pus spini pe
cap? Ar fi, dupã atâta timp de ostenealã, sã-þi aduc laude ºi sã-
rutul de pe urmã, dar adevãrat grãiesc cã n-am unde sã te sã-
rut, cã totul e întinat. Întoarce-te la Mine, creºtine! Uite omul
cãzut în faþa ta, ºi tu nu-l ridici. Uite bolnavul în pat, ºi tu nu
voieºti sã-l vezi. O, tatã, scrie în legea Mea: dacã te-a bãtut
cineva, iartã-l, nu-l urî pe acela, fugi de pãcatul aceluia. Dar
voi, unde e ceartã, vã duceþi sã luaþi parte la pãcat; unde e
chef, vã duceþi sã luaþi parte. 

Creºtine cu haina binecuvântatã, nu se îmbracã haina
de mireasã dacã nu este mireasa curatã. Nu e nuntã în fiecare
zi. Nu e în fiecare ceas slujba cununiei. Nu este aºa cum lu-
craþi voi, cã dacã e femeia necuratã se îmbracã mireasã. Du-
hovniceºte grãiesc. 

Fugiþi, fiilor, de diavolul, nu mai faceþi voia lui, cã dia-
volul vã face rãu, cã el e duºmanul Meu ºi nu vã lasã sã faceþi
voia lui Dumnezeu. Vine clipa când vor pieri ºi diavolii ºi
toate locuinþele lor. Fereascã-te Dumnezeu, creºtine, sã nu fii
locuinþã vreunui diavol, cãci atunci diavolul îºi va lua locu-
inþa sa ºi va pleca în iezerul de foc. Creºtine, rupe legãtura cu
diavolul, cã M-am întâlnit cu unul care a fost creºtin, ºi din
tãlpi ºi pânã-n creºtet era viermi, ºi nu erau viermi, ci duhuri
rele, ºi cel ce era cu Mine s-a speriat, cã zicea cã-l va mânca,
ºi te mirai cum mai poate sta în picioare. Fiilor, aceºti viermi
nu erau viermi care mãnâncã mortul, ci erau viermi din iad,
care sunt ca pãduchele, se ia. Cum se atinge de acela cineva,
s-a luat; face ouã ºi se înmulþeºte ºi tot pãmântul se umple.
Mãi copilaºii Mei, curãþiþi-vã! Dacã Eu nu eram pe pãmânt,
viermii vã mâncau. 

... Iatã ce a ajuns astãzi: sã te închini la idolul „ban“,
sau la idolul „ciocan“, sau la idolul „cârciumar“. Crezi? Râd
vitele de tine. Zic vitele: „Noi nu curvim aºa. Avem o zi, ºi zi-
ua aceea e hotãrâtã“, dar iatã omul cum supãrã pe Dumnezeu! 

Mãi creºtine care eºti la fel cu Mine, nu fi cu chipul ne-
gru, cã Eu nu þi l-am fãcut negru. Lasã-te în culoarea pe care
þi-am fãcut-o Eu. Nu te vopsi, cã asta nu scrie în carte, cã dacã
ar fi fost scrise toate, nu ar mai fi avut loc cartea pe pãmânt. 

Am întâlnit fãpturã cu ochii fãcuþi de mânã. Vai, ce urât
e! Fugi de aceastã lucrare nebunã. Câþi creºtini nu au fiicele
în felul acesta! Câþi creºtini nu au fii ºi fiice în prostituþie, ºi
au feciori pociþi ºi la chip ºi la trup! Vine apusul peste voi! 

... Creºtine, creºtine, de ce þi-e silã de Mine? ªi de ce
M-ai lãsat pe drum? Creºtine, creºtine, vei avea nevoie de
Mine când nu vei mai avea apã ºi pâine ºi când nu vei mai
avea sãnãtate. Creºtine, creºtine, leapãdã din inima ta pãgânã-
tatea ºi împacã-te cu Mine. Întoarce-te dupã Mine, cã nu Mã
întorc Eu, ca Dumnezeu, dupã tine. Vom avea de judecat
acest pãcat ºi eºti dat în judecatã de Mine. Nu mai bea, creº-
tine, cã te pârãºte la judecata Mea. Creºtine, creºtine, ce vre-
me bunã ai avut! Dar vremea n-ai preþuit, ºi te-ai dat tot me-
reu la rãu. Vine zãpadã, vine furtunã, vine ploaie, ºi nu vei
mai putea face nimic, cã vei fi judecat ºi bãtut peste faþã.
Când vei fi auzit, sã zici: „Doamne!“, cã dacã vei fi cu Mine,
se lungeºte vremea bunã. 

Creºtine, nu vei mai fi pãcãtos ºi în durere de vei veni
la Mine. Va veni acela care este oprit sã mai asculte durerea.
Va veni acela care va face dreptate, cã se vor dãrâma scaune-
le. De când a plecat acela, n-am mai mâncat brânzã de la oi,
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cã au luat-o ei pe toatã, duhovniceºte. Cine nu are duh curat
ºi insuflat, nu pricepe. 

... Nu mai Îmi vine sã zic: „Pace!“, cã mereu am zis:
„Pace!“, ºi mereu e rãzboi. Eu, pace v-am adus, ºi de unde a
venit ceartã? Iubiþi pacea ºi fiþi fãcãtori de pace. 

13/26 august 1973

Statornicia sfântã stã împotriva celor ce ispitesc trãirea creºtineascã.
Proorocie despre venirea în România a regelui Mihai. Proorocii
Domnului. Cântã pãsãrile, cãci omul nu mai cântã cântare sfântã ºi 

rugãciune cu cântare. Îndemn la cântare pentru Domnul. 

... Israele, vezi ca, pentru o gurã de þuicã sau pentru o
mâncare bunã ºi gustoasã sau pentru o femeie, sã nu te des-
parþi de Mine. 

... Israele, face Dumnezeu un rãzboi mare cu duhul rãu,
mai mare de zece ori ca rãzboiul pe care l-a purtat robul Sãu
David. Israele, eºti învãþat sã furi. Are sã te îndemne diavolul
sã furi în vremea aceea. Ai sã treci prin case cu femei frumoa-
se ºi cu fete frumoase, ºi de vei curvi nu se va cruþa, ºi vei fi
nimicit prin acest pãcat. 

... Adunã oile Mele ºi spune-le cã Domnul Iisus Hristos
a pregãtit rãzboiul. Va fi un rãzboi mare, cum n-a mai fost
niciodatã pe pãmânt. Vor face rãzboi cu oamenii rãi, care nici
ei nu vin la Mine ºi nici pe voi nu vã lasã sã veniþi la Mine,
ºi au pus piedici în calea voastrã. Daniele, omul Meu, spune
lui Israel sã se întãreascã, fiindcã mulþi creºtini vor cãdea în
rãzboiul acesta. 

... Israele, tu auzi, care ai fost în lume, ºi astãzi eºti cu
Mine? Þine-te bine, cã va veni lângã tine omul care fãceai cu
el rele ºi va spune: „Te-ai pocãit, vecine? Ai înnebunit, veci-
ne! Nu mai vrei sã fii cu mine?“ ºi nu te va lãsa pânã nu te va
lua iarãºi cu sine, ºi va fi amar de tine, creºtine, de vei fugi de
Mine. Copilul Meu, sã nu-L pãrãseºti pe Dumnezeu. 

Daniele, scrie pe hârtie cã vreo câteva persoane de par-
te femeiascã ºi care au fost sterpe, vor naºte. ªi vreo câteva
femei care nu aveau copii, vor avea dureri. Ai priceput de ce?
E scris, tatã, colo la cântarea care spune: „Fericit braþul cel
ce nu a purtat copii, pentru cã nu vor plânge; ºi cele ce au
purtat fii, vor plânge“, pentru cã aceºtia sunt fii care au pã-
rãsit pe mamele lor, pentru cã aceºtia sunt în vagabonzie,
aceºtia sunt în hoþie, aceºtia sunt în curvie, aceºtia sunt în
puºcãrie, ºi voi daþi bani sã-i scãpaþi de puºcãrie. Dar voi sã
nu faceþi aºa. Sã-i lãsaþi sã facã puºcãrie. 

... Daniele, mai ai un pic de rãbdare, cã vine omul Meu,
omul þãrii Mele (regele Mihai, n.r.), care a pãrãsit þara Mea cu
multã durere. Aºa, Mã duc sã-l ridic, cã a fost smerit, tatã. Fii-
lor, când era omul acesta pe scaunul sãu, era iconiþa pe tot lo-
cul, era crucea pe tot locul. De când nu mai e el, s-a desfiin-
þat crucea de pe tot locul. Mai e câte una ici-colea. Sã ºtiþi cã
în vremea sfârºitului crucea se va arãta pe cer. Israele, nu fi
popor fãrã cruce. 

... Israele tatã, în rãzboiul care se face, numai aceia
scapã, care au crucea la fereastrã, sau numai creºtinul care are
crucea la gât. Mulþi creºtini au crucea la gât, dar au ºi pe mân-
druþa în buzunar, pe pozã, sau fumeazã. 

... Israele, poporul Meu, am vorbit printr-un om gân-
gav, am vorbit printr-un om surd ºi am fãcut multe minuni.
Am vorbit prin persoane înjosite, ºi nu cu carte multã, ºi i-am
trimis în faþa regilor, i-am trimis în faþa bogaþilor, cã ºi la în-
ceput tot Israel s-a numit. 

... O, iubiþi creºtini, v-aþi supus cu totul viaþa voastrã
banilor. V-aþi supus cu totul idolului „ban“. Mereu am stri-

gat: o, rãilor, când se va îmblânzi inima voastrã? Când, Pila-
te? Când, Iudo? Când, Caiafo? Când, Anno? 

... Daniele, tâmplãria se lucreazã în multe poziþii ºi în
multe taine ºi nu se poate da mãsura, pentru cã unda acestei lu-
crãri e dupã vreme. Sã spun mãsura vremii de azi? Dar dacã
unda se schimbã? Fiule, lucrarea Mea care se face aici cu
aceastã casã are mulþi conducãtori în cer. Duhovniceºte Dom-
nul vorbeºte. Acest cãmin care se face pentru voi, e lucrat ºi în
cer ºi se face dupã vreme, tatã, dupã undã. Crezi? Ca în tim-
pul lui Noe. Atunci erau patru familii, dar acum nu se ºtie câte
sunt. Era de mult dat acest program, dar nu ºtie nimeni din
cerul sfânt ce undã va fi. Mai aºteptaþi puþin de tot ºi o sã se
dea pe faþã ºi acest lucru. Daniele, sã nu cugeþi ceva greºit ºi
sã nu zici cã nu ºtie Domnul ce face. Tâmplarule, fii cu multã
rãbdare, nu sili vasul Meu sã-þi dea mãsura fãrã mãsura lui
Dumnezeu. ªi când vei lucra, sã fii bine înarmat cu viaþa du-
hovniceascã; sã nu fii necredincios ºi cu vreun pãcat întinat. 

... S-a profeþit ca trei zile pe sãptãmânã sã postiþi post
uscat, pentru înlãturarea duhurilor rele ºi pentru întãrirea
trupurilor în viaþa duhovniceascã, pentru nimicirea vrãjmaºi-
lor, pentru rod în þarinile voastre, pentru sãnãtatea trupului ºi
a duhului, pentru spargerea ºi risipirea ºi alungarea farmece-
lor, pentru uciderea vrãjitoarelor, pentru câºtigarea proceselor
care, mulþi din oameni vã vor face vouã. Aþi auzit? Amin.
Pentru înlãturarea poftelor ºi a pãcatelor, pentru uciderea du-
hurilor necurate. Cine este bolnav ºi nu poate sã posteascã, sã
posteascã o jumãtate de zi. 

Faceþi rugãciune. Fiilor, moºii ºi strãmoºii voºtri fãceau
rugãciune în cântare. Fiicelor ºi fiilor, unde sunt melodiile
voastre? Zice în cartea Domnului Iisus Hristos: „Cântaþi cân-
tare sfântã“, cãci cârciumile urlã de cântece lumeºti. Am în-
tâlnit în cale un om care cânta: „Am un leu ºi vreau sã-l beu!“.

Cântaþi cântare sfântã. Au rãmas pãsãrile sã cânte, cã
lumea nu mai cântã. Cântaþi, copiii Mei. Îi place Domnului sã
cântaþi. Cântaþi cântare sfântã. Cântaþi rugãciunea. Cântaþi,
fiilor. Cântaþi pe orice loc ºi pe orice cale. Cântaþi, poporul
Meu, cântaþi. Cânta Israel când fãcea cãrãmida lui faraon, ºi
când a auzit Dumnezeu, a pregãtit pe Moise ºi l-a scos din ro-
bie pe Israel. Cântã ºi tu, Israele, ºi nu te lãsa, ca sã împlinesc
ºi cu tine. David a fãcut instrument, ca din toate sã cânte, ºi a
lãsat amintire ºi strãmoºilor ºi nepoþilor. 

17/30 august 1973

Durerea Domnului pentru cei care s-au abãtut de la viaþa creºtinã. 

... Scrie, Verginico, scrie plânsul Meu ºi suspinul Dom-
nului, pe care-l auzi acum, în vremea de astãzi. Scrie aºa: o,
vai vouã, credincioºii Mei, care v-aþi dãrâmat de la viaþa
voastrã creºtinã! 

... N-ai sã mai poþi nici sã bei, nici sã curveºti, nici sã
fumezi, nici sã huleºti, nici sã minþi, nici sã mãnânci, nici sã
te mai distrezi. O, cum veþi mai plânge! cã aþi fost copii ai
Mei, aþi fost fraþi ai Mei ºi M-aþi lãsat ca pe un strãin necu-
noscut ºi aþi plecat de la Mine, nimicind tot ce Domnul v-a
dat vouã. 

... Dar aºa se împlineºte Scriptura ºi veacul. Domnul n-a
închis calea nimãnui, nici pe cea bunã, nici pe cea rea, dar la
capãtul strãzilor a scris: aceasta este calea celor pãcãtoºi, ºi
cine intrã pe ea, nu se mai întoarce; ºi aceasta este calea celor
credincioºi ºi calea crucii, ºi cine intrã pe ea, este fericit. 

10/23 august 1973
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Îndemn la statornicie pe calea Domnului ºi mustrare pentru fãrã-
delege. Cãderea creºtinului face durere neamului lui cel adormit.
Mirungerea mereu, ºi înainte de culcare. Rãzboi împotriva 

fãrãdelegii. 

... Poporul Meu, prin foc a trecut Sodoma ºi Gomora.
Prin apã a trecut fãptura de pe pãmânt ºi numai patru familii
au rãmas. Popor al Meu, ºi astãzi, ca ºi atunci, Dumnezeu e
supãrat pe duhul rãu cã a umplut pãmântul de lucrarea sa ºi a
umplut împãrãþia sa de fãpturile fãcute de Mine. Popor al
Meu, fericit vei fi tu de o mie de ori sã te numesc popor al
Meu. 

... Poporul Meu, voi veni cu mânie mare ºi voi nimici
toate duhurile necurate ºi toatã lumea rea. Poporul Meu, dacã
ai în tine duh rãu, scoate-l, cã inima ta va fi nimicitã. 

... Poporul Meu, pregãteºte-te pentru Dumnezeu. Dum-
nezeu te iartã, cum l-a iertat pe fiul risipitor, dar rupe legãtura
cu necuratul. Poporul Meu, azi ai plãcere sã fii cu duhul rãu,
dar vei avea soarta sã te lupþi cu el cum s-a luptat în 1916 ºi
în 1947. Sabie cu sabie ai sã te lupþi cu el. Ai sã zici: „Amã-
gitorule, de ce m-ai amãgit?“. Poporule, ca Iuda te-ai înºelat;
ai vândut comoara cereascã, pe o poftã pãmânteascã. Poporul
Meu, dacã ai vedea comoara pe care ai vândut-o pentru o pof-
tã! Dacã ai vedea, n-ai mai pofti nici de apã. Uite, e scris sã
te jeleºti, sã te boceºti, dar în loc de aceasta, tu petreci ºi che-
fuieºti. Femeia aceea frumoasã, care trece pe la poartã, despu-
iatã, e unealta duhului rãu, pe care a adus-o duhul rãu ca sã
piardã seminþia lui Dumnezeu. 

Mãi copii, pentru pãcatul care este azi la voi, Dumne-
zeu Se bucurã dacã nu s-ar mai naºte nici un prunc, cã numai
iadul se bucurã de aceste naºteri, ºi Dumnezeu Se tânguieºte
ºi plânge. O, iubit popor, cãruia Dumnezeu þi-a dat chipul Sãu,
þi-a dat vocea Sa! Fereºte-te de pãcat, nu-l mai îmbogãþi pe
duhul necurat. Nu mai vine un Iisus la tine ca sã te scoatã, ºi
în pãcatul în care eºti, în acela vei pieri. Nu mai vin nici proo-
roci, cã a pierit credinþa. Acum ºtii ce vine? Vine mãcelul. 

... Cãlãraºi, Cãlãraºi, am trecut prin tine ºi am fãcut la
tine cinã. Am dormit la tine ca în grãdina Ghetsimani. Eu M-am
rugat ºi tu ai dormit. De ce aºa? Cãlãraºi, Cãlãraºi, am trecut
prin tine cum am trecut prin Ierusalim sau cum au trecut Luca
ºi Toma prin þãrile strãine. Toþi întrebau: „Cine este?“. Dar ei
nu voiau sã le spunã cine era, cã aºa era lucrarea Mea; cã ºi
azi dacã eram cu trupul, din nou aº fi fost rãstignit. Fiilor,
vine vremea ca sã lucrez o datã pentru ultima datã, ºi atunci
voi spune: cine va mai sãvârºi pãcat, va muri imediat. 

... Þi-am fãcut cunoscute toate. De ai muri, nu pofti. De
ai muri, nu curvi. De ai muri, nu face pãcate. De þi-ar spune
cineva cã te face împãrat, nu primi. 

... Fiule, nu se spune clipa, dar þine minte aceste cuvin-
te. Tu, care faci pãcate, pãcatul acela îþi aduce moarte. Fiule,
întoarce-te înapoi. Nu te duce, fiule, la moarte. Poporul Meu,
nu te mândri cã eºti poporul Meu. Poporul Meu, de ce-þi zic
„poporul Meu“ ºi tu eºti pãcãtos? Spune, de ce zic aºa? Zic
„poporul Meu“ fiindcã te tragi din neamul Meu, ºi am zis
„poporul Meu“ ca sã te simþi. Nu Mã lasã Maica Mea, cã te-aº
pierde când te vãd bând ºi curvind. Maica Mea nu Mã lasã,
dar te nimiceam. Nu zic „poporul Meu“ pentru cã meriþi. 

Poporul Meu, râde de tine duhul rãu ºi zice: „Auzi, mã,
te strigã Dumnezeu, prostule: nu mai bea. ªi tu eºti cu mine“.

O, ce rãzboi va fi între voi! Unul se va lua ºi zece se
vor lãsa. 

... O, poporul Meu, du-te acum, în clipa aceasta, ºi te
uitã în cârciumã ºi numãrã mii ºi sute. Du-te ºi în bisericuþã,

cã e goalã, cã ºi ce a fost de dimineaþã, acum e în cârciumã.
Nimic nu dã viaþã duhului necurat, decât beþia de azi, ºi apoi
curvia ºi restul dupã ele. 

... Fiilor care aveþi soþii, fiþi ca ºi cum n-aþi avea, dar
dragostea sã nu se stingã între voi. Piarã de la voi tot rãul, cã
Dumnezeu va cãuta inima ta ca sã sãlãºluiascã în ea. Multe
inimi vor naºte duhuri necurate, vor lua duh ºi vor zbura pe
pãmânt. Omorâþi duhul rãu din inimile voastre, cã va zice du-
hul rãu când se va întoarce unde s-a nãscut: „Aici m-am nãs-
cut, aici am petrecut“.

... Sã ºtiþi cã vã spune Domnul: dacã tu, astãzi, ºi cât
vei mai fi, vei sluji aºa cum scrie legea Mea ºi dacã vei cãdea
cândva de la legea Mea, sã ºtii cã pânã la al miilea neam toþi
picã, pentru cã ai propovãduit ºi ai proorocit, ºi dupã aceea ai
cosit ºi ai pus pe foc. Þineþi-vã, cã diavolul vrea sã vã rãs-
toarne, sã vã rãscumpere. Când te-ai dus la pat sã te culci,
unge-te cu mir, tãmâiazã patul, cã ºi în vis diavolul te amã-
geºte, ºi sã ºtii cã dacã cineva în somn pãcãtuieºte, nu are
voie sã intre în bisericã întinat. 

... Zice cineva: „De ce nu Se duce la toatã lumea sã
spunã?“. De ce nu Mã duc, Mã priveºte pe Mine. Am venit la
tine, mãi tatã. Hai sã-l condamnãm pe moºul ºi strãmoºul tãu.
Nu-l condamnãm pe Avraam, cã el un copil avea, ºi l-a dat
jertfã. Îl fericesc ºi îl ascult ºi stau în calea lui ºi în calea nea-
mului sãu. Vedeþi câte stele sunt pe cer, cât nisip este în mare
ºi nu se poate numãra, atât are Avraam, ºi mai are de nãscut.
Tatã, e vinovat Dumnezeu cã þi-a pus la trup toate mãdulare-
le? Nu e vinovat, pentru cã þi le-a pus cu dreaptã socotealã. 

... Þi-au intrat oile în trifoi, ºi când te vei duce le vei
gãsi umflate. A cui e vina cã au murit? A pãstorilor sau a
oilor? A oilor, pentru cã lucreazã în ascuns lucruri rele, ºi
când le spui, se supãrã ºi se mânie pe voi. Cine este vinovat?
Este diavolul. Hai sã-l dãm afarã cu toþii, nu sã-l scoateþi pe
cel cu diavolul în el basma curatã. 

Mântuiþi-vã, cã mântuirea a venit, dar nu voiþi s-o îm-
pliniþi. Tatã, tatã, am zis pe cruce: «Iartã-le, Tatã, ce fac!».
Tatã, tatã, copilaºii Mei, M-am fãcut Tatã pentru voi, am luat
moartea asupra Mea, ºi tot nu e bine de voi, tot nu sunteþi fe-
riciþi. Încã o datã repet: sã ºtiþi cã pierdeþi fericirea, cã în mij-
locul vostru sãlãºluiesc beþivi, curvari, tutunari ºi tot soiul ºi
tot felul de nelegiuiþi, ºi veþi pierde, cã Eu, cu duhul rãu la un
loc nu stau.

... „Ce, dacã am bãut o þuicã, am sã mor? Sau dacã am
bãut un lichior, am sã mor?“. Copilaºilor, „Mã duc acasã ºi
beau ºi mãnânc“, aºa ai în inima ta. 

... Fiilor, primul rãzboi care se va face e împotriva
curviei, ºi al doilea, împotriva beþiei. Pe unde se va afla curvã
sau curvar, se va împuºca. ªi pe unde se va afla beþiv sau fa-
bricã de alcool, se va împuºca. 

... Fiule Daniele, cautã câþiva desãvârºiþi, cu râvnã ºi
fãrã pãcat, sã lucreze la casa Mea. ªi zidarii sã fie fãrã de lu-
cruri urâte, sã fiþi zidari duhovniceºti. 

27 august/9 septembrie 1973

Cuvintele Domnului se împlinesc întotdeauna. Vaiul pentru fãrãde-
lege. Sã daþi cinste Domnului, nu omului. Înrãdãcinare în credinþa
cea dreaptã. Þuica este de la diavol. Îndemn la sfinþenie. Dreptatea
Judecãtorului în ziua judecãþii faptelor. Vine focul. Sã fie biruit 

somnul în vremea rugãciunii. 

... O, Scripturã care te þin în mânã de la început ºi pânã
la sfârºit! Cerul ºi pãmântul vor trece, dar cuvintele Domnu-
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lui Iisus Hristos nu se vor ºterge ºi nimic nu va rãmâne neîm-
plinit. Amin. 

Israele, poporul Meu, întoarce-te cu faþa la Dumnezeu,
cã Dumnezeu a fost ºi este scutul tãu, dar fã aºa cum scrie, cã
nici o virgulã nu se va lua. ªi la cei ce n-au ºtiut, ºi la cei ce
n-au vãzut, ºi la cei ce n-au vorbit, va vorbi virgula ºi vor în-
cremeni, cãci nu a fost pusã sã trecem peste virgulã, iar punc-
tul a fost ca sã te opreºti. Vai de tine, creºtine care n-ai luptat
ca sã înþelegi punctul ºi sã te opreºti! Vai de tine, cel ce nu
te-ai oprit! Vai de tine, cel ce n-ai priceput punctul! Vai de
tine, cã Eu sunt virgula ºi punctul! Vai de tine, care, Eu am
venit la tine, ºi tu nu M-ai primit! Vai de tine, creºtine, ce ju-
decatã vine peste tine! 

Vai de tine, vrãjitoare ºi fermecãtoare! Vai de tine, dia-
vole, care ai fabricat lucrul, ca omul sã nu mai fie cu Domnul!
Vai de tine, fântânã care n-ai fost bunã de bãut! Vai de tine,
cumpãnã care n-ai fost bunã pentru scos apã la vreme de se-
cetã! Vai de tine, tâmplar ºi cioban sau fierar pe care Domnul
Iisus te-a fãcut ca sã Mã foloseºti pe pãmânt! Vai de tine ges-
tionar care n-ai pãstrat marfa ce þi-am dat! Duhovniceºte
Domnul vorbeºte. Vai de tine, Ierusalime, care, am trecut prin
tine ºi nu M-ai pãstrat! Vai de tine naº care nu þi-ai pãstrat se-
cretul de naº! 

... Capetele voastre Domnului sã le plecaþi. Mulþi
domni vor zice sã le plecaþi lor, dar Unul este Domnul. În ce-
rul sfânt nimeni din îngeri ºi sfinþi nu primeºte închinãciune
ºi mãrire, ºi zic aºa: „Domnului Iisus Hristos sã vã închi-
naþi“. Dacã cinsteºte pe cineva, pe Domnul Îl cinsteºte. Sã nu
pui cinstea Domnului, omului. Dacã cinsteºti pe fratele tãu,
pe Domnul Îl cinsteºti, iar dacã ajuþi pe fratele tãu, pe Dom-
nul Îl ajuþi. Fiilor, viaþa voastrã sã fie a Domnului, nu a omu-
lui; ºi luptaþi pentru cer, cã lucrul ceresc, sfârºit nu are. 

... Fiþi tari ºi înrãdãcinaþi-vã bine viaþa cu Mine, ca sã
þineþi piept la furtunã ºi la viscol, cã scrie în Scripturã cã via
a dat-o spre mâncare porcilor, ºi de o altã vie este plin pãmân-
tul, ºi aceasta e sectarismul. De aceea vã spun: adânciþi rãdã-
cinile, cã vine vremea ca un ciorchine din via Mea sã aibã un
kilogram. 

... Nici când eram pe cruce nu eram trist cum sunt as-
tãzi. Tatã, Eu nu vã dau þuicã. Þuica e de la diavol. Eu vã dau
struguri, dar beþi cu mãsurã. Eu þi-am dat pruna ca pe smo-
chinã, nu s-o fierbi ºi s-o faci þuicã. Copilaºilor, fiþi cuminþi,
nu prãpãdiþi lucrurile Domnului. Vai de tine, prun care ai fã-
cut pruna ºi s-a fãcut þuicã din tine! Duhovniceºte vorbesc.
Ascultã bine ºi cumpãrã înþelepciune dacã nu ai. Dar voi
cumpãraþi numai porci, vaci, cai. Cumpãraþi ºi înþelepciune.
Cã te închini ºi lui Dumnezeu, dar te închini ºi duhului rãu.
Posteºti, dar odatã cu postul faci ºi minciunã. Faci milostenie,
dar ºi furi. 

La ziua de judecatã nimic de pe pãmânt nu te poate
scoate. Judecata pãmânteascã nu seamãnã cu cea cereascã.
Martorii ºi avocaþii cereºti nu primesc bãnet, ci te iau din car-
te, nimic nu trec cu vederea. Numai Preasfânta Fecioarã Ma-
ria e miloasã, cã de aceea s-a fãcut taina cu ea pe pãmânt, ca
sã se roage pentru tine ºi ca sã o ai mijlocitoare. De aceea vã
spun: nu mai faceþi pãcate. 

... Deschide inima, cã vine focul din Sodoma ºi Gomo-
ra. Ca mâine dimineaþã vei vedea focul cum va arde casa ta ºi
cum zbiarã vitele toate ºi fug îngrozite cu focul pe spatele lor.
Uitã-te bine, cã acelea pe care le vezi goale ºi vorbind cu
bãieþii, nu le vei mai vedea, cã acelea au adus sfârºitul pe pã-
mânt. Fiilor, nu lãsaþi lucrurile acestea sã intre în casele voas-

tre. Nu lãsaþi sã intre focul în casa voastrã. Sã vadã Dumne-
zeu semnul la fereastra voastrã ca sã scãpaþi. Iar dacã în casa
ta vei lãsa sã intre fiicele tale goale ºi fiii tãi ca ai Sodomei,
ai lumii, atunci nu vei avea scãpare, ºi casa ta ºi vaca ta ºi
lucrurile tale vor arde. 

... Vai de tine, care dormi la rugãciune! cã te-ai dus în
ºanþ, ca ºoferul care doarme la volanul maºinii. Creºtine care
stai la rugãciune, n-ai voie sã te scoli de la rugãciune de þi-ar
muri boul ºi vaca ta; de ar arde casa, n-ai voie, creºtine.
Crezi? Lasã-þi perdelele ºi încuie-þi uºa ºi lasã vaca, lasã raþe-
le, lasã gãinile ºi leagã câinele la poartã. Ai auzit? 

... Pacea Domnului Iisus Hristos sã fie cu voi toþi! Fii-
lor, fiþi fãcãtori de pace, stingeþi cearta din casele voastre. Iu-
biþi-vã, sprijiniþi-vã ºi ajutaþi-vã. La vremea care stã în faþã,
va fi scris ºi pe stâlpi: „Creºtini din toate þãrile, uniþi-vã!“. ªi
va fi scris: „Trãiascã creºtinãtatea de azi!“.

Harul Domnului Iisus Hristos sã fie cu voi toþi. Amin.
1/14 septembrie 1973

Aºezarea pe pãmânt a legii sfinþeniei. Proorocie pentru sporirea
credinþei în România. Fãrãdelegea cheamã focul, iar bãutura 

cheamã potopul. 

... Acum, într-o zi, M-am coborât pe cãrãrile acestui pã-
mânt ºi am întâlnit o turmã mare de oiþe, ºi ciobanul era îna-
inte, iar oiþele mergeau dupã el, fãrã sã le mâie cineva de la
urmã. Ce frumos era! Numai dupã Mine nu mai merge nimeni.
Am pornit de mii de ori oiþele, în drum sã ajung, dar când Mã
uit înapoi, nu mai vãd pe nimeni, nici o oiþã. Vine necazul, ºi
atunci multe oiþe vor veni sã meargã dupã Mine ca sã scape de
necazul care vine. Mult bine þi-am fãcut când te ameninþa ne-
cazul, ºi n-am voit sã te las, ºi te-am scãpat de necaz. 

... O, Israele, nu cãrãmida sau zidul pe care-l ridica lui
faraon era greu, dar pãcatul care-l robea ºi îl stãpânea, cãci
aceia se trãgeau din pãcatul fraþilor lui Iosif, cã socoteau:
„Cum, cel mai mare sã se plece la cel mai mic?“, ºi s-a dus ºi
a ursit cum sã-i piardã urma, de mic. Aºa ºi astãzi când Dom-
nul Iisus e pe pãmânt, cautã cu toþii sã piardã aceastã cale du-
hovniceascã, sã nu-i mai chinuiascã cu post ºi cu rugãciune.
O, Israele, nu cãuta neamul acela care vinde pe fratele sãu, ca-
re are harul de la Dumnezeu. Nu cãuta sã întristezi pe acela ca-
re este cu dar de la Mine. Nu fi ca neamul acela, nu te trage
din neamul acela. Un singur lucru ai: sã crezi în Domnul Iisus
Hristos cu toatã credinþa ta, cu toatã sãmânþa ta. 

... Vin timpuri bune, fiilor. Vine ºi acela care a venit la
tine, ºi va pune lacãt la bãuturã ºi va pedepsi femeia cu bãrbat
iubind alt bãrbat. Vine, tatã, vine, cã la ciºmeaua de apã va
curge miere ºi lapte. Vine ºi când numai duhovniceºte se va
petrece vremea, de sâmbãtã din asfinþit, pânã luni în rãsãrit.
Vine vremea ºi când duminica nu va mai lucra nimeni în þari-
na sa. Vine, ºi va sta crucea pe masã ºi se va închina la ea.
Toþi împãraþii care sunt astãzi, nu vor mai fi împãraþi ºi va fi
unul singur împãrat, ºi el va hrãni ºi va îngriji toate þãrile în
lung ºi în lat. 

... Sunt ca un tatã, am o mulþime de copii, ºi din toþi,
numai un sfert Mã bucur de ei, ceilalþi sunt rãi. Fiþi atenþi la
viaþã. Feriþi-vã viaþa de boli, de accidente, de moarte, cã as-
tãzi este vremea duhului rãu, cã slugile fac ce zice împãratul.
Feriþi-vã, ºi sã aveþi dragoste ºi voinþã faþã de Mine. Ce e în
inima ta, aceea lãstãreºte, ºi cautã ca în inima ta sã nu fie duh
rãu, cãci când l-am fãcut pe Adam, am fãcut întâi inima, ºi în
ea, biserica. 
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Fii gospodinã ºi îngrijeºte bine de casa Domnului Iisus
Hristos. 

... Tatã, nu poþi sã zici unui curvar: „De ce curveºti?“
dacã ºi tu curveºti. Sau nu poþi sã zici unui beþiv: „De ce eºti
beþiv?“ dacã ºi tu bei. 

... Pãstraþi-vã, tatã, sãnãtatea, cã bolnavi sunt destui, ºi
pentru aceºtia iatã ce sã faceþi: post negru, cea mai bunã doc-
torie. Sugarul de la piept, patru ore. Copilul pânã la ºapte ani,
pânã la ora doisprezece, iar cei sãnãtoºi sã þinã de seara pânã
seara, de la ora ºase pânã la ora optsprezece, lunea, miercu-
rea ºi vinerea. Pentru tãmãduirea sufletului ºi a trupului, sã se
citeascã în opt ore patruzeci de paraclise, ºi în opt ore Psal-
tirea, de la cap la cap, ºi Cântãrile lui Moise. ªi în afarã de
acestea, vã priveºte. ªi apoi, Ceasurile ºi Canoanele. Sã nu
staþi fãrã Canoane în casele voastre, iar când vã rugaþi, sã
aveþi bileþelul pentru rãposaþi, cã sunt mulþi rãposaþi care nu
mai sunt pomeniþi la biserici. 

... Iatã, mãi creºtine, uite ce e afarã, curvie mare. Uite
ce e afarã, beþie mare. Afarã e moarte, e accident. Pune hãi-
nuþa pe tine ºi nu ieºi dezbrãcat afarã. Ce e afarã? Toþi cheamã
focul, toþi cheamã potopul. Þuica cheamã potopul, ºi curvia
cheamã focul, pentru cã focul e ceea ce rãscoleºte trupul. 

Pace þie, poporul Meu! Harul Domnului Iisus Hristos
sã fie cu voi toþi. Amin. 

7/20 septembrie 1973

Domnul nu mai are casã pe pãmânt. Proorocie despre lipsa roa-
delor pãmântului. Proorocie despre venirea regelui Mihai. 

România, þara binecuvântãrilor veacului nou. 

... Vreau sã-Mi fac o casã ºi n-am cu cine, n-am loc.
Vreau sã-Mi fac o casã ºi s-a fãcut pãgânul stãpân pe pãmân-
tul Meu ºi a prins putere grasã sã Mã opreascã. O, ce pustiu!
Unde voi gãsi sã-Mi fac casã? Unde eºti, Noe, sã-Mi fac casã?
Am fãcut atunci, am împlinit, dar ce Mi-a rãmas, nu mai pot
sã-Mi împlinesc azi. Mi-a luat pãgânul cãminul. Nu-i este fricã
de Mine; se þine la cot cu Mine. O, tatã, nu Mã vait ca sãracul
cã nu are unde-ºi face casã, ci Mã vait de tine, creºtine, cã a
venit vremea seceriºului, a venit vremea mustului, ºi nu mai e
vreme. Pe arac am sã-i mustesc! Închinã-te bine cãtre Mine,
ofteazã, cãieºte-te ºi plângi pentru sãrãcie, cã n-ai colivie. Nu
plânge de foame, cã ºi cel ce nu mãnâncã trãieºte. Numai cel
fãrã casã, acela nu trãieºte. Duhovniceºte. Ridicã-te, cã am un
fluier ºi n-ai sã ºtii cui am fluierat ºi când am fluierat. 

... Poporul Meu, Îmi pare rãu cã s-a pierdut numele
sfânt, deºi e scris cã totul va pieri, dar Dumnezeu cu poporul
Sãu nu va pieri. Au intrat lupii în stânã ºi au mâncat oile. O,
poporul Meu, nu te lãsa, ºi vindecã-te la rana ta. Dar sã ºtii cã
dupã reînvierea pãmântului va rãmâne ceva cu Mine; nu în
cer, ci pe pãmânt. 

... Israele, unde þi-e hambarul? Ai ceva în el? Israele,
cât ai stat de vorbã cu Mine, ai ceva în hambar? Israele tatã,
copilaºii Mei, sã ºtii cã dacã vei pieri, judecat vei fi, cã ai fost
bine hrãnit, n-ai fost bãtut, n-ai fost gol, n-ai fost nemâncat,
ºi ai fost bine miluit. Israele, puteai sã ai hambarul plin. Vine
greul, ºi întâi tu ai sã te vaiþi, care ai mâncat la masã cu Dum-
nezeu. Întâi tu ai sã suferi de foame ºi de frig. 

... Poporul Meu, n-a fost de când e veacul sã Mã lupt
din greu pentru cãminul Meu. Nu Mie Îmi fac casã, ci þie îþi
fac casã. Poporul Meu, nu fi dornic numai sã vezi, ci fii dor-
nic sã împlineºti. Poporul Meu, am venit sã nu mai plec de la
tine, sã fie vremea sã nu fii orfan, ca la vremea care vine sã

ºtii sã vii la Mine. Scrie pe hârtie, tatã, ºi sã nu pierzi din cu-
vintele de la Mine. Sã nu zici, copilul Meu, cã vii la Dumne-
zeu, ºi, când colo, sã te trezeºti în braþele duhului rãu, cã
mulþi vor veni în numele Meu, ºi e duhul rãu. Poporul Meu,
scrie pe hârtie durerea Mea. 

... Dumnezeu a fãcut chipul tãu frumos, dar l-a fãcut ca
sã vii la El ºi sã împlineºti. ªi tu, frumosule, ºi tu, urâtule, vi-
no la Dumnezeu! O, tatã, ce mireasã frumoasã Mi-a venit la
Mine în casã! Cine e mai frumoasã ca muceniþa Varvara?
Cine e mai frumoasã ca muceniþa Filofteia, ca muceniþa Eca-
terina sau cuvioasa Parascheva, sau ca Mãicuþa Mea? Scrie,
Daniele, scrie, cã ele nu au cerut mire pãmântesc, ci au voit
Mire ceresc. 

... O sã curgã cum curge ploaia pe pãmânt, aºa o sã
curgã banii peste voi, ºi fiþi atenþi, cã n-ai ce sã cumperi cu ei,
ºi sã nu te amãgeºti, cã vine lipsa de roade, ºi duhovniceºti, ºi
pãmânteºti. Are sã vinã cel pãmântesc ºi va zice: „Vãd cã tu
eºti roºu ºi frumos. Înseamnã cã ai pâine. Dã-mi ºi mie“. El
nu ºtie cã tu trãieºti cu Mine ºi de aceea trãieºti ºi eºti frumos. 

... Daniele, nu mai fiþi mâhniþi, cã vine ºi bucuria. Di-
mineaþa vine bucuria, ai auzit? ªi vom plãmãdi toate dureri-
le, cu leacul. Aºa e, tatã, în tot locul unde Dumnezeu lucrea-
zã, vine ºi duhul rãu ºi stricã. Plângeþi împreunã cu Mine. 

... Creºtinilor, urlã lupii la hotare. Mãi creºtinilor tatã,
aici e vatra româneascã, unde va curge miere ºi lapte. Nu veþi
mai merge în altã parte, ºi aici veþi face casã. Aºteptaþi-l pe
cel înstrãinat (regele Mihai, n.r.), care acum e în formare, de-
parte, cã Domnul îl aduce pe pãmântul sãu. 

12/25 septembrie 1973

Jalnica strigare a Domnului pentru creºtinii care fug de
Dumnezeu. Fãrãdelege peste fãrãdelege. 

O, copilaºii Mei, mããããi copilaºii Mei! Mããããi copi-
laºii Mei! Mããããi copilaºii Mei, mããããi! 

Nu vã strig pe voi. Strig pe unii din copilaºii Mei care
fug pe drumul pierzãrii. 

Mãi copilaºii Mei, mãããi! Mãi copilaºii Mei, mãããi!
Mãi copilaºii Mei, mãããi! Mãi copilaºii Mei, mãããi! Mãi co-
pilaºii Mei, mãããi! Fugiþi de Mine, nu vreþi sã staþi cu Mine!
Vai vouã, vai vouã! Nu veþi mai fi iertaþi! Vai vouã! 

Mihaile, îl vezi ce face? Îl vezi pe poporul Meu? Deºi
are porunci, deºi are prooroc, deºi are Scripturã, deºi are le-
gea în mânã, tot fuge dupã naturã, tot fuge dupã bãuturã, tot
fuge dupã Sodoma ºi Gomora. Pentru ce mai e bunã aceastã
Scripturã? Pentru ce mai proorocesc Eu în acest trup? 

Vai de voi, legiuitori rãi! Vai de voi, legiuitorilor rãi!
Vai de voi, cãlãilor rãi! Vai de voi, cârciumarilor, care aþi fã-
cut pe acest pãmânt numai cârciumi de bãuturã! Vai de tine,
creºtine care pleci de la Mine fãrã fricã de nimeni! Nu þi-e
fricã? Ai fost mângâiat prea mult. Nu voi mai striga Eu, ci va
striga piatra. Nu voi mai striga Eu, ci vor striga munþii ºi co-
pacii. Nu voi mai striga Eu, ci va striga pãmântul acesta care
geme. Nu voi mai striga Eu, ci vor grãi animalele. Nu voi mai
striga Eu, ci vor propovãdui semnele care se vor arãta în vãz-
duh. Nu voi mai arãta Eu calea omului rãu, ci o va arãta pe-
deapsa. Nu voi mai fi Eu pe acest pãmânt, ci vor fi cupele din
Apocalipsã. 

Poporul Meu, poporul Meu, unde e Scriptura? Pãstori-
lor, unde vã este turma? Unde vã sunt oile? Unde vã sunt mie-
luºeii? Unde vã e stâna? Unde vã e, tatã? Daniele, nu mai e
Scriptura, nu mai e. Scrie pe hârtie; nu mai e. În locul Scrip-
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turii va fi sticla ºi legea bãuturii. În locul crucii va fi mândruþa
frumoasã cu faþa dreasã. În locul bisericuþei vor fi moteluri de
dormit, cu musafirii muierilor. 

Vai de tine, pãmânt ºi mare, cã ai crescut în trup cã nu
mai ai loc sã te întinzi, cã stai îngenuncheat ºi nu mai ai unde
te întinde, ºi vei crãpa ºi vei pieri ºi vei muri. Te-ai îngrãºat
cât e pãmântul în lung ºi în lat, cã dacã ar mai fi vreme, tot
vei mai mânca ºi tot te vei mai îngrãºa, dar vei crãpa, cã aºa
e viaþa voastrã: mâncaþi, beþi ºi chefuiþi. Ajunge, cã te vei jeli.
Nu mai bea, nu mai fuma, nu mai curvi, cã aºa a voit sã facã
diavolul cu voi. 

O, lege lumeascã! Ai anunþat pe cei ce vedeau? Ai
anunþat pe cei ce grãiau? 

Numai cu morþii vorbesc. Nimeni nu grãieºte, nimeni
nu vorbeºte, nimeni nu porneºte. 

... Veniþi, cei chinuiþi, veniþi, cei triºti, veniþi la Mine!
Îndureraþilor ºi înfometaþilor, veniþi la Mine! Eu vã voi apãra.
Mai e o secundã ºi veþi auzi cum vor geme graºii ºi cum tros-
nesc, ºi vei zice cã e tunet, dar nu e tunet. Geme pãmântul ºi
trosneºte. 

... Pãziþi trupurile ºi duhurile, cã multe fiare s-au ridicat
pe pãmânt, înfometate de trupuri ºi de duhuri, ca sã vã mã-
nânce. Nu vã temeþi. Fiþi desãvârºiþi, cã nu voi mai vorbi cu
pãcãtoºii, cãci am vorbit, ºi Mã înfruntã îngerii ºi sfinþii cã
am stat de vorbã cu ei. ªi am stat cu ei nu cã Mi-a plãcut, ci
de milã. 

... Încã o datã repet: vine vremea ca ºi curva care
curveºte pe pãmânt, sã cuprindã tot pãmântul. ªi cârciuma
vrea sã rupã pereþii ca sã se facã mai mare. 

19 septembrie/2 octombrie 1973

Rãzboi între creºtini ºi pãgâni, între bine ºi rãu. Proorocie despre
ridicarea darului de peste preoþii care ºi-au întinat viaþa. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh.
Amin. Veniþi ºi voi, prunci care nu aþi fost poftiþi ca sã fiþi
nãscuþi! Amin, amin, amin. 

Pace vouã, pace între tine ºi Mine, Israele! Pace în cer
ºi pe pãmânt, ºi între oameni bunãvoire! cã aceasta s-a profe-
þit ºi nu s-a împlinit. Vine vremea sã se facã ce nu a fost scris,
cã am spus cã se va face rãzboi pe pãmânt, între pãgâni ºi
creºtini, între diavoli ºi sfinþi. Ia aminte aceste cuvinte, cã se
va scula unul cu sabia ºi va tãia cu ea. Ce va tãia? Cui sã-i zic
sã ia aminte? cã am zis de multe ori sã ia aminte, ºi nu s-a
luat. Cui sã-i zic sã ia aminte? cã nu mai are nimeni fricã. Cui
sã-i ºoptesc? Cui sã-i grãiesc? Surdul nu aude, mutul nu vor-
beºte, orbul nu vede. A sosit vremea sã se lucreze, vremea cu
orbul, cu surdul ºi cu mutul, care, ochi a avut ºi n-a vãzut, ºi
a avut urechi ºi n-a auzit. Vine vremea sã se lucreze împotriva
celui ce a avut ochi ºi n-a vãzut, împotriva celui ce a avut
urechi ºi n-a auzit, ºi a avut gurã ºi n-a vorbit. Vine vremea sã
se lucreze împotriva lor. 

Scoalã-te în picioare, omule necredincios, cãci credinþã
ai avut, dar în Mine n-ai crezut. Scoalã-te în picioare, omule
înþelept, nu de Mine, ci de glume, de poveºti din lume. Scoa-
lã-te în picioare, preoþime, care ai fost preot în lume ºi n-ai
slujit cum se cuvine. Bisericuþã ai avut, Evanghelie ai avut,
dar n-ai citit. Scripturã ai avut, dar n-ai folosit, ºi ai folosit nu-
mai banul. 

... Vino la Mine, tu, care n-ai nume care este scris în
Scripturã! Dacã aceasta se scria pe pãmântul acesta, nimic nu
mai era, cãci acesta e mânios, e furios. Acestuia i s-a scris ºi

i s-a spus nu numai în Scripturã, ci ºi în vie vorbire. Ce nu s-a
fãcut pentru pãcãtos? Cine rãspunde cã ºi în vremea aceasta e
tot pãcãtos? Veniþi, veniþi, cã vine ce nu a fost! 

... Sunt ani de când am fost aruncat în temniþã, ºi parcã
e azi. Ce a fost atunci, este ºi astãzi. Atunci eram bãtut de pã-
gâni ºi de tâlhari, iar azi sunt bãtut chiar de copiii Mei, ºi e
mai grea decât vremea aceea. De atunci ºi pânã acum nu s-a
mai fãcut cunoscut cã Eu sunt Dumnezeu? De atunci ºi pânã
acum n-ai avut timp sã cercetezi bine lucrurile pentru Mine?
N-ai avut timp sã nu-l pui pe duhul rãu în locul Meu? La ziua
de judecatã cum se va mai ierta celui ce i-am spus sã ia amin-
te, celui ce i-am spus sã privegheze ºi nu a privegheat? Cui
sã-i mai zic: „copilul Meu“? Cui sã-i mai zic Eu slugã bunã
ºi credincioasã când el a fost mânios ºi necredincios, când la
vreme rea s-a pitit de Mine, iar la vreme bunã a stat cu Mine?
Cui sã mai spun Eu „copilul Meu“? cã mereu Mã ia de pe
cuie, mereu Îmi bate cuie, mereu Mã suie pe cruce, mereu Mã
dã jos de pe cruce, mereu Mã bagã în mormânt ºi mereu Mã
scoate din mormânt. O, cui sã-i mai spun Eu: „poporul
Meu“? Nici nu vreau sã Mã uit la cei care de atunci ºi pânã
acum n-au fost vrednici sã facã un rod. 

O, Israele, Israele, o, tatã, o, tatã, tatã, ce munþi înalþi s-au
zidit în inima ta! Ce munte de piatrã s-a zidit în inima ta, cã
nu pot sã pãtrund în ea! O, tatã, Mã cãiesc cã am pus masã ºi
pe masã am pus mâncare ºi la masã te-am chemat sã mãnânci
ºi n-ai voit sã mãnânci. Decât ai poftit, ºi restul ai lãsat pe
masã. O, tatã, te vei duce la smochin ºi nu va avea ºi nu vei
avea voie sã-l blestemi cum l-am blestemat Eu. ªi astãzi, Eu
sunt smochinul, cã n-ai voit sã mãnânci din el, cã el a fãcut
smochine, dar au fost ascunse. 

O, Israele tatã, zac în pat, dar nu are cine Mã întoarce.
Mi-e sete, dar n-are cine-Mi da apã. Zac în temniþã ºi nimeni
nu vine la Mine. O, Israele tatã, ce îmbrãcat eºti tu, ºi ce gol
sunt Eu, ºi n-are cine sã-Mi dea o cãmaºã! Ce casã frumoasã
ai tu, ºi Eu n-am nici un bordei unde sã stau! Ce spãlat eºti tu,
ºi ce murdar sunt Eu de sânge! O, Israele tatã, ce sãnãtos eºti
tu cu trupul, ºi ce bolnav sunt Eu! O, Israele tatã, ce de prie-
teni ai tu, ºi Eu sunt singur! O, Israele tatã, cum alergi tu sã
te bucuri, ºi Eu n-am cu cine sã Mã bucur, cã tu te ascunzi din
calea Mea. Nu M-am aºteptat, de atunci ºi pânã azi, ca sã nu
cunoºti pe Dumnezeu ºi pe duhul rãu. Pe Dumnezeu L-ai so-
cotit duºmanul tãu, ºi pe duhul rãu, prietenul tãu. Al Meu e
pãmântul, ºi se va curãþa. Crezi? 

Copiilor, pentru voi am certat pe împãrat, ºi i-am zis:
«Nu vã atingeþi de unºii Mei!». Pentru voi am fãcut rãzboi
chiar ºi cu îngerii rãi. Nu le-am îngãduit sã vã facã nimic.
Pentru voi am avut rãzboi chiar ºi cu diavolii. I-am alungat de
la faþa voastrã, dar voi îi chemaþi sã vinã. Cine este vinovat?
Eu am zis: «Postiþi!», dar voi nu postiþi, cã ziceþi cã nu puteþi.
Copilaºii Mei, cum s-a profeþit despre Mine înainte de a Mã
naºte, aºa s-a profeþit ºi despre vremea de azi, cã va posti
creºtinul ºi va posti ºi diavolul. O, poporul Meu, Mã doare
cum o doare pe o femeie care e în chinuri de naºtere. 

... Copii, am vizitat pãmântul acesta în lung ºi în lat ºi
am numãrat izvoarele de apã ºi n-am gãsit câte am ºtiut Eu.
Multe izvoare, nici urmã nu mai au, ºi în locul lor era ºipotul
de þuicã. Creºtine, bei þuicã, vine þuica peste tine. Vine un
prooroc mincinos ºi îþi spune sã bei þuicã, creºtine. ªi vei bea,
cã e dupã pofta ta, dar pe Mine nu Mã vei mai vedea. 

... Copiii Mei, fiþi ai Scripturii, fiþi ai cerului. 

... Omule care ai femeie, trãieºte cu ea ca ºi când n-ai
avea femeie. ªi zic femeii: femeie, trãieºte cu bãrbatul tãu ca
ºi când n-ai avea bãrbat. 
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... O, tatã, preotul de altãdatã nu schimba hãinuþa sa,
dar acum am întâlnit preot în haine la fel cu lumea. Am întâl-
nit preot cu ceas la mânã ºi cu fundã la gât. 

Copilaºii Mei care porniþi sã Mã cãutaþi, toþi poftiþi
serviciu. Eu nu vã opresc de la serviciu; cãutaþi. Voi nu ºtiþi.
Vã e fricã de foame ºi de sãrãcie, dar moºii ºi strãmoºii voºtri
au iubit sãrãcia. Eu nu vã opresc de la serviciu, dar vã spun
cã pe lângã serviciu aþi pierdut lucrul Meu. O, dacã te-aº ºti
prea vrednic, aº zice: du-te la serviciu, cã nu Mã tem cã pieri.
Da, ºi Eu am avut serviciu ºi meserie, ºi lucram împreunã cu
tatãl Meu la fierãstrãu, ºi mama Mea torcea ºi Mã þinea ºi nu
a cãzut niciodatã. 

... Tatã, nu mai e preoþie sã te spele. Preoþie e, dar nu
mai e cu Mine. Am întâlnit în cale preoþi care slujesc la duhul
rãu, prin concursuri de dansuri ºi cor, ºi voi lua darul ºi harul
ºi nu va mai avea cine sã spele pata ta. Voi lua darul preoþilor,
cãci nu-Mi mai slujesc Mie. 

24 septembrie/7 octombrie 1973

Pãcatele lucrate în ascuns, atrag pedeapsa lor. Dumnezeu Se roagã
de om sã nu-ºi strice mintea. Vedenia trâmbiþei Domnului. Fãrãde-

legile celor tineri îi duc pe ei la plata grea a acestora. 

... Daniele tatã, oaia trãieºte fãrã coadã, fãrã picior, dar
fãrã cap nu trãieºte. Daniele, apropie-te de Mine. ªtiþi ce în-
seamnã fãrã cap? Iatã cã diavolul vrea sã cucereascã ce e mai
de seamã. A încercat toate, dar la cap, acum încearcã. Nu vor-
besc de unul, doi, ci de toate capetele de la oi, cã voi nu vedeþi
nici când v-a mânjit, nici când v-a ologit. Voi nu vedeþi. Ziceþi
cã sunteþi bine, ºi dacã vã spun pãcatul, ziceþi cã nu e adevã-
rat. „Eu?“, face creºtinul. „Eu? Ce am fãcut eu?“, aºa zice
creºtinul când îl anunþ. Þine-te bine, creºtine, cã râde diavolul
de tine. 

Creºtine tatã, am rugat pe Israel odatã, când se ducea ºi
vorbea cu fiicele din Gomora, ºi fiii se duceau ºi vorbeau cu
fiicele din Gomora, ºi aºa fãceau aceastã lucrare în ascuns,
pânã când toþi au mers la junghiat, dupã porunca Domnului.
Israele, þine-te bine, cã vine ºi peste tine acest cuvânt care a
fost atunci: „Mergi la junghiat, cã nimic spurcat nu va merge
în pãmântul curat“. 

Israele, Israele, vine vremea sã te strici la cap. Israele,
poporul Meu, te-am rugat ºi în genunchi, ºi în picioare. Nu
ºtiu cum sã mai stau, cã în toate felurile am stat în faþa ta.
Israele tatã, plângi împreunã cu Mine, cã la un mort toate
neamurile îl plâng ºi se jelesc, iar la un creºtin care a cãzut de
la Mine, toate neamurile pãmânteºti, în loc sã-l plângã, se
bucurã mult ºi se veselesc, cã zic cã acum nu mai este prost
ºi înapoiat. 

... Fiule, uite în noaptea aceasta ce i-a arãtat Dumne-
zeu, cã nici mintea nu-i mai este întreagã sã înþeleagã lucru-
rile sfinte, cã nu e ajutatã de acest popor. A vãzut în casa
aceasta nouã cã venea la ea armatã, militari ºi se rugau de ea,
cã ei parcã vedeau ce este la ea ºi se rugau. Unul þinea una:
„Mã, duceþi-vã voi acasã, cã vã spun eu ce aud, cã poate se
teme de voi“. Nu ºtia cum s-o mai mângâie ca sã înþeleagã.
Dar cum ºedea ea cu faþa plecatã, ºi-a rupt hainele, le-a fãcut
zdrenþe, cã nu ºtia ce sã facã, sã spunã sau sã nu spunã. ªi ce-
rea la Mine, rugãtoare, ºi Mã întreba: „Ce voieºte ostaºul
acela? Binele, sau rãul meu?“. ªi înger a venit ºi i-a spus:
„Ceea ce e la tine ºi ce trebuie, Dumnezeu va împlini“. ªi în-
gerul a luat-o ºi a þinut-o pe braþul sãu ºi a adormit-o, ºi era
vânãtã de fricã. ªi venea armata din batalionul 22 ºi a fãcut
Dumnezeu lucrare grãitã, ºi veneau ºi civili, îmbrãcaþi ºi ei tot

militari, dar Dumnezeu îi cunoºtea ºi punea soldaþi ºi îi întor-
cea înapoi, ºi nu intra decât armata. ªi erau cu grade mari, ofi-
þeri ºi comandanþi, ºi plângeau ºi suspinau ºi aduceau mulþu-
mire acelui soldat care a descoperit aceastã lucrare a Mea. ªi
o mângâiau toþi ºi nu ºtiau cum sã stea ºi sã mulþumeascã va-
sului Meu. ªi atât de bine îi pãrea vasului Meu! Dar era mâh-
nitã cã nu ºtia ce sã rãspundã. ªi a venit îngerul din cer ºi a
luat-o pe braþele sale. ªi nu mult va dura ºi se va împlini, ºi
mulþi civili vor veni, dar Dumnezeu nu-i va primi. 

... Fiilor tatã, feriþi-vã de pãcate, cã din tãlpi pânã în
creºtet v-am cercetat, dar vã spun cã mulþi dintre voi vor fi
cuceriþi de diavolul. Îi va birui vremea viitoare ºi plãcerile. O,
mai bine n-ar mai veni anul acesta pentru pierderea oilor Me-
le. Tineret, te trece Dumnezeu prin sabie dacã vei trece la fã-
rãdelegi, deºi ºi acum rãul e început, dar va merge din rãu în
mai rãu. 

... Fiule, tot ce e necãsãtorit, de la vârsta de ºaisprezece
ani, va fi obligat sã se cãsãtoreascã, nu de Mine, ci de împã-
ratul drac. Dar ca sã nu-i cucereascã dracul, spun sã se desã-
vârºeascã în post ºi rugãciune, pânã se va împlini rostul lor la
Mine. Fiule, spune cu lacrimi în ochi, cum spunea Ioan Bote-
zãtorul: „O, viperelor ºi balaurilor, întoarceþi-vã, cã aceasta
e pedeapsa voastrã!“. Lasã, creºtine, cã e pãcat de tine. Ai
petrecut cu Mine fãrã minte ºi slut, cã sculele le-ai împrumu-
tat diavolului, ºi þi se vor usca mãdularele cu care ai lucrat
duhului rãu. 

27 septembrie/10 octombrie 1973

Domnul aratã durerea trâmbiþei Lui, ºi viaþa ei cea jertfelnicã. 

... Fiule, nu acest trup vorbeºte, cã e þãrânã. Dumnezeu
Tatãl vorbeºte prin Duhul Sfânt cu voi. 

... Fiule, simte durerea vasului Meu. Când am venit la
vasul Meu, era singur, era slab. Am ridicat-o, i-am dat sã pos-
teascã. Era numai osul, ºi atât s-a bucurat cã are o mânã mi-
loasã! Am ridicat-o prin postul pe care l-a sãvârºit prin cu-
vânt. Nu e sãnãtoasã, sãnãtoasã. ªi când am adus tânãrul
acesta, i-am arãtat în vedenie ºi am întrebat-o: „Ce zici?“. ªi
a zis: „Ce sã fac cu el? cã nu face ca mine“. ªi i-am spus:
„Lasã-Mã sã lucrez Eu cu el, cã pentru Mine îl iau“. Nu l-am
luat de la sfinþi ca pe David. Neamul lui Nicolae a fost rãu.
De ce a lucrat Dumnezeu aºa? De ce? Sã dezrobesc acest
neam. Dacã îl luam dintr-un neam bun, ar fi zis împãratul zi-
lei cã aceºtia fac altã lege. Când a venit la Mine, avea ceas la
mânã ºi cravatã la gât ºi râdea lumea când îl vedea. Mãi fiule,
nu ºtii din ce neam se trage Nicolae. Neamul sãu a fost rãu,
dar a fost cineva dintre neamurile acestuia, bun, ºi sãmânþa
aceea a mers pe sub pãmânt ºi a dat viaþã ca sã rãmânã ºi sã
scoatã din robie acest neam. Acest neam rãu, toate relele le-a
fãcut, ºi am scos aceastã spiþã sã dezrobesc acest neam. Ce
zici? A pierdut Dumnezeu împãrãþia prin acest om care a
fugit? Nu pierde Dumnezeu împãrãþia ºi nici pe acest om. 

6/19 octombrie 1973

Rãbdarea Domnului îl pãgubeºte pe creºtin. Înmulþirea hranei du-
hului. Domnul ºi poporul Sãu vor moºteni pãmântul nou. Cei ce au 

pecetea lui antichrist ºi se ascund cu ea. 

... Israele, poporul Meu, te vestesc pe tine: þine-te bine,
cã bate vântul ºi te dãrâmã. Nu te bucura, cã întristarea stã în
faþã, precum stã în faþa Mea paguba. Pentru cã nu te-am pe-
depsit când ai greºit, Eu am pãgubit. Israele, poporul Meu, Is-
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raele tatã, mult vei sta cu viaþa destrãmatã? Nu se va mai afla
nici un drept, nici un înþelept ca sã te repare. Israele tatã, Is-
raele, puþine, puþine cuvinte am sã-þi spun, cã nu mai pot. Is-
raele tatã, Israele, vine vremea sã te dãrâme, cã nu ce ai de la
Mine te dãrâmã, ci ce ai de la tine te dãrâmã, cã în inima ta ai
un înger ºi un diavol; îngerul e respins, iar diavolul e primit
în orice cuvânt. 

... Israele tatã, copilaºul Meu, s-a fotografiat timpul
când ai vorbit ºi când ai petrecut cu Dumnezeu. S-au fotogra-
fiat masa ºi mâncarea. S-au fotografiat. Uite fotograful. Mai
e un pic. Iatã fotografiile. Le vei vedea de la tot începutul,
pânã va fi sfârºitul. Crezi? Totul, ºi viul, ºi mutul s-au foto-
grafiat; ºi vrednicul, ºi puturosul, ºi somnorosul. 

... Israele, Israele, poporul Meu întru care am binevoit
sã petrec! Poporul Meu, moºii ºi strãmoºii voºtri M-au þinut
ºi M-au trimis cu voi, cã aºa e scris. Ia sã cauþi sã-Mi gãseºti
timpul de azi, cum Domnul petrece în casele voastre, cãci
celui cu o singurã clasã Domnul îi descoperã, nu celui cu car-
te multã, cã acela nu se uitã la Domnul. 

... Acum sunt Eu pãgubit, dar mai târziu eºti tu pãgu-
bit; mai târziu te va durea pe tine. Acum Mã doare pe Mine.
Toatã agoniseala Îmi este veºtedã. Nimeni dintre voi nu vede,
decât numai trâmbiþa Mea. Daniele, þii minte ce þi-am spus Eu,
cã vrãjmaºul rãu ucide vasul Meu? Daniele, sfoara cereascã
cu care a fost Nicolae legat când l-am cununat, cu ea se des-
fãºoarã lung. Mãi Daniele, poporul Meu iubit, voi nu ºtiþi,
n-aþi priceput, cã uite, fuga lui Nicolae de la locurile sfinte e
uciderea vasului Meu. 

... Fiule, câte oiþe sunteþi voi? S-a fãcut numãrãtoarea?
S-a fãcut? De ce nu s-a fãcut? Fiule, nu a fost glumã, nu a fost
minciunã. Voi de ce nu împliniþi toate câte s-au spus? Fiþi în-
grijitori, sã nu rãmânã nimic de azi pe mâine, cã vine sã se
împlineascã de Mine, ºi ce veþi face? 

... Israele cel mic, mugurele care ai supt! Israele, moºii
ºi strãmoºii voºtri nu au fost ca voi, ocrotiþi atât de mult. Tu
eºti singurul. Tu vei fi acela cãruia îþi va spune Domnul: în-
þarcã-te, cã a sosit timpul sã te înþarc. 

... Treziþi-vã, cã nu mai e soarele la rãsãrit, ci e la apus.
Israele, fã-þi numãrãtoarea ºi pune-o la iconiþã ºi vezi de oiþe
ºi de mieluºei. Vor fi raze de soare ale oiþelor oscioare. Cum
se adunã de la bisericuþã, cum se sfinþeºte, aºa va fi cu toate
oscioarele ºi lucrurile unei oiþe. 

... Copilaºii Mei, tatã, trupul ºi duhul sunt fãcute de
Dumnezeu. Tatã, copilaºii Mei, nu a oprit Dumnezeu sã nu
hrãniþi trupul, dar hrãniþi ºi duhul. Trupul este prea îmbuibat,
ºi duhul este asfixiat. Mulþi dintre voi, chiar aþi ucis duhul, ºi
aþi rãmas cu trupul. Cu trupul fãrã duh nu veþi vedea împãrã-
þia Mea. Fiþi desãvârºiþi, cã nu este altul ca sã fie veºnic, decât
Dumnezeu. 

Oiþele Mele, pentru voi s-a fãcut cerul ºi pãmântul.
Nimic nu va moºteni cerul ºi pãmântul, afarã de Dumnezeu ºi
poporul Sãu. 

... Tot omul care nu-L are pe Dumnezeu, se va arde ca
mãrãcinii ºi ca ciulinii. Fiilor, deºi pe pãmânt e la treaptã înal-
tã plãcerea, curvia, dar prin acestea omul piere. 

Alungaþi ce purtaþi în buzunar care nu e plãcut lui
Dumnezeu. Dintre voi aveþi în buzunar ºtampila lui antichrist.
Vine vremea ca tot omul care are în buzunar acest lucru, sã
facã rãzboi cu Dumnezeu. Dacã vei zice cã nu vorbeºti, tot te
vei duce, cã te va lua dupã dosar ºi îþi va da arma în mânã.
Fiilor, sã nu credeþi cã veþi scãpa vreunul dintre voi ascuns, cã
tot pãmântul se va scormoni ºi te va gãsi, ºi vei fi nimicit.

Fiilor, veþi striga: „Stãpâne, nu mã prãpãdi, cã am fost cu Ti-
ne!“, dar nu te voi cunoaºte. 

26 octombrie/8 noiembrie 1973

Multa ºi îndurerata grãire a Domnului cu omul care se numeºte
creºtin. 

... O, lume neascultãtoare! Adicã, M-am înºelat cã te-am
nãscut ºi cã te-am crescut? M-oi fi înºelat, dar Mi se va face
dreptate la ziua de judecatã. M-oi fi înºelat cã te-am hrãnit
sau cã te-am crescut sau cã te-am ocrotit? Ce zici, M-oi fi
înºelat? Creºtine, creºtine, peºte congelat ce înseamnã? Creº-
tine, nu-þi mai bate joc de Mine, cã pe Mine nu Mã mai cu-
noºti, ºi cunoºti pe cel ce a fãcut femeia frumoasã la hainã ºi
darnicã la trup. O, ce femei darnice sunt astãzi! Îl cunoºti pe
acela care fabricã bãuturile sau care fabricã þigãrile, cãci
femeile astãzi cumpãrã tot ce vor, cu banii de pe trup. Vai de
tine, care dai banii pe trupul unei femei! 

... Am fãcut cu tine un legãmânt, creºtine. Creºtine, nu-þi
mai bate joc de Mine, cã nici Eu nu-Mi bat joc de tine, cã te
scalzi în mocirlã, ºi am putere sã te fac porc sau alt animal.
Creºtine, nu-þi mai bate joc de Mine, cã dacã nu aº avea rãb-
dare, te-aº face stâncã de piatrã, cã te tãvãleºti din creºtet pâ-
nã-n tãlpi în mocirlã. Ai fãcut din trupul tãu peºterã de piatrã
duhurilor necurate. Stau Eu lângã trupul tãu ºi aºtept sã Mã
primeºti, dar nu Mã primeºti, cã nu intru Eu, cã acolo ai pe
duhul rãu. Creºtine, nu-þi mai bate joc de Mine, precum nici
Eu nu-Mi bat joc de tine, nu-Mi bat joc de trupul tãu, cã dacã
Mi-aº bate joc de trupul tãu te-aº face un câine, cãci numai
câinele mãnâncã orice fel de spurcãciune. Câinele are timp de
curãþenie, ºi tu nu ai timp de curãþenie. Creºtine, nu-þi mai bate
joc de Mine, cã toate se vor judeca. 

Creºtine, ce am fãcut Eu pentru tine, ºi ce ai fãcut tu
pentru Mine? Eu M-am fãcut pentru tine prunc, M-am nãscut
prin trup. Am crescut pentru tine, ca sã creºti ºi tu pentru Mine.
Creºtine, ce n-am fãcut Eu pentru chipul Meu? ªi bob de grâu
M-am fãcut. Am fost îngropat în pãmânt, am rãsãrit, am fost
mãcinat. Creºtine, ce n-am fãcut Eu pentru tine? Sã iei seama
bine la Mine, cã nimeni de pe pãmânt nu putea lucra. Creºtine,
câte lucruri am lucrat Eu pentru tine! Nu e limbã ca sã descrie
câte s-au fãcut pentru tine. Tu ce ai fãcut pentru Mine? 

... Creºtine, nu-þi miroase urât pãcatul pe care-l faci? Mo-
ºii ºi strãmoºii voºtri când îºi fãceau nevoia lor nu mirosea, dar
astãzi pute urât. De ce? Aºa e înãuntrul tãu. O sã împuþiþi
pãmântul cu trupul pe care l-a uns Dumnezeu cu mirul Sãu. 

... Creºtine, vine vremea sã-Mi iau altã hainã, ºi Mã voi
lupta împotriva ta. Creºtine, împacã-te bine cu Mine astãzi,
cât este luminã, cã multã milã am fãcut cu tine. Acest cuvânt
sã nu vi se parã glumã, ca sã nu fiþi seceraþi cu secera. Cereþi
în rugãciune putere ca sã nimiciþi duhurile rele: „Doamne,
Dumnezeul meu, dã-mi puterea celui ce a nimicit pe Arie, dã-mi
putere sã nimicesc natura, adicã curvia“.

... Trezeºte-te, cã nu este bine, cã s-a fãcut numãrãtoa-
re. Nu sunt semne bune cã s-a fãcut numãrãtoarea lui Israel. 

... O, aº vrea sã fiþi pricepuþi, ca sã ºtiþi totul. Sã cãutaþi
cu cuvintele Mele lumina, cã vor veni din toate locurile ºi vor
zice ca sã nu mai fiþi cu Mine, cã acestea sunt prostii. ªi
atunci când vei pleca la luptã sã nu te sperii cã ai mult de lup-
tat, cãci ca un fulger vor trece, dar sã fii înþelept sã biruieºti
ºi sã nu te dai în lãturi. 

... Dacã un om þi-a spus þie: „De ce fumezi?“ sau þi-a
spus: „De ce bei?“ sau: „De ce curveºti?“, sã-l iei în braþe ºi
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sã-l sãruþi, cã nu te mai întâlneºti repede cu acela, ºi sã ºtii cã
acela este prietenul tãu. Iar de vine unul ºi spune: „De ce
posteºti? De ce te prosteºti?“, sã nu faci ca el, sã nu zici cã a
venit sã te scape, ci a venit sã te distrugã. 

... Fiilor, nu mai dormiþi la rugãciune. ªi zic aºa: nu mai
staþi la rugãciune cu unii ca aceºtia care dorm, cã prin somn
aduc la rugãciune pe duhurile rele, ºi poþi sã te rogi tu un an de
zile, dar dacã ai un somnoros la rugãciune ai muncit degeaba. 

... Cereþi ca la magazin, cã gestionarului dacã nu-i ceri,
nu ºtie ce sã-þi dea. Oare, sfântul Dimitrie nu era ºi el om ca
ºi tine? Toþi au fost ca tine, nu au fost pãsãrele. ªi de ce au în-
vins? Au cerut putere de la Mine. Cere putere sã te lupþi cum
s-a luptat Nestor cu Lie. Spuneþi, ce cereþi voi la rugãciune?
Cere putere sã usuci pofta ta, cu puterea de la rugãciune. Da-
niele, crezi? Ce a zis David când l-a luat de la oi? „Doamne,
ajutã-mã!“. Cãutaþi-vã, cã sunt la voi în rafturi lucrurile nece-
rute de voi. Fiilor, fiþi cuminþi, nu mai faceþi rele. Pãstoriþi-vã
pe voi ºi pe oile Mele ºi supravegheaþi, cã mulþi vor pleca de
la Mine. Nu vedeþi cum pleacã unul câte unul? 

28 octombrie/10 noiembrie 1973

Apropierea de Domnul îl scapã pe om în ziua pieirii pãcãtoºilor. Se
vor întoarce la mântuire neamurile pãmântului. Fumãtorii stârnesc
venirea focului. România va fi curãþitã ºi sfinþitã. Portul femeii 

creºtine. 

... Creºtinilor, apropiaþi-vã de Mine, spãlaþi-vã feþele, cã
vine vremea sã pãºiþi pe pãmânt sfânt. Toþi pãcãtoºii vor pieri.
Vine pieirea, într-o clipealã de ochi vine moartea peste toþi. Nu-
mai cei ce nu s-au închinat la nici un fel de pãcat vor scãpa. 

Ierusalime, Capernaume, Israele, vei auzi trâmbiþele, ºi
când vei auzi, sã ºtii: chemarea ta va fi. Pentru unii va fi necaz
mare, iar cei buni vor pãºi pe scarã cereascã. 

Poporul Meu, am sã vorbesc cu tine în limbã strãinã, cã
vor veni neamurile strãine pe care tu nu le-ai cunoscut. 

... Spalã-te bine de pãcat, cã mai e câte un preoþel care
nu s-a închinat la idolii plini de pãcat, care nu s-a închinat
celui de azi, ºi stã ascuns ºi plânge pentru moartea de azi ºi
strigã la Mine din cãmara sa: „Mai e mult, Doamne?“.

... Sã crezi, mamã ºi tatã, cu adevãrat sã crezi cã vei
pierde copilul ºi tânãra din casã. Îi vei pierde prin neascultare,
cã te uiþi la ei ºi nu te înduri sã-i dojeneºti sau sã-i baþi când
se gãsesc cu haina de miºel, cã þii la el mai mult ca la Mine.
Ce vei da pentru pãcatul acesta? O, n-ai voit sã-l dojeneºti ºi
l-ai lãsat sã se sinucidã. 

... O, creºtine tânãr ºi bãtrân, consultaþi-vã bine viaþa,
ca sã nu cãdeþi în focul care se deschide pe pãmânt. Cât e pã-
mântul în lung ºi în lat, tot va fi un foc, o mare de foc. Totul
va arde, ºi în vãzduh, ºi în apã. Se va aprinde de la tine, care
porþi þigara în gurã. Daniele, sã te urci sus, la înãlþime ºi sã te
uiþi cã toþi au þigara în gurã. Cine va mãtura coºul acesta? 

Copilaºii Mei, pentru ce aþi fãcut din gurã ºi din gât ºi
din piept, gurã de fum? Nu-þi mai arde gura, tatã, cã toate se
vor ierta, dar aceasta nu se va ierta, cã nimeni nu te va scãpa.
Mândria i-a cuprins pe toþi ca sã fumeze, ºi bãrbaþi, ºi femei.
Uitaþi-vã bine, cãci ce e azi în lume, e pieirea acestei lumi,
cãci ce sãvârºeºte omul, nu a fost de când e veacul. Ce e azi!
Ce e azi! Grabnic aduce focul ºi judecata! 

... Copilaºii Mei care am stat cu voi, ruºinos este ca sã
pieriþi, dupã cât dar aþi avut, ruºinos este. Te va vedea cerul,
îngerii ºi sfinþii cã vei pieri. Sunt sfinþi ºi îngeri în cer care
n-au avut parte de ce aþi avut voi. Ei s-au fãcut ascultãtori
citind din carte, nu ca tine, care stai de vorbã cu Mine. Te

porþi dupã moda din lume. Mi-e ruºine sã stau de vorbã cu
tine, cã ai moda din lume. 

... Copilaºii Mei, mult sânge am pierdut pentru voi ºi
mult M-am ostenit ºi am suferit pentru voi, dar tu nu suferi
pentru Mine un sfert de zi de foame. Eu am spus sã posteºti,
ºi voi nu postiþi, cã ziceþi cã postiþi pentru Mine. ªi veþi posti
fãrã voie, cã pâinea pe care o mãnânci acum când trebuia sã
posteºti, o aveai atunci. 

... Maica Domnului o sã mãture tot ce e rãu pe vatra
acestei þãri. Cine este cu Mine, acela va rãmâne. Poporul lui
Dumnezeu va moºteni, cã vizitatorii strãini au vãzut ce este
în România, ºi sub pat ºtie ce are, ºi abia aºteaptã s-o prade,
cã nelegiuitul va fi ars, ºi apoi þãrâna din el spulberatã de vânt
ºi datã afarã de pe acest pãmânt. Aþi auzit? 

... O, fiica Domnului Iisus care ai ascultat acest cuvânt,
þi se cade sã nu þi se vadã cãlcâiul, dar tu te porþi goalã ºi zici
cã eºti creºtinã, ºi apoi te superi dacã cineva îþi spune. ªi Eu
Mã supãr pe tine, cã Mi-e ruºine de cer, cã niciodatã n-aþi fost
atât de neascultãtori ºi goi. Te gãteºti sã placi unui bãrbat, dar
Mie când te gãteºti sã-Mi placi? 

... Din anul 1948, prima lucrare am fãcut-o prin acest
vas când am dus-o prin grãdinile cereºti. 

... Cât o clipealã de ochi mai e, ºi se descoperã pãcatul
pe care l-ai fãcut la întuneric. 

14/27 noiembrie 1973

Crucea: semnul Domnului ºi al creºtinului. Închinarea la idolii vre-
mii: sportul. Legi sfinte, pãzitoare de primejdii. Fiinþele zilelor de 

post, luni, miercuri ºi vineri. 

... Cu crucea se sfinþesc toate. Crucea va fi semnul
judecãþii. Când crucea va fi arãtatã pe cer, sã ºtiþi cã sunteþi la
sfârºit, ºi e un mare semn. Ea a fost arãtatã împãraþilor Con-
stantin ºi Elena. De multe ori s-a arãtat ea pe cer, dar nu a
vãzut-o nimeni, ºi acum va fi arãtatã pe cer ca semn cã va fi
în lume o înfocare mare, cu spume. Creºtinii de pe pãmântul
românesc sã înalþe crucea, semn ceresc. Amin. Creºtinilor,
unde vedeþi crucea cãzutã, fiþi cu îndemn sfânt ºi ridicaþi cru-
cea. Creºtinii de pe pãmânt sunt neamul sfintei cruci, ºi sã þi-
nã mereu la neam. Un creºtin care vede crucea cãzutã, sã
plângã, cã e o crimã între cer ºi pãmânt. Toþi credincioºii au
crucea în mânã. Copilaºii Mei, deosebiþi-vã de oamenii rãi,
prin cruce. Oamenii rãi poartã la ei cuþit, pumnal, sticluþã ºi
þigãri. Oamenii buni poartã crucea ºi cartea de rugãciuni. 

... Mai avem o clipã, ºi clipa aceasta e foarte înfocatã.
Voi nu o vedeþi. E un cuptor de foc pentru toþi, afarã de cre-
dincioºi. Am venit cu Duhul, cãci cu trupul nu mai pot cãlca
pe pãmânt, cã pãmântul e plin de pãcate, s-a fãcut scoarþã
groasã de spurcãciuni. Sã fiþi hotãrâþi, cã trimite Dumnezeu
pe pãmânt un împãrat care va scãpa poporul credincios ºi va
þine la ei ca la ochii sãi ºi îi va îmbrãþiºa ºi le va da putere ºi
va da multe ordine în folosul vostru ºi mulþi dintre oamenii
pãcãtoºi se vor face credincioºi din sfatul care vine de la Mi-
ne. Va avea putere mare când va vorbi el. Va fi ca tunetele ºi
se vor duce în urechile omului de pe pãmânt, ºi somnul de
noapte îl va alunga ºi se va trezi din somnul sãu, ºi atunci se
vor face multe minuni. Atunci Maica Domnului Iisus Hristos
va îmbrãþiºa mulþime de suflete, care prin rugãciunea ei ca-
pãtã fericirea. 

... O, iubit popor, pãstraþi-vã simþul de credincios ºi
alungaþi de la voi pãcatul, prin credinþã ºi bunãvoinþã. Fiþi
mereu cu Dumnezeu în legãturã. Dacã ai cãzut într-o greºea-
lã, sã ºtii cã te-am vãzut, dar ruºineazã-te ºi du-te la izvor ºi

158 Cuvântul lui Dumnezeu



te curãþã. Auziþi voi? Primiþi voi cu voie bunã? Strângeþi-vã
prin cãsuþele voastre, cã suntem ºi Noi unde sunteþi ºi voi doi
sau trei, ºi îmbãrbãtaþi-vã. Copilaºii Mei, avem duºmani
mulþi, ºi precum ºtiþi, Eu am avut mai mulþi, ºi precum ºtiþi,
Eu am fost numit vinovat ºi M-a condamnat la moarte. De ce,
oare? Nu Mi-a dat Dumnezeu Tatãl putere ca sã biruiesc oa-
menii? Dar M-am lãsat vinovat ca sã ºterg vina voastrã. Am
venit ºi M-am dat sã fiu vinovat pentru tot cel ce se simte
vinovat ºi se cãieºte ºi se curãþeºte ºi se împãrtãºeºte. 

... Feriþi copiii de meciuri ºi de sport, cã acesta este cel mai
mare idol. Vai de cel ce moare la acest idol, ascultând sau prac-
ticând! cã nimeni nu-l va putea scãpa de cel mai rãu loc din iad. 

... Aveþi grijã de copii. Aº dori copiii voºtri sã iasã
învãþãtori duhovniceºti, sã iasã învãþãtori de ce avem nevoie,
sã iasã fãcãtori de obiecte cereºti, nu de cele lumeºti, sã iasã
zidari. Dar creºtinii nu sunt zidari, cã e meserie joasã. 

... Daniele, ia un caiet cu o mie de foi ºi sã scrii acolo
vorbirile Mele ºi sã nu zici cã zãboveºti mult, cã Eu îþi voi
plãti, ºi sã le scrii pânã când Eu voi vorbi. 

... Mai sunt copilaºi de ai Mei ca voi. Am un ucenic
care-l urmeazã pe David, care a fãcut harfã. Mai sunt copii ca
voi, ºi fecioare, ºi tinere cu bãrbaþii lor, ºi voiesc ca sã-i înso-
þesc cu voi, dar ca sã voiesc, curãþiþi-vã, ca sã nu le fiþi smin-
tealã. Ei se duc cu toþii la bisericuþã, ºi în casã stau cu toþii ºi
nimeni nu ºtie cã ei sunt acasã, ºi cântã într-un loc ascuns. Au
ºi ei vite ºi pãsãri, dar sunt aranjate ca sã nu facã zarvã. 

Dacã un înger v-ar arãta vouã razele care se ridicã ºi se
coboarã, v-aþi minuna. 

... Daniele, sã întrebi familia aceasta friptã (Nicolae
Emil, de la Cãprioru, n.r.) dacã ei au þinut cu desãvârºire legea
Domnului Iisus Hristos, ºi dacã ei ziua de vineri o pãstreazã
sã nu spele rufele, cã aceastã zi e puternicã întru toate. Aceºti
credincioºi fripþi, au spãlat vinerea. Sã întrebaþi în adunare
dacã gospodinele credincioase þin aceastã zi de post. Lunea,
miercurea ºi vinerea, nu spãlaþi. Þineþi minte cã nu e zi fãrã
viaþã. Lunea e bãrbat, miercurea e bãrbat, ºi vinerea e femeie.
Le veþi vedea la cer. Daniele, nimeni nu poate cerceta ºi jude-
ca lucrul acesta. Voi sunteþi datori, ca omul care e musafir
într-o casã, ºi mâncaþi ºi beþi ce se pune pe masã. Mulþi ar
vrea sã ºtie lucrurile mari ce le ºtiþi voi, ºi le vor ºti dacã le
vor dori. 

20 noiembrie/3 decembrie 1973

Domnul Îºi aratã lipsa mângâierii ºi multa Lui tristeþe dumne-
zeiascã. Îndemn la dragoste mântuitoare, prin lepãdarea de pãcate 

ºi prin duhul pãcii sfinte. 

... Poporul Meu, am scris numele tãu în cerul Meu, ºi
ai grijã sã nu Mã întristezi. Poporul Meu, ai grijã sã fii uºurel,
ca sã poþi sã treci prin urechea acului, sã nu te opreascã ceva,
cã strâmtã e vremea, e ca urechea acului, ºi mulþi vor rãmâne.
Poporul Meu, te-am hrãnit cu duhul, cã multe trupuri vor
împuþi acest pãmânt. Poporul Meu, îndreaptã-þi cãtre Mine
privirea, cã uite, în faþa ta sunt Eu, Domnul Iisus Hristos,
Care, de când am fost în trup ºi pânã astãzi în Duh, numai în
necazuri ºi supãrãri sunt. Niciodatã n-am fost bucuros ºi mân-
gâiat. Poporul Meu, am venit din cerul sfânt sã împlinesc
ceea ce e scris. Poporul Meu, precum am venit în mijlocul
cãrturarilor ºi fariseilor, aºa am venit ºi am chemat la Mine
întreaga lume, ºi cine a venit, este fericit, este viu. 

Am venit în mijlocul preoþilor, ºi ei Mã rãstignesc.
Cine M-a ascultat, astãzi este cu Mine. Cine a ascultat de lu-
me, mereu a murit, ºi cei rãmaºi din lume, acum plâng la

capul lor. Poporul Meu, am venit la tine, cã aºa e scris, sã nu
mai merg în lume, cã Tatãl nu Mã lasã, ºi am venit la tine ºi
pe casã, ºi pe cale, ºi pe câmp. Unde am gãsit loc, acolo am
venit. O, mult am suferit pânã te-am fãcut în felul acesta! Pre-
gãteºte-te mereu, pânã vei ajunge sã-L vezi cu ochii pe Dum-
nezeu, pe Care astãzi tu nu-L crezi. 

... O, poporul Meu întru care am binevoit! Am primit
vestea cã þi-e silã, cã þi-e urât de Mine ºi cã Mã vei pãrãsi, cã
te vei duce în lume ºi vei scuipa dupã Mine ºi Mã vei huli ºi
multe cuvinte de ocarã Îmi vei aduce. 

O, poporul Meu, nu mai înmulþi mâncãrurile, nu mai
înmulþi paharele, nu mai înmulþi mândruþele. 

O, poporul Meu, aºtept sã fii pregãtit, cãci când te voi
vedea pregãtit, totul s-a sfârºit. Cã astãzi te-aº lua, dar nu vei
putea intra în împãrãþia Mea, cã dacã þi s-a îmbolnãvit soþia ºi
tu ai dus-o la spital, Eu am voit s-o curãþesc, ºi tu i-ai adus
mâncãricã de dulce, ºi bunã. O, poporul Meu, o, tatã, tatã,
când sã pregãtesc Eu poporul Meu dacã voi nu voiþi sã cu-
noaºteþi cã toate sunt pentru Mine? V-aþi îmbolnãvit ºi luaþi
mereu lucruri ca sã fiþi sãnãtoºi, dar voi nu vreþi sã cunoaºteþi
semnele pe care Eu le sãvârºesc pentru voi. 

Am voit sã opresc cearta de la voi prin semne, cãci cu
binele nu voiþi. O, dacã ar fi o schijã pacea Mea, nu ar rãmâne
nimic de ea, cã te-aº spulbera. Dacã ar fi o bombã pacea Mea,
te-aº face þãrânã. Am fãcut gard cu pace în jurul tãu ºi cearta
îl stricã mereu. Pânã când va fi cuvântul acesta: „Pace vo-
uã!“? Cine sã vinã din cer sã facã mereu pace? Cine, când tu
vrei sã te cerþi? Între voi e rãzboi mereu. Dacã aº zice: „Cear-
tã vouã!“, ca ºi câinii v-aþi mânca, dar Eu am zis mereu:
„Pace vouã, poporul Meu!“, ºi pace nu este. Ce lucru faci tu,
tatã? Ce lucrezi tu, creºtine? Ce lucrezi tu azi ºi mâine? Ce
faci tu, creºtine? Dacã ai fi olog sau orb, te-aº ierta, dar nu te
iert. Copilaºii Mei, dacã veþi mai duce viaþã nepregãtitã ºi în
ceartã, mâine nu veþi mai fi cu Mine. 

... Creºtine, multe cãrãri duc omul în iad. De ce, tatã, nu
le cunoaºte? Sau chiar dacã a auzit, dar nu vrea sã afle. „Un-
de m-oi duce, m-oi duce. Sã mã vãd eu mort“, ºi când ajunge
acolo, îºi blesteamã pãrinþii ºi preoþii cã nu l-au învãþat. Mãi
copii, Eu v-am învãþat întru totul, v-am învãþat mai mult decât
au învãþat învãþãtorii pe elevii lor. Crezi? Nimic n-aþi ºti dacã
v-aº pune la un examen. Îl vei vedea pe diavolul lângã tine ºi
nu-l vei cunoaºte decât atunci când te duci în iad. 

... Copii, mult nu mai stãm aici, ºi ne vom muta în altã
casã ºi vor veni din þãri îndepãrtate, ºi când vor vedea hrana
voastrã (cu carne, n.r.), se vor sminti. 

... Poporul Meu, unde sunt fraþii voºtri? Unde sunt
copilaºii voºtri? Poporul Meu, am adus la cunoºtinþã vremu-
rile ºi ispitele. Poporul Meu, de câte ori am grãit acest cuvânt:
«Creºtine, þine-te bine, ca vântul sã nu te dãrâme»! De câte
ori am spus acest cuvânt: «Creºtine, þine-te bine, ca lumea sã
nu te dãrâme»! Unde sunt aceia pe care i-am uns ºi i-am bine-
cuvântat ºi i-am încredinþat ca fii ai cerului? cã dacã ar ºti ºi
numele îngerilor ºi al celor din cer, ºi aceia ar fi fost vânduþi,
ºi aceia ar fi fost coborâþi din cer jos. 

... Multe familii s-au distrus. Parcã a venit vijelia, parcã
a venit potopul lui Noe. Dar nu a venit potopul lui Noe, ºi nici
potop de vijelie, ci a venit un potop din China, a venit un po-
top din Germania, a venit un potop din Franþa, a venit un po-
top din Rusia, ºi toate þãrile au adus câte un potop. Dar dacã
te duci în Germania, acolo vezi credinþã sfântã, iar dacã te
duci în China ºi mergi prin bãlþi ºi bãlãrii, ajungi undeva la o
credinþã nestricatã. În toate þãrile a rãmas câte o insulã nestin-

159Anii 1955 – 1980



gheritã din credinþã, numai în þara Mea nu mai e, nu mai e,
tatã. Mergi prin baltã ºi mãrãcini, nu mai e credinþã sfântã.
Cei cu credinþã sfântã sunt prinºi în sicrie. Aceia mai au cre-
dinþã sfântã. 

... Apropiaþi-vã bine de Mine. Nu lãsaþi trupul sã se
îngraºe ca sã fiþi greoi la drumul cãtre Noi. Cu mulþi dintre
voi se va întâmpla ca ºi cu femeia lui Lot când voia sã fie la
Mine cu tot neamul ei, dar nu putea merge cu Mine cã nu fã-
cea voia Mea. ªi dacã þii la neam, rãmâi cu neamul, ca feme-
ia lui Lot. ªi Noe avea neamuri, ºi strigau la Noe: „Noe, dã-ne
drumul!“, ºi nu i-a primit, cãci cheia era la Mine. 

... Fiilor, trãiþi cu fricã. Aveþi fricã, nu de bãtaie, ci de
pãcat, cã nimic nu te pedepseºte decât pãcatul. Vine acela
care va pune lacãt ºi la þigarã, ºi la sticluþã, ºi la cãrnicicã, ºi
fericit care nu o va lua nici pe aceasta. 

... Tatã, vor fi clipe când Eu n-am sã vin la voi, cã mai
am copii ºi merg la ei, ºi voi pãþi cum a pãþit Moise: când voi
veni la voi, vã voi gãsi mâncând ºi jucând. ªi ce veþi face?
Cine-ºi ia toiagul în mânã sã pãstoreascã poporul Meu când
Eu nu voi veni la el? 

Fiilor, daþi-Mi ºi Mie o bucurie cã nu vã veþi abate de
la Mine. Mã duc, cã am un popor mult mai întãrit decât voi,
cãci ei cântã rugãciunile. O, ce popor! Acum l-am aflat. Mã
duc ºi la el. Când voi veni înapoi, sã vã gãsesc bine, nu cu
carnea în dinþi ºi cu bãutura. Oiþele Mele, aºa am spus când
am plecat: «Staþi liniºtiþi, cântaþi ºi fiþi cuminþi».

28 noiembrie/11 decembrie 1973

Domnul doreºte întâlniri sfinte ºi cereºti, însoþite de cântãri ºi
laude duhovniceºti. 

... Copilaºii Mei, doreºte cerul sã se întâlneascã cu voi
ºi zice: „Copilaºii trebuie sã fie tari, dupã câte le-a dat“, cã
v-am dat vouã cu lopata ºi e pãcat sã fugiþi de Tata. Toate câte
le vei vorbi, sã fie de la Dumnezeu. 

... Copilaºii Mei, sunteþi rugaþi de Mine, lãudaþi mereu
pe Dumnezeu, ºi-n trezie, ºi-n culcare. Învãþaþi-vã sã cântaþi
psalmii pe dinafarã, cã n-o sã mai fie cartea, ºi ai sã fii cu ceea
ce ºtii în minte, în duh ºi în adevãr. 

... Sã vedem care fecior ºi fecioarã îºi dã pe faþã cu
pãcurã ca sã treacã la Noi. De aceea v-am spus: micºoraþi
traistele, micºoraþi hrana, ca sã puteþi sta în picioare, ca sã nu
pieriþi în unda care vã trece prin faþã. ªi voi, pãstorilor, aveþi
grijã de toate oile, sã nu fugã de la Noi. Aþi auzit? 

6/19 decembrie 1973

1974 

Îndemn la credinþã binecuvântatã. Proorocie pentru sfârºitul
lucrãrii diavoleºti. 

... Credinþa voastrã sã fie tare ºi binecuvântatã. Vine
vremea sã vedeþi ceea ce aveþi. ªi pãgânii au credinþã, dar cre-
dinþa lor nu e sfântã. 

Mai avem puþin de tot ºi se vor sfârºi vremurile ºi ne
vom muta. Unde? Eu ce fac astãzi? Fiþi deosebiþi ºi feriþi-vã
de pãcat. Feriþi-vã sã nu cãdeþi în pãcatul vremii de azi. Nu te
mai uita alãturea. Þinta ta sã fie Dumnezeu. Nu te furiºa de
tatãl tãu ºi de mama ta, cã mai ai un pãrinte, pe Dumnezeu.

... Am vorbit cu Noe, am vorbit cu Avraam, am vorbit
cu Moise, ºi ei împãrþeau lucrurile de la Mine. Alege viaþa,
cãci cu viaþa care-þi vei alege te vei ºi bucura, te vei ºi jeli. 

... Tatã, M-am întâlnit în drumul Meu nu cu un diavol,
ci cu milioane de diavoli, ºi le-am cerut sã-Mi arate condica
sã vãd cât mai au pânã la terminare, ºi Mi-au spus: „Stãpâne,
sã nu ne omori, cã mai avem puþin“.

... Uite, am fãcut aceastã cãsuþã minune, ºi la aceastã
cãsuþã toþi se uitã, cã e poleitã cu aur, cã dupã duh ºi adevãr,
vor avea toþi loc în ea. 

Fiule Cristian, vino lângã Mine, vino lângã mama ta.
Nu mai colinda prin lumea aceasta, cã dacã nu vei asculta, vei
fi afarã, unde sunt viermii cei neadormiþi. Vino, cãci în cu-
rând se aratã un semn ºi ai sã te caþãri de mama ta ºi ai sã
plângi. Vino ºi lasã prietenia cu lumea. Vino la Mine, fiule, cã
dacã nu vei veni, mult te vei sfârºi. Nu Verginica te-a înfiat,
nu Nicolae te-a înfiat, ci Eu te-am înfiat. 

22 decembrie 1973/4 ianuarie 1974

Acest cuvânt ceresc se va rosti de pe acoperiºuri. Va veni pe pãmânt
legea sfinþeniei ºi rod pentru Domnul. Beþia va fi pedepsitã cu trup 

cu tot. 

... Preþuiþi trâmbiþa prin care auziþi glasul Domnului
Iisus Hristos. Preþuiþi, tatã, cã mare este darul acesta ca sã co-
boare din cerul sfânt Domnul Iisus Hristos prin acest trup. 

Þineþi ascuns, cã precum se condamnã cel care are aur
în casã ºi suferã închisoare, aºa ºi lucrul acesta, nu are liber.
Oricare sã fie aceastã profeþie, acest aur nu mai e liber, ºi dacã
aflã cineva, comoara aceasta va fi luatã, ºi cei ce au descope-
rit-o vor fi luaþi ºi schingiuiþi. Þine taina, cã e vânzare mare.
E greºealã mare cine face vânzare, ºi aveþi rãbdare pânã voi
spune Eu de pe acoperiºul casei. 

... Þine secretul, creºtine, cã nu mai e libertate pentru
tine. E uºa deschisã la cârciumã, la salonul de joc, la tutunge-
rie. Nu te duce, creºtine, cã e greu de capul tãu. Creºtine, e
scris în carte cã þi-am dat lucruri bune ºi bogate. Tatã, nu vã
supãraþi cã vã vorbesc tare. 

Creºtine, ca sã încapi bine lângã Mine, sã te dezbraci
de pãcate. Dacã ai poftã sã bei, nu mai ai poftã ºi de Mine.
Creºtine, nu sunt cu trupul, dar sunt cu Duhul. Creºtinilor, as-
cultaþi aceastã povaþã: lipsiþi-vã de pofte. 

Domnul Iisus Hristos a plâns cu hohote în aceastã
noapte pentru marele desfrâu. O, copilaºii Mei, copilaºii Mei,
lãsaþi nãravurile, sã nu vã înghitã duhul rãu în iadul sãu. 

Copilaºii Mei, copilaºii Mei, copii, Eu sunt, ºi mâna
Mea va binecuvânta viaþa voastrã. Rãspundeþi, tatã, cã sunt
înlãcrimat, cã s-a petrecut chef ºi beþie, curvie, joc ºi toate re-
lele. Cei care au mers ieri la bisericã, au fost beþi, au sãrbãto-
rit pe Ion, nu pe Ioan Botezãtorul; în chef l-au sãrbãtorit. Co-
pilaºii Mei, fiþi buni ascultãtori, fãcãtori de fapte bune; fiþi ca
Ioan, nu ca Ion; nu în chef, ci în fapte bune. 

... Vine vremea sã se pedepseascã ºi curvarul, ºi cel ce
bea, ºi cel ce fumeazã. Vine vremea sã fii obligat sã fii creºtin.
Chiar împãratul care va veni te va obliga sã fii creºtin ºi te va
lua din urmã cu lucrurile, aºa cum se iau acum legionarii. 

... Dumnezeu te trimite în þãri strãine ca sã aduci la El
suflete. Te þine Dumnezeu pentru planul Sãu, nu sã te duci la
sapã. Mãi tatã, mãi copilule din faºã, în tainã vorbesc. Pânã
când sã-þi dau cu lingura? Mai mergi ºi în picioruºe, dar ai
grijã sã nu cazi, cã-þi trebuiesc picioarele. Am sã te trimit la
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muncã, nu la serviciu, cã se va termina cu serviciul ºi vei
mânca din recolta ta. 

... Sã dai cu cazmaua sã sfãrâmi inimile, nu numai sã as-
culþi lucrarea Mea. Sã faci drum cãtre cer, cum a fãcut Luca. 

... Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt va lua de pe pã-
mânt o bãuturã ºi va veni lume de pe pãmânt sã caute bãutu-
ra ºi nu o va gãsi ºi va zice: „Dã-mi bãuturã!“. ªi ºtii ce va
lua? Va lua apa ºi va rãmâne alcoolul, cã omul bea mai mult
alcool decât apã, ºi lucrul acesta este scris ca sã fie pedepsit
ca în vremurile lui Ilie, cã Dumnezeu nu va lua izvorul tãu, ºi
vei bea, ºi vei fi pedepsit dacã vei da la cel nelegiuit. 

25 decembrie 1973/7 ianuarie 1974

Se va scrie tot cuvântul Domnului ºi se va face o singurã carte.
Maica Domnului se roagã pentru pãcãtoºi. Vine pãmântul cel nou
ºi libertatea pentru împãrãþia Domnului. Pãcatul hulei împotriva
Duhului Sfânt. Amãnunþitã pregãtire pentru sfânta Împãrtãºanie. 

... Duhul lui Dumnezeu vorbeºte. Aºa cum se gãseºte
în Vieþile Sfinþilor, aºa se va gãsi ºi aceastã vorbire ºi se va
face o singurã carte. 

... O, creºtine, creºtine tatã, Îmi vine câteodatã sã pun
foc la acest pãmânt, sã-l trântesc, sã-l fac þãndãri, dar Maica
Mea nu Mã lasã. «Fiul meu, – aºa zice Maica Mea – sunt
mulþi care mã iubesc, ºi spirtul îi ia, ºi dupã ce greºesc, zic:
„Iartã-mã, Maica Domnului!“. Fiul meu, ce nu poþi face pen-
tru pãcãtoºi! De la spirtul pe care-l fac, spirtul a stricat ºi
stricã, ºi a nimicit acest pãmânt. O, Fiul meu, întoarce-Te cu
milã cãtre aceastã lume!».

O, copii, ce sã-i fac Eu spirtului? Eu duhovniceºte vor-
besc. Ce sã-i fac spirtului? cã el a stricat feþele omeneºti. Iese
spirtul ºi din lemne, ºi din secarã, ºi din porumb, ºi din grâu,
iar Domnul Iisus a binecuvântat sã nu se facã spirt. Tatã, tatã,
când stai în genunchi, roagã-te sã nu-þi fie poftã de spirt, cã
Dumnezeu nu vine sã te scape; fuge ºi te pãrãseºte. Dumne-
zeu nu Se mai uitã la cel ce bea spirt. Spirtul arde, arde din ce
în ce mai mult ca orice pe pãmânt. ªi mai e o buruianã pe care
o poartã omul în buzunar; o gãseºti ºi la copiii de la ºcoalã, ºi
la cei ieºiþi din ºcoalã. De la aceastã buruianã ºi de la spirt se
aprinde focul. 

... O, poporul Meu, se întorc niºte oameni care s-au des-
pãrþit de Mine ºi de voi. Se întorc cei cãrora le-a pus securitatea
masa când voi eraþi închiºi. Se întorc înapoi, dar Îmi vine sã le
încui uºa, aºa sunt de supãrat. Nu sunt Eu ºi Cel de atunci, ºi
Cel de acum? De ce mai vin la Mine? De ce nu mai stau cu cine
le-a pus masa? A venit vestea la ei cã o sã piarã cei rãi. 

... Vine focul ºi mistuie totul ºi se va face pãmânt nou,
ºi sã nu te temi cã te voi arde ºi pe tine, dar sã nu bei spirt.
Crezi? Chiar dacã ai postit o lunã, ºi o datã ai bãut spirt, vei
fi mistuit de foc. 

... Tatã, tatã, curãþiþi-vã, spãlaþi-vã, cã nimic pãcãtos nu
va intra în împãrãþia Mea. Preoþii stau degeaba, nu au ce
curãþi ºi nu au ce hrãni. De ce-i lãsaþi sã stea degeaba? O, tatã,
unde-or fi creºtinii de altãdatã, care dãdeau cu nãvala? Unde-o
fi Ioan de la Vladimireºti, care mãrturisea mii ºi mii într-o
clipã? Unde-o mai fi acesta? Pãi ce zici tu, n-o mai ieºi el
odatã la libertate? O ieºi când vor pieri fabricile de spirt ºi
când n-o mai fi acea cetate îmbuibatã (cetatea Babilonului, n.r.). 

... Cum cântã cineva din muzica sa, aºa ºi Eu cânt prin
vasul Meu. Nu numai una i s-a dat sã sufere, ºi n-a rãmas os-
cior sã nu fie curãþit ºi cãlit prin focul dumnezeiesc, ca sã
poatã sã þinã Duhul lui Dumnezeu, ca sã nu se mândreascã.
Lucreazã Dumnezeu ca sã nu ºtie ea. 

... Israele, mai avem un pic ºi îi voi spune lui faraon ca
sã fii liber. Vei merge ºi vei pune viþã-de-vie ºi va rodi, cã
dintr-un singur strugure vei umple tot vasul cu must. Duhov-
niceºte îþi va da strugurele acesta. Crezi? 

... Creºtine, te voi purta de mânã ºi îþi voi arãta toatã
lucrarea Mea. Pocãiþi-vã, cã aºa zice Domnul Iisus Hristos.
Lãsaþi pe omul care vine la Mine; nu-l opriþi, cã greºiþi. Lãsaþi
bolnavul ºi orbul care vrea sã vinã la Mine. Lãsaþi muþii care
vor sã vinã la Mine. Vino ºi tu, argat! Vino ºi tu, împãrat! Sã
vinã toatã suflarea! 

... Eu sunt Acela Care am crescut prunc pe pãmânt. Am
fost tânãr, am fost ºi bãtrân. Mã jucam, fãceam pãpuºi ºi pã-
sãrele, iar prietenii Îmi puneau cununi de spini pe cap ºi Eu le
puneam coroane de flori, dar nimeni nu a tãlmãcit, ºi duºmã-
neau pe cei ce Mã rãstigneau. Atât de mult a iubit Dumnezeu
zidirea Sa. 

Veniþi la Mine, veniþi din toate unghiurile! Pãmântul se
va schimba, mulþi se vor schimba ºi se vor ierta, dar hula îm-
potriva Duhului Sfânt nu se va ierta, cã Dumnezeu a botezat
în fiecare an pãmântul, dar hulitorii împotriva Duhului Sfânt
nu s-au înmuiat. Auziþi? cã ºi morþii din pãmânt aud. Auziþi ºi
vã înfricoºaþi ºi vã opriþi de la pãcate! Auziþi, cã e fericitã ure-
chea care aude, veþi fi fericiþi. ªi opriþi-vã, aºa cum s-a oprit
Zaheu, aºa cum s-a oprit cel ce a bãgat suliþa în coasta Mea,
care astãzi e mucenicul Meu. 

... E început sfârºitul, dar nimeni nu vrea sã creadã. 

... Cãtre partea femeiascã vorbesc. Ce bine ar fi dacã tu
n-ai purta trupul tãu gol, dacã vrei sã fii iubitã, nu de lume, ci
de Mine! 

Copilaºii Mei, apropiaþi-vã de Mine, cã vorbesc cu voi
ºi Îmi curge sânge. Lasã femeia copiii în casã ºi pleacã pe
stradã goalã; ºi bãrbaþii lasã femeile în casã, cu copii, ºi plea-
cã la femeia goalã. Ce zãpãcealã! Nu se mai ºtie; e un obor de
vite. O, tatã, de ce nu simþiþi voi aceastã durere a Noastrã ºi a
voastrã? Tatã, sã vã culcaþi cu fricã, dar mai bine zic sã ve-
gheaþi, cãci ce e astãzi pe pãmânt, face cu mâna la urgie. 

... Vine pedeapsa pentru cei rãi care nu vor sã fie cre-
dincioºi, cã mulþi dintre voi aveþi fraþi ºi surori care vor pieri.
Veniþi-vã în fire, cã mult aleargã necredinþa. Ieri a fost cre-
dincios ºi azi nu mai e; l-au distrus poftele. Copilaºii Mei, fiþi
deosebiþi, cã se vor aprinde ca gazul; aºa se va aprinde de la
foc omul pãcãtos. 

... E pãmântul plin de trup gol, ºi pentru acest trup gol,
Dumnezeu a ursit sã piarã întreaga suflare. Crezi? Mai bine
fugi, creºtine, în pustie, ca sã nu te înºele, pânã trece aceastã
vreme de necaz. Iar dacã ºtii cã nu te înºealã, nu te trimit în
pustie, cã e mai mare plata aici. 

... Mãrturisiþi-vã pãcatele ºi împãrtãºiþi-vã, ca sã fiþi
pregãtiþi, cã nu ºtii când Dumnezeu va lua duhul tãu ºi vei pleca. 

... Nu trupul acesta este Dumnezeu, dar Duhul a fost
trimis astãzi ca sã grãiascã ºi sã se împlineascã Scripturile. 

31 decembrie 1973/13 ianuarie 1974

Duhul Domnului pluteºte ca porumbelul peste pãmântul întinat de
pãcate. Brâul cunoºtinþei, al credinþei ºi al înfrânãrii. Domnul îl
plânge pe cel ce cade din braþul Sãu. Chemarea ucenicului Emilian,
de ajutor pentru trâmbiþa Domnului ºi pentru tot lucrul cerului. 

... Eu, Domnul Iisus Hristos, M-am pogorât din cerul
sfânt pe pãmânt ºi plutesc ca porumbelul, cãci pãmântul e în-
tinat ºi alcoolizat. O, ce se va întâmpla cu pãmântul acesta?
Ce se va întâmpla, nu întreabã nimeni, cã nu mai iese din el
apã, ci numai pãcate spurcate. 
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... Copilaºii Mei, se va strica ºi bisericuþa ºi crucea, ca
sã se aºeze în locurile lor fiarele lor. Dar sã ºtiþi, tatã, sã fiþi
ca oamenii buni creºtini. Sã iei din bisericuþã o pietricicã ºi
s-o þii la tine, cã e sfântã, ºi Eu voi scrie pe ea un nume ºi cu
ea nu vei pieri, cãci numele de pe piatrã este numele Unuia
Care va clãdi ºi va zidi veacul pentru totdeauna. 

... Copilaºii Mei, fiþi încinºi bine cu brâul cunoºtinþei ºi
al credinþei ºi al înfrânãrii. O, mãdularule care ai adus o lume
la potop ºi ai dus o lume la foc! O, mãdularule care ai dus lu-
mea la prãpãd! Cine te-o lega sã nu mai stai în pofta ta? Îmi
pare rãu de chipul Meu pe care l-am fãcut cu mâna Mea. O
mãdularule, ce durere te va lovi pe tine ca sã te astâmperi, cã
ai dus în rãtãcire întreaga suflare! 

... Pãstoraºule, ai grijã de mieluºele ºi de mieluºei, cã
am nevoie de ei, cã va veni timpul sã fie scumpe. Daniele ta-
tã, sã fii bun, sã fii milos, sã vinã oiþele, sã vinã mieluºeii la
tine cum veneau la Mine. Învaþã oiþele Mele sã nu fie rele, sã
nu se urascã, sã nu se mai îmboldeascã, sã fie milostive, sã nu
se mai ridice la batjocurã una împotriva alteia. Ai auzit,
Daniele? 

O, tatã, Îmi pare rãu de cel ce cade de la Mine. Plâng
cã nu mai am lacrimi de unde sã mai curgã. N-a avut ceva de
la Mine? A avut. De ce a cãzut? din pricina poftei. 

... Vai, vai, vai! Cu Elena ºi Emilian nu poate Dumne-
zeu lucra planul Sãu, care trebuie lucrat degrabã. Dacã acest
tânãr ar veni aici, ar lua ºi corãbiuþa pe care o are în curtea sa,
ca sã facã ea slujba Mea. Aºa se va lucra lucrul Meu. Rãmâne
lucrul de fãcut; nimic stricat, ci totul reparat. 

4/17 ianuarie 1974

Domnul Se aratã trâmbiþei Sale ºi prooroceºte lucrarea ucenicilor
ei, spre biruinþã cereascã. 

... — Verginico, ce faci? Vrei sã mergi cu Mine, sau
vrei sã mai stai? Sã fii cuminte, cã mai e un pic ºi vei scãpa.
Nu te mai întrista, cã în curând te vei bucura. Mã cunoºti tu
pe Mine? Þi-aduci aminte de fotografia pe care am lucrat-o
amândoi? Cum Mã vezi tu pe Mine? 

— Preot, Doamne.
— Ce vezi?
— Vãd patul ºi o tufã mare de trandafiri ºi pe Mãicuþa

sfântã ºi pe mai multe persoane, pe care nu le cunosc. 
Acum Mã întorc cu faþa spre voi. Ce faceþi voi acum,

în vremea aceasta? Unde este trâmbiþa cu care am cântat?
Simþiþi voi durerea ei? Ce veþi face voi în vremea aceasta? cã
mai este un pic. ªi mai sunt fluturaºe, dar nu sunt pregãtite.
Prin cine sã mai vorbesc? Prin cine sã mai cânt? Ce veþi face
voi când voi zice Eu: „Duceþi-vã acasã, cã acest trup merge
la groapã, de unde este luat, ºi duhul se va duce de unde este
luat“? Pe cine voi gãsi în timpul acela lângã vasul Meu, cu
acela voi fi, ºi aceluia îi voi da steagul de biruinþã. Fericit va
fi acela care va lãsa serviciul ori femeia ori copilul ori averea
în clipa aceea pentru Mine. Nu vã întristaþi, ºi mãriþi timpul
rugãciunii ºi dublaþi rugãciunea pentru alinarea vasului Meu.
Eu am zis cã trâmbiþa Mea sã fie pânã la urmã, dar timpul s-a
scurtat pentru viaþa voastrã, cã nu aþi ascultat. 

Fiþi cu luare-aminte, cã mulþi dintre voi veþi pieri. 
Pace þie, popor încãpãþânat, plin de toate poftele ºi

toate pãcatele! Pace þie, poporul Meu puþin îndurerat pentru
durerea Mea! 

30 ianuarie/12 februarie 1974

Creºtinul este o bucatã din împãrãþia lui Dumnezeu. Creºterea
poporului dupã legea Domnului ºi nu a lumii vremelnice. 

... Cu Noe am lucrat o casã ºi am reuºit. Cu voi am lu-
crat douã case, ºi n-am reuºit. 

... Mãi copiii Mei, porumbeii Mei, trandafirii Mei,
pãsãrelelor, alegeþi-vã bine, cã mulþi se dãrâmã care nu au
viaþa cu Mine; nu rãmâne piatrã pe piatrã nesfãrâmatã. Numai
cei ce sunt ai Mei, numai cei ce sunt cu Mine, aceia vor rã-
mâne. Dacã este în tine lucru rãu, te dãrâmi. Fiule, nu mai e
vremea la început ºi nici la jumãtate, ci e la sfârºit ºi se înche-
ie cu o singurã cheie. Ascultã bine cuvintele de la Mine. As-
cultã-Mã, creºtine. 

... Creºtine, nu uita cã tu eºti o bucatã din împãrãþia lui
Dumnezeu.

... Nu lãsaþi copiii sã se uite la televizor la trupuri
goale. Nu lãsaþi copiii care sunt la ºcoalã sã joace pe scenã. 

... Eu am ajuns la sfârºit. Am ostenit trâmbiþa, mãi co-
piii Mei, cã am vrut sã vorbesc cu voi. Bãtrâni, tineri ºi
prunci, sãdiþi în inima voastrã pe Dumnezeu. 

... Maica Mea ºi toþi proorocii ºi toþi patriarhii ºi îndru-
mãtorii ºi preoþii duhovniceºti vã roagã sã pãstraþi bine calea
cu Mine. Fiþi credincioºi în Dumnezeu. Nu lãsaþi buruiana la
rãdãcina viþei. Stropiþi pomul, sã moarã omizile din el, cã vi-
ne vremea sã rodeascã frunza din pom. Omizile sunt poftele
pe care le pofteºte creºtinul în viaþa sa. Stropiþi cu otravã, adi-
cã cu post ºi rugãciune. Fiþi cuminþi, nu daþi nãvalã sã ieºiþi
afarã. Sã stea porþile deschise ºi sã nu ieºi afarã, cã afarã este
scrâºnirea dinþilor ºi mâncarea viermilor. Stai cu Mine, creº-
tine, rabdã, cãci Dumnezeu te adaugã la vremea cuvenitã. Nu
sã stea Dumnezeu cu bãþul în mânã cu tine; nu aºa se câºtigã
împãrãþia. Sã fie porþile deschise ºi sã nu fie portarul ºi tu sã
nu ieºi pe poartã, cã ieºind, nu te mai întorci, cã afarã e lãu-
tarul lui antichrist, care cântã sã te simþi. 

... Israele tatã, am sãdit în mijlocul tãu un pom ca sã
mãnânci poame din el. Îngrijeºte-l, cã nu þi-l îngrijeºte ni-
meni. Israele tatã, acest pom pe care þi l-am sãdit þie în faþã, a
fost, este ºi va fi pânã în ceasul în care voi veni. Rãmurica po-
mului acesta va mãrturisi în faþa Mea tot ce ai fãcut tu pentru
îngrijirea acestui cuvânt. ªi lângã acest pom am mai adus un
om, ºi pe acest om l-au biruit vânturile. ªi omul de lângã
pom, astãzi e rãnit din tãlpi ºi pânã în creºtet, ºi nu e doctor
sã-l panseze. ªi când va veni un altul, de al Domnului, acela
se va milostivi ºi îl va lua pe seama sa ºi îl va trata spre vin-
decarea sa. 

... De ce nu eºti ºi tu ca Noe? cãci oricâþi au venit la el
ºi l-au oprit sã nu mai lucreze, el nu s-a oprit ºi a lucrat mereu.
De ce nu vrei sã fii în legãturã bunã cu Mine? De ce porþi brã-
þara lumii acesteia? Adicã de ce porþi necredinþa? 

... Fiilor, ce vi s-a descoperit vouã de la Mine ºi nu vreþi
sã þineþi ºi vindeþi! Amar de viaþa voastrã! Ce vi s-a dat vouã, nu
aveþi cu ce plãti. Cum ºi-a plãtit muceniþa viaþa, cã ºi-a dat ochii,
aºa ºi tu, Israele, sã nu te întinezi ori sã-þi vinzi Pãstorul. 

... Tu simþi o plãcere aceastã viaþã pãmânteascã, dar
Mie Mi s-a urât. 

1/14 februarie 1974

Ferirea de lucrarea diavoleascã de pe cale. Suferinþa trâmbiþei
Domnului. Roadele creºtinilor sunt hrana celor ce cautã pe 

Dumnezeu. 

... Fiule, ia pune mâna pe vasul Meu, sã vezi cum tre-
murã de frica scorpiei. Fiilor, sã fiþi atenþi în lucru, sã fiþi
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atenþi ºi la plecare, ºi la întoarcere, ºi la ieºire. Fiilor, din cei
plecaþi din mijlocul vostru, aceia scorocesc furnicarul cel
mare. Anunþã Gheboienii, cã un capãt de la scorpie e în dru-
mul lor. Anunþã Bucureºtiul, cã un capãt de scorpie e în dru-
mul lor. Anunþã Mãneºtii, cã un capãt de la scorpie e în dru-
mul lor. Anunþã Pietrarii, cã un capãt de la scorpie e în drumul
lor. Anunþã Proviþa. La fel, anunþã Cãlãraºii ºi toate împreju-
rimile. 

... Uite, trâmbiþa Mea n-a fost niciodatã în durerile de
astãzi. Ai grijã de ea, tatã. Ce zici, va fi cãrare sã mergi cu ea
pe cale? Unii o alungã, unii o dispreþuiesc, unii nu o ascultã,
ºi aceasta îi aduce moarte. Dacã acestea n-ar mai fi, trâmbiþa
Mea s-ar bucura, dar lovitura ajunge pânã la suflet. Cum era
trâmbiþa Mea odatã când cânta: „Raiule, grãdinã dulce, din
tine nu m-aº mai duce!“, pentru cã în rai petrecea. Era braþul
creºtinului plin de flori. 

... Faceþi roade, sã mãnânce cãlãtorii din roadele
voastre. 

7/20 februarie 1974

Domnul îndeamnã poporul sã creascã în folosul cerului. Venirea
cãtre Domnul a popoarelor, dupã aceastã trâmbiþare prin cuvânt. 

... Israele, Israele, întãreºte-te bine cu Mine, cã în
aceastã lume nu mai e luminã ºi nici trecere, cã unda care vi-
ne va lua toate punþile ºi vei sta ºi vei cãuta puntea care era în
calea ta ºi vei cãuta umbrela care te acoperea ºi lumina care
te lumina ºi izvorul care te adãpa ºi mâna care te mângâia ºi
vei zice: „Unde sunt? Pe cine sã strig ca sã-mi arate încotro
s-o apuc?“. ªi vei auzi în toate pãrþile numai lãtrat de câine
ºi urlãturi de lupi ºi te vei îngrozi. 

... Israele, creºti, cã te apucã vremea mititel ºi va trece
peste tine. Creºti, tatã, ca un copãcel ºi ca un pom roditor ºi
ca o viþã-de-vie. Creºti în folosul lui Dumnezeu ºi nu al duº-
manului tãu. Creºti, cã are sã vinã vremea sã-þi parã rãu cã
n-ai crescut. Creºti, tatã, mare, cã e mare bucurie sã creºti.
Creºti, cã de toate ai avut, ºi de ce n-ai crescut? Creºti, cã vine
vremea sã te opreºti ºi sã nu mai creºti. 

Nu mai daþi de mâncare la porci, la câini ºi la strãini.
Duhovniceºte grãiesc. 

... Iatã, florilor, florilor de demult ºi de astãzi, care aþi
plâns ºi aþi suferit, care aþi fost cãlcate ºi strivite, care aþi fost
otrãvite! Florilor, vine vremea sã-Mi staþi în faþã. Florilor, ºi
oasele care sunt goale vor fi din nou întrupate ºi însufleþite.
Florile Mele, munca Mea, aceastã voie nu e a Mea, ci a Celui
ce a fãcut cerul ºi pãmântul. Florilor, pãziþi-vã soarta ºi viaþa,
fugiþi de cei ce vã vând, veniþi cu feþele curate! Nu vã întinaþi,
cã veþi auzi din vocea Tatãlui: «Veniþi, fii ai Tatãlui, de moºte-
niþi fericirea veºnicã!». Copiilor, florilor, ºi bãtrâni, tineri ºi
tinere, nu vã mai înºelaþi. Nu mai alergaþi sã vã îngropaþi, ºi
aºteptaþi ce este scris în lege, cãci Domnul n-a minþit la înce-
put, nu minte nici astãzi. 

... Dacã Domnul Iisus Hristos þi-a poruncit: „Intrã în
foc!“, intrã în foc; sau dacã þi-a zis: „Ieºi din foc!“, ieºi din
foc. Dumnezeu are nevoie de tine ºi lucreazã cu tine aºa cum
este voia Sa. Nu te mai uita la faþa ta, cã o sã vinã din rãsãrit
ºi din apus, din toate pãrþile ºi în toate felurile, ºi galbeni, ºi
negri, ºi albi, ºi n-ai sã zici: „Nu mãnânc cu negrul“ sau „Nu
mãnânc cu albul“ sau „Nu mã culc cu galbenul“. Credeþi cã
avem mulþi ucenici ºi vor veni ºi vor fi uimiþi? Vã veþi uni în-
tr-un minut. Cer sã fiþi desãvârºiþi în credinþã ºi în fapte sfinte. 

Vã aduc la cunoºtinþã o rugãciune ºi pentru bisericuþã.
Biserica nu e casã sã vorbeascã lumea în ea. Aþi auzit, mãi

fiilor? Merge Maica Domnului în bisericã ºi plânge, cã e nu-
mai vorbã în bisericuþã. Fiule, când te duci la bisericuþã, sã-þi
rãmânã urma în ea. 

22 februarie/7 martie 1974

Cerul vine pe pãmânt prin iubirea pentru cer a creºtinilor.
Darurile binecuvântãrilor cereºti, date celor credincioºi. 

... Copilaºii Mei, apropiaþi-vã bine de Mine. Vine tim-
pul sã vinã cerul la tine. Cu ce vei sta în calea sa? Cu ce vei
alerga? Fiþi atenþi, tatã, la aceastã ºoaptã ce v-o spune Domnul
în faþã. Iubite cãlãtor, te întreabã Domnul: când vii la cer? Ai
plecat de multe ori sã vii la cer ºi te-ai rãtãcit pe cãrãrile pã-
mântului, care duc în toate pãrþile. O, creºtine, când vii la
Mine, tatã? Vei fi chemat vrând-nevrând ºi nu te vei îndura sã
laºi averea ta ºi casa ta. Ascultã bine aceste cuvinte. Îmi pare
rãu de lucrul Meu. Îmi pare rãu ºi de focul pe care l-am dat, ºi
de potopul pe care l-am dat Îmi pare rãu. Îmi pare rãu ºi de bi-
nele de acum pe care l-am dat, cã nimeni nu ascultã de Mine. 

... Vino la Mine, nu Mã mai face de ruºine. Copii ai
Mei, am pus mirul peste voi, am pus binecuvântarea peste
voi, am pus tot ce am avut sfânt. 

... Þi-am cumpãrat maºinã ca sã mergi la Mine, ca sã
vezi bine ce este în lume. Sã te miri de ce þi-am dat maºinã ºi
nu sã Mã duºmãneºti ºi nu sã Mã huleºti. Þi-am dat voie cu
televizor sã te miri, nu sã Mã huleºti sau sã Mã duºmãneºti.
Þi-am dat maºinã sã vii cu ea la Mine, nu sã te duci cu ea în
iad. 

Sã chemi pe cei care nu vor sã ia aminte la lucrarea
Mea. Sã-l chemi pe Ionicã de la Viiºoara, care a spus cã s-a
înecat un ºarpe în izvor. Sã-l chemi pe Nicolae Albulescu, ca-
re a postit trei zile pentru Mine ca sã i se descopere unde este
adevãrul. Va veni, ºi când va vedea atâta profeþie, se va mira. 

27 februarie/12 martie 1974

Lucrarea cuvântului este adevãrul Domnului. Trâmbiþa Domnului,
locaº al cuvântului. Toate proorociile se împlinesc. 

... E scris în carte de câte ori Dumnezeu v-a spãlat de
pãcat, dar sã ºtiþi cã nu aºa s-a întâmplat cum s-a întâmplat cu
pãmântul acesta. Tatã, s-au aºternut multe pãcate, pe care
Domnul Iisus nu poate sã le mai ºteargã decât cu foc. 

O, tatã, copilaºii Mei, de câte ori am venit Eu la voi pe
norii cerului în faþa voastrã ºi am grãit cuvinte ºi n-am fost
crezut ºi mulþi M-au fãcut mincinos. Mãi tatã, dacã se întâm-
plã sã fiu mincinos ºi astãzi ca ºi atunci când am fost rãstignit,
cine vã mai iartã? 

O, poporul Meu, vin din cale lungã ºi nu Mã mai odih-
nesc. Mereu cãlãtoresc ºi Mã cobor la oi, ºi oaia e în grãdina
altuia. Pe cine sã trimit sã o ia? 

... Aceasta e lucrarea Mea, adicã e Duhul Meu prin voi.
Printre voi a cãlãtorit ºi nu L-aþi crezut. Duhul Meu, nu trupul
acesta. Acesta e o trâmbiþã a lui Ioan Botezãtorul, cãci când a
plecat, aºa i-a spus Dumnezeu: „Lasã fluierul pe pãmânt, nu-l
lua“. Fiþi desãvârºiþi, ca toate sã le ºtiþi. Copilaºii Mei, mai
avem un pic de cãlãtorit. Picul acesta, nimeni nu-l cunoaºte. 

Copilaºii Mei care aþi auzit acest cuvânt, mai veniþi o
datã sã-l auziþi. Veniþi, care n-aþi crezut acest cuvânt, ºi vã
împãcaþi cu Noi. 

... Creºtine, nu înmulþi neamul cu cine nu e cu Mine.
Unde l-a trimis pe Isaac? La neamul sãu. De ce nu s-a dus la
vecinul sãu? Pentru ca sã se preamãreascã numele lui Dum-
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nezeu. Pentru aceia care se unesc cu lumea, e pregãtitã sabia.
Aºa cum nu i-a cruþat pe cei ce au venit la fiica lui Iacob, aºa
nu se vor cruþa nici aceºtia. Copiii Mei, mai bine sã n-ai
prunci decât sã-i zãmisleºti pentru alt neam. 

... Cunoaºte, tatã, bine ºi învaþã bine cartea. Dumnezeu
nu vrea de la tine altceva decât sã fii de partea Sa, cu tot
avutul tãu, cãci vine peste tine Duhul Meu ºi ai sã te miri sin-
gur cum ai sã ieºi din casa ta, ºi ai sã fii folositor sufletelor.
ªi ai sã te miri câþi vor veni la tine sã le dai pâine, ai sã te miri
singur de unde ai puterea aceasta, ai sã te miri cã va pleca bol-
navul din poarta ta slãvind pe Dumnezeu. Dar acum nu ieºi la
drum, cã e ocupat drumul. 

... Se spune prin lume cã s-a prelungit veacul, dar sã nu
credeþi, cã e minciunã, cã veacul îl face Dumnezeu. Vino de
stai lângã Mine, cã vei vedea cã nu este aºa. Stai cu Mine ºi
cãlãtoreºte cu Mine, sã nu te dãrâme. O, poporul Meu, cine
va fi când Eu voi veni? Cine va rãmâne? O, poporul Meu, tare
este greu sã fii ucenicul Meu în ziua când voi veni Eu, cã bate
vântul ºi îl mãturã ºi nimic nu mai rãmâne pe el. Poporul
Meu, cine te va þine pe tine ca vântul sã nu te dãrâme? cã nu
va rãmâne piatrã pe piatrã. Cine te va þine pe tine ca sã nu te
dãrâmi?

O, poporul Meu, ce bine va fi de tine când vei auzi:
„Intrã, popor binecuvântat, intrã, blândule popor, în grãdina
care s-a gãtit pentru tine!“. Sã vã rugaþi ca egiptenii ºi ca sa-
marinenii ºi sã spuneþi: „Doamne, eu sunt cel ce Te-am rãs-
tignit. Iartã pãcatele mele, iartã necredinþa mea“. Copilaºii
Mei, de aþi ajunge cu fapta sã puneþi mâna pe poartã, dar dacã
n-ai zis aºa, n-ai sã ajungi. 

... O, popor pustiu, vei vinde vaca ºi vei vinde casa ºi
toatã averea ta ca sã rãscumperi pe cineva sã iert greºeala ta,
ºi nu vei afla. De ce? Pentru cã a trecut vremea când umblam
dupã tine. 

O, tatã, s-au împlinit toate câte sunt scrise în carte. Nici
tu nu vezi, mãi creºtine. Nu trebuie sã ºtii, mãi creºtine, cã s-au
împlinit toate câte s-au fãcut. Ia cântaþi voi: „Amãrâtã-i ziua
amarã“. Ia cântaþi, cã e cântatã ºi de Mine. 

O, mãi Daniele ºi Cristea! ªi Caiafa, ºi Pilat, ºi Irod, ºi
Anna, ºi aceºtia se întorc la blândeþe, ºi lupul se întoarce la
blândeþe, dar sã ºtiþi cã greu le va fi. 

Fiule Ionicã de la Viiºoara, am vrut sã stau de vorbã cu
tine. Nu mai fi atât de neascultãtor ºi atât de tare la inimã, cã
nu poate inima sã se înmoaie. Fiule Ionicã, unde sunt oile pe
care le-ai pãscut ºi pe care le-ai avut? Spune-Mi ºi Mie. Fiule
Ionicã, spune-Mi ºi Mie mai crezi în proorocie? Mai crezi?
Dacã Domnul Iisus Hristos, prin acest prooroc, þi-a proorocit
cã mult ai greºit, de ce nu te-ai umilit cum s-a umilit David
când Domnul a trimis un prooroc la el? Sã ºtii, tatã, cã aceasta
îþi lipseºte. ªi îþi lipseºte nu numai þie, ci la toþi. 

Când Domnul Iisus a pregãtit aceastã proorocie, pentru
cine a pregãtit? Pentru cer, sau pentru pãmânt? cã ºi pãmântul
se clatinã de fricã. O, copiii Mei, nu vã încredeþi în ºtiinþa
voastrã, cã, sã ºtiþi, nu veþi ºti nimic fãrã Dumnezeu. Dumne-
zeu, de când a fãcut pãmântul ºi omul, a fãcut ºi prooroc. Co-
pilaºii Mei, Dumnezeu a vorbit cu oamenii pe pãmânt prin
Duhul Sfânt. Veniþi-vã în fire, cã ºi împãratul, ºi argatul are
nevoie de cãlãuzã, ºi dacã se trimite cãlãuza la tine, nu întoar-
ce spatele la Mine, ºi umileºte-te. Da, tatã, moºii ºi strãmoºii
voºtri au avut nevoie de prooroci, dar voi sunteþi mai rãi, cã
nu-i primiþi pe prooroci. Împãraþii când mergeau la rãzboi ce-
reau de sus prooroci ca sã le spunã cum sã facã, dar voi sun-

teþi rãi, aºteptaþi sã vin Eu în trup, cã nu vreþi sã-i vedeþi pe
prooroci. Luaþi bine seama la cine a ajuns la capãtul lucrului
ºi la cine n-a ajuns. 

... Dacã ar mai fi David, ar da scaunul sãu ucenicului
Meu, dacã s-ar gãsi cineva sã-l aducã. 

Adam a avut timp sã se cureþe, dar acum nu mai este
timp. Am sfârºit. Un moment a fost sã fie aceastã profeþie. 

28 februarie/13 martie 1974

Duhul rãu fuge de omul sfânt. Nu e bine sã fie singur creºtinul.
Unirea dintre fraþi este pazã împotriva faptelor ascunse. 

... Mãi Israele tatã, mult pãtimeºte o mamã însãrcinatã
pânã naºte. Mult pãtimesc Eu, ºi mult sufãr Eu pânã te fac
copilul Meu, pânã te fac creºtin, pânã te vãd dus la Mine aca-
sã, cã de multe ori am hotãrât sã vii dupã Mine ºi te-am lãsat,
doar vii, ºi când am vãzut cã nu mai vii, am venit înapoi ºi te-am
gãsit morfolit în mizerie. Fiþi atenþi la viaþã, fii atent, tatã, ce-
rul întreg te învaþã. Fii atent, creºtine, cã dacã nu eºti atent,
te-ai morfolit tot în pãcat. Nu te face prost. Fii deºtept ºi isteþ
în credinþã. Nu-þi bate joc de Domnul. Sã zicã duhul rãu, de
la distanþã: „Mi-e fricã sã mã apropii de aceºti creºtini!“.

Când a întrebat Domnul pe duhul rãu de Iov, a zis: «Îl
cunosc, cã-Þi slujeºte Þie. Dã-l pe mâna mea, sã vezi Tu, Te
mai slujeºte aºa?». ªi Dumnezeu a zis: «Mã iubeºte oricum
s-ar afla». ªi atunci, diavolul, crezând cã nu-I mai slujeºte,
Dumnezeu i-a dat voie sã se ia de el. Copilul Meu, acum nu
mai e vremea de atunci ºi nu mai e nici creºtinul Iov de
atunci. Þineþi minte, tatã, cã Dumnezeu trimite tot cerul sã vã
apere ºi îl alungã pe diavol, aºa cum merge cineva la tine la
poartã sã nu te mãnânce câinii. ªi totuºi, nu e pazã ca sã nu
greºiþi. Am vãzut creºtin cãruia îi pãrea rãu când un alt creºtin
îl lua sã se ducã amândoi acasã, cã el avea de gând sã se abatã
pe ici, pe colea. Îngerii din cer, de când pleacã creºtinul de
acasã, se umflã de plâns. Se duce la serviciu, se întoarce îna-
poi, dar nu mai e cum a plecat de acasã. Poate ziceþi cã nu e
aºa. Creºtine, Dumnezeu sã nu-þi scrie pãcatul tãu, dar câte le
faceþi, dacã þi le-aº spune, ai zice: „Pãi ºi acela e pãcat?“.

1/14 martie 1974

Vor învia morþii cu însuºi trupul lor. Depãrtarea de momeala
duhului rãu. Domnul cu ceata Sa, ºi diavolul cu ceata sa, rãzboi 

pentru biruinþa Domnului. 

... Veniþi, tatã, veniþi aproape, þineþi aceste cuvinte, cã
sunt sfinte. ªi peniþa care le scrie se sfinþeºte, dar ce este rãu
se blesteamã de Dumnezeu. O, tatã, veniþi aproape, cã vor ieºi
morþii din groapã! Se vor încheia cum îºi va încheia cineva
haina sa, ºi se va întrupa carnea lor din pãmânt. O, creºtine,
atunci vei vedea minune ºi nu te vei bucura, ci vei plânge.
Toþi împãraþii vor sta înaintea Mea ºi vor plânge cã nu au pãs-
torit poporul ca sã aibã viitorul. 

... O, creºtine, ai fãcut legãmânt ca sã împarþi un sfert
la sãraci, un sfert la bisericã ºi restul pentru tine. Ai fãcut tu
aºa? O, tatã, vei plânge cu amar sã treci la Dumnezeu, dar nu
vei putea, cã e rãzboi între noi. Deºteaptã-te, creºtine, cã rãz-
boi ca acesta n-a fost de când e veacul, rãzboi între Dumne-
zeu ºi duhul rãu. Ai sã te întrebi: „De ce sunt eu de partea du-
hului rãu? cã eu am lucrat cu Dumnezeu“. Ai sã te întrebi:
„De ce sunt eu în ceata duhului rãu? Eu am slujit lui Dum-
nezeu“. De aceea am spus: înmulþiþi rugãciunile ºi lucrurile
Mele, cã ele vã dau puterea cea bunã. Copilaºilor fãrã minte,
veniþi-vã în minte, cã vã poruncesc vouã cum am poruncit
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Ninivei. Vine prãpãdul peste tot ºi nu va scãpa nimeni, decât
numai cei aleºi ai lui Dumnezeu. Creºtinilor, sã se ducã de la
voi din creºtini în creºtini, ca fiecare sã-ºi pregãteascã viaþa
duhovniceascã. 

... Nu ieºiþi din cortul dumnezeiesc, nu umblaþi pe dru-
muri întortocheate, cã adevãrat grãiesc, cã ziua care va veni,
nimeni nu o va crede pânã nu o vede, dar Eu vã spun: fericit
cine crede ºi se pregãteºte ca s-o primeascã. Veniþi-vã în pu-
tere, cã nimeni nu va scãpa, tatã. Nici cel mai învãþat împãrat
nu te scapã, decât numai Dumnezeu. Vei vedea pe mama ta ºi
pe tatãl tãu când vor învia. Te vei întâlni cu cine nu l-ai mai
vãzut de mult. Cine e pãgân nu va mai avea timp sã-ºi lepede
pãgânãtatea. Sã se ducã vestea aceasta prin toate colþurile. 

... Dumnezeu Îºi alege ceata Sa, ºi duhul rãu, ceata sa,
ºi va fi mare rãzboi între voi. Se vor topi diavolii din toatã
ceata lor. Vei rãcni în gura mare, omule cu putere mare care
i-ai chinuit pe credincioºii Mei. 

... Creºtine tatã, Eu sã fiu ca tine aº sta ca Ioan cu capul
pe umãrul Domnului. Eu aº face toate numai în numele lui
Dumnezeu. Nimic n-aº face în numele Meu ºi dupã gândul
Meu. Aº face toate dupã Dumnezeu. 

6/19 martie 1974

Proorocie despre împuþinarea credinþei, începând de la preoþi. 

... Fiþi atenþi, cã s-a coborât pe pãmânt pilot care vrea
sã rãstoarne biserica ºi ºopteºte la urechea celui mai iscusit
slujitor al Meu sã spunã cã Scriptura nu e fãcutã de Mine ºi
cã e fãcutã de oamenii care au venit sã þinã lumea în lanþuri.
Acest pilot îi va duce în iad pe toþi. Va face din preoþi, popi,
ºi vor umbla ca pãcãtoºii, cu pipa, cu mândruþa, cu sticluþa, ºi
va umbla cu ºtiinþa. 

9/22 martie 1974

Cine umblã cu lumea, nu a venit la Domnul. Cei bolnavi sunt
nelegiuiþi ºi nu pot leacurile peste ei. 

... Mãi copilaºii Mei, cine a intrat în lume, nu a mai
venit la Mine. A venit, dar trupul a intrat în mormânt, ºi duhul
a venit sus la Mine. Mãi Israele, mãi rãmãºiþã puþinã, vino, cã
te chem, te aºtept! Ai sã vii când nu vei mai avea ce mânca ºi
nu vei mai putea rãbda. Ai sã vii la Mine, copilul Meu, ºi ai
sã plângi sã-þi dau. O, copilaºii Mei cei flãmânzi! De ce sun-
teþi flãmânzi? cã pâinea stã pe masã nemâncatã. O, copilaºii
Mei, de ce sunteþi nemâncaþi ºi goi? O, tatã, de ce? O, tatã, þi-
neþi minte aceste cuvinte, cã le veþi mai auzi o datã, cã stã pâi-
nea nefolositã de voi. 

Daniele, þine-te bine, tatã, cã uite, a adus Mãicuþa Mea
o carte cã din Israelul Meu de azi nu rãmâne nimeni, ºi alt Is-
rael vine ºi îi ia locul. E pãcat sã vinã altul sã stea în aceastã
casã. Eu am iertat, n-am condamnat, nu l-am pedepsit, dar fii
atent, Israele, nu te mai gândi la nimic în viaþa aceasta, decât
numai la Dumnezeu ºi la viitorul tãu, cã nu te minte Dum-
nezeu. Crezi? Spune, Israele, crezi?

... Mãi fiule, dacã te-ai sui pe o cracã de nuc ºi te-ai
uita, nu e frunzã în nuc câþi preoþi sunt pe pãmânt, dar e frun-
zã în nuc câþi doctori sunt pe pãmânt, dar nu e frunzã în nuc
câþi pãcãtoºi sunt pe pãmânt. Crezi? ªi nu e frunzã în nuc câþi
bolnavi sunt pe pãmânt. De ce nu se vindecã, tatã? De ce nici
preoþii, nici doctorii?... Pentru cã cei bolnavi sunt nelegiuiþi ºi
nu au putere doctoriile. 

15/28 martie 1974

Poporul din urmã, copil al lui Avraam, dar dupã har este mare.
Urmarea crucii. Cei împrunciþi vor moºteni cerul pe pãmânt. 

... Vine moartea peste tine. Cel ce nu face ca Mine, are
noroc de moarte. Vine moartea peste tine, a doua moarte, cã
prima a venit când M-ai ameninþat cu faptele rele. Moartea a
doua când va veni, nu mai scãpaþi. 

... Voi sunteþi mici, adicã sunteþi cei mai de pe urmã din
toþi copiii lui Israel, sunteþi cel din urmã copil al lui Avraam,
dar dupã hranã sunteþi cei mai mari. Voi însã nu aþi ieºit nici
din faºã. Ce-o fi cu voi de nu mai creºteþi odatã? De ce sunteþi
anemici? Parcã n-aþi mâncat niciodatã. Ce sã vã dau Eu ca sã
vã împuterniciþi? Tot creºtinul se pregãteºte ºi el cu ceva de
ziua mare, dar voi staþi în faºã, mãi copii, în faºã, dar sunteþi
plini de rãutate ºi urâcioºi. 

Mãi Daniele, când vorbirãm noi? Ieri, ºi chiar în timpul
Meu se ridica un nor de scântei de la copiii Mei. Oare, Eu aºa
am spus: „Viorica, disearã sã vã certaþi!“? O, copilaºii Mei,
am înjosit lucrarea Mea prin voi, de la un cap pânã la altul.
Creºtinilor tatã, am înjosit cerul pentru voi. Se miºcã templul
din temelie. Vreþi sã rãmânã muzeu? Copilaºii Mei, asfinþeºte
soarele, e soarele la apus. 

... Sfântã cruce, fericit ºi sfânt chip! Cinstiþi crucea!
Unde este crucea cãzutã, sã o ridicaþi, cã se sting crucile de
pe pãmânt, cãci e pace pãmânteascã, dar e rãzboi duhovni-
cesc. Se împlineºte, se împlineºte Apocalipsa, ºi sã ºtiþi cã
dacã a pierit crucea, aceasta e crucea pruncilor, cã a moºilor
s-a stricat de cãtre prunci. 

... Mãi tatã, nu vã pierdeþi credinþa. Faceþi rugãciuni.
Au nãscut Zaharia ºi Ioachim prunci prin rugãciuni. ªi Avra-
am a nãscut un prunc cu Agar, dar din voia soþiei sale, cã Eu
îi dãdeam prunc din partea Mea. Sã nu se sminteascã nimeni,
cã nu ºtiþi cum s-au lucrat lucrurile. Dumnezeu are voie sã
facã lucrarea Sa cu cine vrea, nu cu toatã lumea. Nu voia Mea
a fost ca Sarra sã-i dea voie lui Avraam la Agar. 

16/29 martie 1974

Domnul Se destãinuie poporului creºtin, povãþuindu-l spre milã ºi
spre uºurarea durerilor Lui. Cel slab cu duhul sã caute hranã 

duhovniceascã. 

... O, Israele dinainte ºi de acum, am mers pe acest pã-
mânt ºi pe zãpadã, ºi pe vânt, am mers oropsit ºi necrezut cã
sunt trimis de cerul sfânt. Am mers pe pãmânt ºi am fost
socotit cã sunt bandit. Sã nu ridicaþi cuþitul asupra Mea, sã
nu mai ridicaþi ciocanul ºi cuiul sau batjocurã asupra Mea.
Þineþi-vã bine, cã diavolul vrea sã vã omoare, vrea sã vã facã
sã nu Mã mai cunoaºteþi, vrea sã nu mai mergeþi în bisericuþa
Mea ºi vrea sã fiþi beþivi, curvari, hoþi, mincinoºi. 

O, micuþul Meu popor anemic, gol ºi cerºetor! O, mi-
cuþul Meu cãlãtor, de multe ori te-am vãzut orb, mergând,
bocind ºi întrebând. Nu te mai uita ºi nu mai întreba pe
nimeni. Nu te supãra când te bate cineva. Nu cârti când þi se
ia hãinuþa sau când râde de tine. Nu te supãra când cineva îþi
stricã þarina. Eu am fost mai mult oropsit, Mi-au stricat toate
câte le-am purtat în braþe, au fãcut ucidere în copiii Mei, ºi
am zis: „Lãsaþi cãlãul sã-i vinã rândul de la Dumnezeu“. 

... Azi e vremea când ºi preotul care a primit de la Mine
darul, sã Mã înjunghie, ºi acela te duºmãneºte pe tine. Trebuie
sã faci ca el sã te iubeascã. Va veni timpul care a fost odatã,
ca Domnul Iisus sã vinã în trup ºi sã batã pe cel ce intrã în
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Sfânta Sfintelor cu þigara sau cu pântecul plin de vin ori de
must. 

Þineþi minte, tatã, încã o datã Domnul aratã, sã nu pier-
deþi cunoºtinþa de creºtin. Când cineva îþi spune hoþ, pune ca-
pul în jos, cã ºi Eu tot aºa am fãcut, cã dacã nu puneam capul
în jos, nu s-ar fi împlinit. Oare, Mie nu-Mi era milã când
plângeau Maica Mea ºi prietenii Mei? Mi-a fost milã ºi de
Caiafa, ºi de Pilat, Mi-a fost milã de toþi, pentru cã ºtiam cã
sunt pãcãtoºi, ºi pentru pãcãtoºi eram venit, dar tot a mai
rãmas pãcãtos, ºi de la potop, ºi de la foc. Oare, în corabie
când am fost, nu eram toþi o familie? Mãi Daniele, crezi? Dar
de unde a mai rãsãrit pãcãtos? 

... Auzi ce spune, cã a pus Dumnezeu poporul Sãu sã ia
televizor ºi a pus sã se însoare ºi sã se mãrite ºi casã sã-ºi facã
ºi sã punã pe omul Sãu sã mintã. Copilaºii Mei, n-am fãcut
casã sã fie rãu. Nu Mã judeca, mãi creºtine, cã toate le-am fãcut
spre binele tãu. Acestea sunt lucruri nu ca sã cazi sau sã Mã
judeci, ci aceasta am fãcut-o pentru tine. 

Þine-te bine, creºtine, cã am vãzut un creºtin plouat, ºi
nu a plouat în timpul acela. Þine-te bine, creºtine, sã nu te
plouã, cã nu mai stã Duhul Meu în voi, ºi în loc sã mai fii
creºtin, eºti pãgân, ºi aceasta este neatenþie, ºi este voinþa ca
sã se strice. Þine-te bine, cã fericit cine are gurã, urechi, mâ-
nã, picioare, ochi ºi simþ, ºi le þine bine, bine, bine. 

Tatã, tatã, nu Mi-aþi dat rãspunsul. Întreabã tu poporul,
va mai putea merge cu Mine? Dacã va aluneca ºi va cãdea, ce
facem, mai mergem? Domnul îl iartã cã a cãzut, dar nu-l iartã
de altceva, cã nu a curãþat pata. Curãþã pata, ca sã nu mai cazi.
ªi Eu am cãzut, dar cu crucea în spate, ºi M-am ridicat ºi am
mers tot pe calea aceea ºi nu M-am rãzbunat. Sunteþi anemici
întru toate, fiindcã unde trebuie hranã duhovniceascã, bagã
tot pãmânteascã. Pãstraþi puterea în voi. Zice cineva: „Eu n-am
curvit, eu n-am minþit, n-am furat, ºi tot spune cã sunt rãu“.
O, copilaºii Mei, strângeþi cuvintele Mele, cã Dumnezeu nu-þi
dã laudã acum pe drum, ci când s-or sfârºi drumurile. 

18/31 martie 1974

Duhul împãcãrii între frate ºi frate. Vrednicia poporului Domnului
se pãstreazã prin smerenie. Vremea slavei Domnului peste ucenicii

din urmã. Minciuna nunþii din lume. 

... Creºtini rãi! Nu se poate creºtini supãrãcioºi. Am vã-
zut creºtini supãraþi pe aproapele. A asfinþit soarele nu o datã,
ci de multe ori, ºi tot nu s-au împãcat. Nu te-aº lãuda Eu dacã
ai fi fost bine cu învãþãtura Mea? În toate pãrþile te-aº spune
cã am un popor vrednic. Dar cui sã-i spun: „Ioane, eºti vred-
nic de Mine!“? cã pânã seara ai murit, cã te-a dãrâmat mân-
dria. Faceþi fapte de se bucurã cerul, dar faceþi ºi fapte de se
îndoliazã cerul. Pregãtiþi-vã în fapte. 

... Poporul Meu iubit, vine vremea sã fim cu toþii aºa
cum a fost Domnul cu ucenicii. Fii credincios. Vine vremea
sã mai colind o datã pãmântul acesta, sã merg ºi Eu cu voi, ca
ºi cu fraþii voºtri, sã mãnânc cu voi la masã. Atunci nu va mai
fi Iuda sã Mã vândã. Atunci vor zice: „ªi eu vreau sã fiu creº-
tin“. Adu-þi aminte de moarte, cã trupul acesta are douã cãi:
are o cale sã moarã, ºi o cale sã întâmpine pe Domnul Iisus
Hristos dacã are voinþã. 

... Fii desãvârºit, cã astãzi pe pãmânt se vede lucru de
jale, se vãd femei mãritate când îmbracã rochiþa de mireasã.
Femeia mãritatã, cu copil, care se îmbracã cu rochiþa de mi-
reasã, se duce în foc. Sã se ducã vestea aceasta. Nici fecioara
care nu este curatã ºi e pãtatã nu are voie sã se îmbrace cu ro-

chiþa de mireasã. Plânge cerul ºi suspinã când vede atâta ne-
legiuire. La ce-i mai foloseºte sã se îmbrace ca mireasã? Nu
e voie! 

... Voi sunteþi îngerii cu care Dumnezeu va încheia vea-
cul. Voi sunteþi sãmânþa lui Avraam. Printre voi e ºi rãmãºiþa
lui Baal, care se închinã la idoli. Uitã-te bine, ca nu cumva ci-
neva din casa ta sã fie din aceia. 

... Sã se ducã vestea aceasta, cã femeia mãritatã sau fe-
meia desfrânatã sau cea care nu este fecioarã, nu are voie sã
se îmbrace în rochie de mireasã, cã albul înseamnã nevinovã-
þie, nu tâlhãrie, ºi în iad vei merge. În vremea de demult, fe-
meia desfrânatã era îmbrãcatã în haine de desfrânatã, dar
acum, dacã s-ar mai respecta legea aceea, toate ar fi îmbrãca-
te în haine de desfrânatã. 

22 martie/4 aprilie 1974

Înãlþarea minþii vatãmã smerenia inimii. Preoþii îºi vând „darul“
pe þuicã. Poporul cuvântului este duºmãnit de preoþii din lume. 

... Israele, fii rudã cu Mine prin Pâine ºi Sânge. Israele
tatã, fii rudã cu Mine, cã vine ziua când se va aduna rudenia.
Israele, nu te mai încãpãþâna ºi nu te mai abate, nu mai lua
nimic din casa ºi masa altuia, ºi îmbracã hãinuþa Mea, cã nu
se potriveºte hãinuþa altuia. 

... O, Israele, am lucrat cu tine, am fãcut o casã cu
temei ceresc, am fãcut casã cu tine ºi ai pãrãsit casa. Am fãcut
masã cu tine ºi ai pãrãsit masa. Am fãcut ospãþ cu tine ºi ai
pãrãsit ospãþul. Am purtat taina cu tine ºi M-ai pãrãsit. Ai
vândut pânã la ultimul cuvânt. 

... Când am venit Eu în mijlocul tãu erai þãran, ºi acum
eºti domn. Duhovniceºte grãiesc. Când am venit la tine aveai
opincuþe, ºi acum ai ghetuþe. Când am venit, purtai hãinuþã de
stofã groasã, de dimie, ºi acum porþi din stofã scumpã. Israe-
le, atunci am stat mult de vorbã cu tine, dar acum stau puþin,
cã nu mai vrei sã asculþi. Atunci erai un om smerit. Acum eºti
un om mândru. Cine te-a mândrit ºi cine te-a îmbogãþit? 

... Venind din cer cãtre voi, am întâlnit numai grãmezi
de sticle goale ºi e scris în carte cã în aceastã zi nu se bea ºi
nu se mãnâncã cu unsoare, dar am gãsit carne multã. O, piere
pãmântul, cu carne cu tot! 

... Unde sunt pãstorii, de nu mai îngrijesc de aceastã
lume nebunã? Au îngãduit sã se facã ce nu a fãcut nimeni de
pe pãmânt, de când e zidirea. Am dat potop, ºi adevãrat vã
spun de cei de atunci, cã nu au fãcut ce se face astãzi. Am ars
Sodoma ºi Gomora, dar nu aveau pãcatul de astãzi. Gomora
se va mântui la judecatã, dar lumea de astãzi va pieri pentru
totdeauna. Fiþi pãrinþi pentru copii, împãrtãºiþi copiii cu cu-
vinte sfinte, pentru cã nu mai aveþi cu ce-i împãrtãºi, cã preo-
þii au vândut darul pe þuicã. Astãzi preoþii mãnâncã ºi carne,
ºi beau ºi þuicã astãzi, miercurea, în sãptãmâna mare. 

... Dacã Domnul vã urseºte cãsãtoria, doresc din partea
ta sã fie ca ºi când n-ai fi cãsãtorit, cã mai bine e ca femeia sã
se culce într-un pat, ºi bãrbatul, într-un pat, cãci copiii care se
zãmislesc, vine lupul ºi îþi ia copilul de la piept ºi îl duce sã-l
creascã el. 

... Cine îl pune pe preotul Ioan Mitrescu, cine îl pune
pe preotul Vasile Didoacã, cine îl pune pe preotul Petre Niþes-
cu sã stea împotriva creºtinilor Mei? ªi câþi, câþi? Toatã preo-
þimea e duºmanã pe copiii Mei. Dacã mai am unul la o sutã
care sã þinã cu Mine ºi sã-i iubeascã pe credincioºii Mei. 

28 martie/10 aprilie 1974
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Toate vor mãrturisi pe creºtinul care stãruie în neascultarea prin
care Domnul este defãimat. Destoinicia care se cere la lucrul pro-
povãduirii împãrãþiei cerurilor. Nimeni sã nu doreascã sã pãrã-

seascã þara românã. Fuga de mãrire pãmânteascã. 

... O, copilaºii Mei, ce veþi zice voi odatã, ce veþi ofta
ºi ce veþi întinde braþul ca sã scãpaþi, ºi nu are cine, cã toatã
scãparea nu e decât la Mine! Nu acest trup, cã acest trup e o
trâmbiþã de valoare pentru sfânta Mea lucrare. Lucrarea
aceasta va fi doctorie unde vei scãpa de supãrare grea, cã ºi
pomul din grãdinã, unde este la tine, are sã suspine ºi are sã
spunã de Mine, ºi vrea sã spunã cã ai ascultat de alþi dumne-
zei. O, creºtine tatã, poporul Meu Israel, cum þi se pare dulce
un lucru care nu aparþine de Mine? O, poporul Meu Israel, de
ce nu înveþi de la pãrinþii tãi de altãdatã? Cã a plecat Moise
de la ei, ºi când a venit i-a gãsit rãtãciþi. ªi ce au fãcut? Toþi
au murit. Au rãmas numai doi. 

... Mulþi fraþi de ai voºtri au ajuns la porþile cereºti, dar
voi v-aþi lipit de pãmânt. Adevãrat vã spun, nu pot sã vã dez-
leg de pãmânt, de cele pãmânteºti. 

... O, creºtine, adevãrat grãiesc cã am sã te pãrãsesc, ºi
sã ºtii cã vei pieri, cu tot ce e lipit de pãmânt, cã a fãcut pã-
mântul scoarþã. 

... O, creºtine, leapãdã de la tine aceastã fire, cã nu se
acoperã aceste fapte, ºi se descoperã când þi-o fi lumea mai
dragã. Spune, poporul Meu, crezi? Israele, Israele, plâng mo-
ºii ºi strãmoºii voºtri cu hohote. Plânge Maica Mea, ºi înge-
rii, ºi sfinþii, cã dacã n-ai fi binecuvântat, nu ar plânge. Plânge
pentru toate lucrurile lui Dumnezeu pe care le-a pus pe braþul
tãu, ºi tu, tot la rãu eºti. Mai bine nu te mai nãºteai, creºtine.

... Cum are sã fie pe pãmânt buturugi adormite ºi ai sã
vezi mormane de pãmânt, ieºind fum din iad, ºi cum va
spulbera vântul fumul de pe faþa pãmântului! ªi care om nu
mai fumeazã? Cã ºi cel cu Mine mai fumeazã, ºi ca sã nu mi-
roasã, bea ceva. 

... Creºtinilor, vai, vai, vai! Cine va ajunge în þara sfân-
tã? Fiilor, pãstorilor, e de mirare sã mai stea cineva în picioa-
re. Sã te miri, tatã, sã mai vezi unul din aceºtia în faþa Mea.
De ce? Pentru cã nu prinde rãdãcinã, ºi sãmânþa pe care o ia,
nu o seamãnã, o þine afarã. 

... Poporul Meu, pentru tine sunt batjocorit ºi sunt nu-
mit „escroc“. Aºa zic unii credincioºi, cã voi sunteþi „es-
croci“, voi ºi lucrarea Mea. Cine zice aºa? Toþi care nu sunt
în acest loc. Pentru tine, poporul Meu, care nu asculþi cuvân-
tul Meu, Mi-a pus lumea nume de escroc. Pentru cã vede pe
cei dintre voi bând, mâncând ºi fumând, zice cã Eu te-am pus.
Israele, mãi Israele tatã, taci ca mutul. ªtii cã eºti vinovat de
pãcat. Vei rãmâne aºa, Israele. De ce, mãi, nu mai vorbeºti?
Þi-e ruºine, sau eºti duºman pe Mine? 

... O, tatã, tatã, copilaºii Mei, feriþi-vã de farisei ºi de
cãrturari; ºi mai sunt ºi de aceia care cunosc deosebitã calea
sfântã. „Escroci“, n-am auzit tot timpul cât am cãlãtorit aºa
cuvânt. Vai þie, creºtine! Vai þie, pãgâne care râzi de Mine! Eu
n-am pus deosebire între tine ºi Mine, ºi am zis: «Lãsaþi co-
piii sã vinã!». Eu am primit la Mine ºi pe mut, ºi pe orb, ºi pe
olog, ºi ce am putut am lucrat pentru el ºi nu l-am lãsat sã ple-
ce de la Mine întristat. Tu, creºtine, pe ce cunoºti escrocii? O,
tatã, dacã M-aº duce la masa lor, nu M-ar primi, ar zice cã
sunt escroc. Nu-l voi primi pe acela în faþã, ºi îl voi da pe mâ-
na cãlãilor sã-l ducã în iad. De aceea zic: pãcat de voi, cã aþi
ascultat profeþia Noastrã. Ai plecat din casã de multe ori ca un
neºtiutor de carte. Mult judecaþi între voi cã: „Zice Domnul
cã vine ºi nu mai vine“. Cã de mult te-am ameninþat, ºi nu
te-ai pregãtit nici pânã în ziua de azi. 

... Dacã nu te întorci, vei fi luat ºi aruncat în mare, unde
este scrâºnirea dinþilor. Eu n-am nevoie ca sã faci rele. Nu
vrei sã faci ca Mine, vei fi aruncat ca Iona. 

Desãvârºiþi-vã în credinþã, ca sã nu pieriþi ca pãcãtoºii.
Nu e pom pe pãmânt sã nu scrie pe el pieirea pãcãtoºilor ºi
fericirea credincioºilor. Le veþi vedea ºi voi. Veþi gãsi pietri-
cica pe care scrie pieirea pãcãtoºilor. 

Fiþi fãcãtori de pace. Înmulþiþi poporul, tatã, cãci cine
câºtigã prin munca sa un rob din robie, Domnul îi plãteºte.
Du-te cu el în Scripturã, nu-i spune aºa: „Avem profeþie ºi
prooroc, hai la el!“. Nu spuneþi aºa, cã nu e bine. Ai auzit?
Pãmântul trebuie arat ºi semãnat. 

... Creºtine, de ce nu te închini ca Mine? Dar creºtinul
Îmi rãspunde: „Mã închin“. Acum, care minþim? Nu crede
creºtinul când îi spune Mãicuþa Domnului cã nu se închinã
bine. ªi apoi, Mãicuþa Domnului a fotografiat crucea creºti-
nului ºi era un „ori“ (X, n.r.). 

Copilaºii Mei, am venit din nou la voi sã vã spun câte-
va cuvinte. Tot meseriaºul sã-ºi lucreze meseria. Sã nu o
schimbe, cãci chiar dacã nu se cautã acum, se cautã mâine,
dupã ce vom trece Prutul acesta de smoalã. Copilaºii Mei,
ºtiþi cine se va îneca? Cei care nu fac crucea bine ºi cei care
merg dupã Mine ºi sunt cu ochii în lume ºi cei care merg dupã
Mine ºi Mã urãsc pentru sine. Eu nu zic ca tine, cã tu eºti mai
frate cu prietenul din lume. Mergi cu Mine când n-ai prietenul
cu tine. ªi Eu tot aºa voi face la vremea Mea: te dau pe tine
în lãturi ºi merg cu ai Mei. 

Copilaºii Mei, urmaþi calea Mea, cã nimic nu se va
schimba. Omul se schimbã, totul e schimbãtor, dar Eu, Dum-
nezeu, ºi tot lucrul Meu, nu se va schimba. Eu voi sta ne-
schimbãtor în faþa ta, nu Mã schimb în nimic. Domnul Iisus
Hristos ºi tot lucrul Sãu nu e schimbãtor, ºi nimic din ce e
sfânt nu se schimbã. Copilaºii Mei, nu vã schimbaþi, ca sã vã
cunoascã cerul ºi cei din cer. Copilaºii Mei, alegeþi lucrurile
care nu se schimbã ºi staþi cu ele. Domnul S-a schimbat la
faþã în faþa ucenicilor, dar tot aºa a venit. Copilaºii Mei, de ce
am venit Eu la voi? Pentru cã vã iubesc. În tot timpul vã iu-
besc, dar þineþi-vã bine. 

... Pãstoraºilor, aveþi grijã de oi, dar ºi de miei, cã s-au
ivit hoþi de miei ºi lupi ca sã mãnânce oile. Aveþi grijã, tatã, ºi
de oi, ºi de miei, cã scapã uneori. Tatã, aveþi grijã ºi de mãgã-
ruºii care duc povara, aveþi grijã ºi de câini, sã nu-i muºte
cineva. Sã le daþi mâncare ºi apã ºi adãpost la câini. 

Sã nu doriþi sã treceþi hotarul þãrii noastre, sã nu doriþi,
cã pierdeþi locul ºi nu-l mai gãsiþi. 

... Copilaºii Mei, o sã ne unim, o sã ne înrudim cu alþi
ciobani ºi cu alte oi ºi cu alþi mieluºei care vor veni la voi, dar
sã fiþi desãvârºiþi, ca sã nu-i smintiþi. Poate cer mâncare sau
nu cer. Sã nu-i smintiþi. 

... Eu sunt Duhul lui Dumnezeu, Care am cutreierat
pãmântul în lung ºi în lat. Creºtine tatã, fii fãcãtor de pace. 

Fiule, iatã cum se spurcã pãmântul; numai baluri, nu-
mai curvie, numai beþie! O, tatã, tatã, ia uite cum trage din þi-
garã ºi copilul! 

... Fiilor, vine ºi bine, vine ºi rãu. Când e bine, sã fii bi-
ne. Când e rãu, sã nu te pierzi, ci pãstreazã-te, pãstreazã-te de
toate relele. Copilaºule, mãi tatã, de aº fi Eu în trup, ce bine
aº vorbi Eu cu tine! Dar sunt în Duh. Condu-þi viaþa cum con-
duce ºoferul maºina sa, cãci cum are ºoferul semnalele în fa-
þã, tot aºa ai ºi tu semnalele de la Mine; ºi cum ºoferul nu bea
când conduce maºina sa, aºa ºi tu, când conduci maºina Mea,
nu bea. 
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Fii atent, cã Gheorghe Cojanu, ºi Anastasia, ºi toþi ai
lor nu sunt cu tine, ºi beau þuicã ºi poartã haine lumeºti ºi
poartã duºmãnie pe proorocie. Dacã ei urãsc ºi duºmãnesc
profeþia, nu-i mai primi în casa ta. O, ce sãrac era odatã
Gheorghe Cojanu, dar acum s-a îmbogãþit pãmânteºte ºi a sã-
rãcit duhovniceºte, cã tot omul care bea þuicã îºi pierde darul
cât ar fi de mare, chiar dacã zice el cã e arhiereu sau patriarh.
Dacã bea þuicã nu e arhiereu, nici patriarh. 

... Ioan de la Vladimireºti va fi cu Noi, dar Veronica nu,
pentru cã urãºte vasul Meu. 

... Adevãrat vã spun: dacã nu învãþaþi lucrurile Noastre
veþi muri împuºcaþi sau înecaþi sau arºi. Copiii aceia mici se
fac mari. Copiii mici sunt necredincioºi. Copiii nu mai au
chipul lui Hristos, ci au chipul unui om strãin, care nu-L cu-
noaºte pe Domnul. S-a înmulþit lumea. Lume, lume, lume, nu
mai e loc pe pãmânt! Geme pãmântul sub picioarele tale! 

Fiilor, lui Avraam i-am spus: «Ieºi din pãmântul tãu!»,
dar azi nu mai e aºa, cã tot pãmântul e stãpânit de lume; nu
mai e loc gol sã nu fie stãpânit. Se vor înmulþi domni peste
domni, ºi aceºtia vor fi mulþi, mai mulþi ca frunza-n codru.
Pietricelele pe mare ºi stelele pe cer sunt puþine, dar domnii
sunt mulþi. Þine minte, creºtine, cã suntem cu un picior în cer
ºi cu unul pe pãmânt. Aºa stãm pânã se va sfârºi, ºi atunci
vom muta piciorul de pe pãmânt unde este celãlalt picior. Co-
pilaºii Mei, nu vor mai avea loc domnii în bloc. Copilaºii
Mei, cunoaºteþi bine vremile de sfârºit, cã nu mai vezi þãran,
ºi vezi numai domn cu ºcoalã. Copilaºul Meu, sã nu te faci
domn. Domnul domnilor este Dumnezeu. Cine-þi mai mãturã
casa dacã te faci domn? Cine-þi mai spalã rufele dacã te faci
domn? Cine-þi mai pune petic la hainã dacã te faci domn?
Atunci o arunci. Creºtine, creºtine, Eu Mã duc în þarã la
Mine. Sã nu te faci domn în urma Mea. Aºa au voit cu cei trei
tineri, sã-i facã domni. Le-au dat toatã dezmierdarea ºi tot au-
rul, ºi ei n-au primit. 

Copilaºii Mei, numele vostru l-am scris. Cine l-a scris?
Toma apostolul. Copilaºii Mei, apostolul Toma a voit sã mai
întârziem un pic, a voit sã vã cunoascã. ªi el a cãlãtorit pe
pãmânt ca voi. De ce a ajuns Toma apostol? 

Fiþi apostoli! 
8/21 aprilie 1974

Îndemn la viaþã cu binecuvântare ºi la duh treaz. Proorocie pentru
închiderea uºii bisericii, când preoþii vor da de la ei pe cei iubitori 

de cer. 

... V-am spus odatã cã s-a ivit odatã o scorpie cu douã
mii de capete ºi nu a rãmas vreun cap care sã nu fi fãcut rãu;
nu celor necredincioºi, ci la cei care sunt cu Mine, Domnul.
Fiþi desãvârºiþi. Dacã cineva îþi va tãia capul sau mâna,
Domnul þi le va pune iarãºi la loc. Dacã cineva îþi va curma
viitorul, Domnul þi-l va aduce la loc. Scoate, tatã, de la tine
tot ce este rãu, tot ce nu þine de tine, cã vei muri dacã nu vei
omorî acele mãdulare care te stricã. 

Mã uit mereu în mijlocul creºtinilor ºi vãd numai rãu.
Vãd copiii creºtinilor ducându-se la cei rãi din lume, ºi aceas-
ta înseamnã pãcat. Creºtine, þine bine binecuvântarea de la
Mine. Am luat din partea îngerilor ºi þi-am dat þie. Am luat
harul sfânt, pe care la nimeni nu l-am dat, ci numai þie, creº-
tine, ºi nu asculþi. Creºtine, se terminã ziua cu Mine. Copiii
Mei, pãstraþi viaþa cu Mine. Avraame, scrie aceste cuvinte, cã
numai pe tine nu te-am luat martor. 

... Tatã, cãlãtoria voastrã e ca firul de aþã care intrã prin
urechile acului. Fiþi ca firul de aþã, cãci dacã firul se rupe, nu
se mai poate trece prin urechile acului. Sã vã pãstraþi, sã nu
vã ºubreziþi în fapte, sã fiþi la nivelul care este scris. Înlãturaþi
toatã umezeala, toatã murdãria care putrezeºte viaþa, ºi când
vã culcaþi, sã fiþi ca ºi treji. 

... Israele, poporul Meu, adu-þi aminte de aceastã clipã,
cã n-am venit la tine ca o rudã, ºi nici ca un frate, ci am venit
mult mai scump. Israele tatã, copilaºii tãi sunt rãi. Ce vei face
tu? cãci se va ridica seminþia ta ºi va strica lucrarea Mea. Is-
raele, popor al Meu, sunt în drum sã opresc toatã seminþia ta. 

... Israele, copiii tãi de astãzi nu mai sunt luminã, ci
sunt întuneric, cãci am vãzut sute de copii fumând ºi curvind
în curtea bisericii. Unde sunt pãrinþii acelor copii care au
copii ca jidovii, ca fariseii ºi ca tot ce e rãu pe pãmânt? Unde
sunt pãrinþii aceia care nu mai ºtiu de copiii lor care se duc în
restaurante ºi vâlcele? Cine înghite amarul copilului sãu? O,
tatã, sunteþi în ajunul timpului rãu. Unde ai sã te mai duci
sã-þi plângi pãcatul ºi sã-þi duci jertfa? cã Dumnezeu închide
biserica. 

... Israele, fiul lui Avraam, fã ce a fãcut Avraam, cãci I-a
plãcut lui Dumnezeu de Avraam ºi i-a zis: «Avraame, mergi,
ºi opreºte-te unde þi-oi zice Eu». Dar tu, poporul Meu, de ce
nu laºi rãul ºi sã te curãþeºti? Israele, Israele, se dãrâmã ºi
aceastã casã, pentru cã nu vreþi s-o pãstraþi ca sã intraþi în ea.
Israele tatã, pãzeºte-te de moarte, nu-þi mai strica viaþa cu lu-
crul rãu, cãci când va muri lumea, vei muri ºi tu, cã se vor
descoperi faptele tale. 

... Copilaºii Mei, au sã vinã preoþii la tine ºi au sã te
ameninþe cu palma, cum a venit la Mine Caiafa, Pilat, Irod ºi
Iuda. Au sã vinã la tine ºi au sã spunã: „Nu mai intra în bise-
ricã la mine!“. ªi ai sã zici: „Unde sã mã duc? cã iatã, a sosit
vremea sã fiu prigonit“. Cine-l face, mãi, sã vinã la tine? Via-
þa lui pãgânã. Deºi e preot, dar nu-l judecãm, cã vine vremea
ca acela care te iubea, acum sã te alunge, cãci unul la mie este
care a iubit pãstorul, ºi unul la mie care ºi-a iubit turma. Veþi
fi daþi afarã din sinagogã. În loc sã dea pe cei rãi, te dã pe tine.
Iatã, nu v-am spus lucrul acesta ca sã nu mai iubiþi preoþimea. 

... Israele, popor al Meu, vine vremea ca fiecare, prin
fapta pe care o are, sã zboare, dar tu nu poþi zbura, ºi vei sta
ca pãsãrica fãrã aripioare ºi te vei uita ºi ai sã ºtii cã vei pieri. 

Poporul Meu ºi bun ºi rãu, Mã uit din slãvile senine
când îþi schimbi firea din creºtin în pãgân. Mã uit la tine, ºi
de aceea îþi spun popor bun ºi rãu. Poporul Meu, când vine
timpul sã-þi zic: poporul Meu bun? Oi mai trãi sã zic cã
sunteþi numai buni? Oi mai fi lângã voi ca sã vãd pe Maria ºi
Marta ºi Lazãr, cel înviat din morþi? Oi mai trãi lângã voi? Ia
spuneþi. 

29 aprilie/12 mai 1974

Viaþa sfântã a celor credincioºi este salvatoare a neamului lor cel
adormit. Neîmplinirea cuvântului lui Dumnezeu este necredinþã ºi
este pãcat. Ucenicul Emilian este unit la planul Domnului.
Îndeletniciri ale lucrului cu mâna, îl pãzesc pe creºtin de amestecul 

cu lumea. 

... Fiilor, fiilor, moºii ºi strãmoºii voºtri au mâncat pâine
cereascã ºi s-au osândit. Fiilor, fiilor, feriþi-vã de pãcat, cã mulþi
dintre voi vã trageþi din neam de oameni rãi. Dacã voi pãstraþi
legea sfântã, scoateþi din foc pânã la al miilea neam. 

... Fiilor, cel mai mare pãcat din cele ºapte pãcate este
pãcatul pe care-l faceþi: cã auziþi cuvântul lui Dumnezeu ºi
nu-l împliniþi. 
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... Dumnezeu a semãnat numai boabe curate, dar când
a ieºit grâul, a ieºit ºi neghina. Neghina a semãnat-o duhul rãu
în timp ce grãdinarul a adormit. 

... O, tatã, tatã, învredniciþi-vã, cã aproape este împãrã-
þia cerurilor. Este aproape ziua judecãþii, e aproape sã se des-
partã lumina de întuneric. 

... Fiilor, Dumnezeu cere înmulþirea poporului Israel, ºi
nu se înmulþeºte, pentru cã pãcãtuieºte creºtinul, în loc sã se
înmulþeascã, ºi talantul îl îngroapã. 

Mãi copilaºii Mei, sunteþi rugaþi de întreg cerul, e ca
frunza în codru numãrul celor care vã roagã sã nu stingeþi via-
þa voastrã, cã trebuie sã se împlineascã multe cu voi. Dacã nu,
veþi pieri, ºi veºnic vã veþi osândi. Dacã te duci în lume, nu te
iert. 

Fiule Emilian, vezi cã ai sã fii adus aici. Sã nu fii
amãgit de lume, de nimeni. Sã duci viaþã dupã planul Meu. Ai
grijã, tatã, cã nu te cãsãtoresc pãmânteºte. ªtiu cã fiecare are
suflare, fiecare are soþie, tot ce aparþine de Mine. Nu mai e ce
era odatã, cã ºi în mãnãstiri se fac pãcate. Creºtine, mulþi ca
voi s-au despãrþit soþ de soþie ºi s-au fãcut monahi, dar azi nu
mai e aºa. Emiliane, te iau din casa pãrinteascã ºi te aduc aici,
la Mine. Sã nu te supui la nici un fel de pãcat, aþi auzit? Ve-
niþi-vã în fire, Emiliane! Veniþi-vã în fire! Pãstraþi-vã locul
curat, viaþa curatã, neîntinatã. Fiþi fãcãtori de pace. Nu ieºiþi
cu nimic în afarã. Aþi auzit, Emiliane? Nu mai e mult, câteva
zile, ºi te voi aduce în aceastã curte, în aceastã casã, ºi vom
face dorinþa cerului. Crezi? Nu pãmântesc, ci duhovnicesc. 

... Fiilor, copilaºii Mei, ursesc pe unul dintre voi ca sã
se facã croitoreasã ºi croitor, ca sã se facã tot lucrul la el. Un
croitor ºi o croitoreasã duhovniceascã. Sã fie între voi un ciz-
mar, un frizer, din toate meseriile, cãci avem nevoie, ca sã nu
ne mai ducem la cel rãu din lume, ºi nu numai pentru acum,
ci ºi pentru viitor. 

... Vã las cu bine, creºtini, nu pãgâni. Aveþi grijã, tatã,
sunteþi între focuri! Ai grijã, nu intra în foc! Dar sã ºtii, cã da-
cã vei intra în foc, nu vei arde, ci te vei chinui. Amin. 

... Fiþi atenþi la cruce, cãci lumea face crucea schimo-
nositã. Voi faceþi crucea dreaptã: pe frunte, pe buric, pe
umãrul drept ºi pe cel stâng, cãci este pãcat strigãtor la cer sã
faci crucea schimonositã. 

11/24 mai 1974

Fiii lui Dumnezeu nu sunt ai veacului acesta. Rãscumpãrarea
trupului, spre împliniri sfinte. 

... Nu acest trup este Domnul. Acest trup este fluier
care cântã cântare duhovniceascã la oiþe, cãci Domnul Iisus
Hristos când S-a ridicat, a lãsat o turmuliþã micã, cãci este
scris cã mulþi vor sta în calea Mea când Mã voi arãta.
Apropie-te de Mine, cã Domnul nu mai face trup din lut.
Domnul nu mai face trup, ci face duh din Duh. 

... Copilaºii Mei, fiii cerului! Mulþi sunt pe pãmânt, dar
nu sunt fiii Mei, sunt fiii pierzãrii. Scrie pe ei: „Fiii pierzãrii
veacului acesta“. Fiilor, mulþi dintre voi sunt fiii Mei, dar acum
e acum. Cine va reuºi la examenul care va fi, atunci vor fi fii.
Nu Mã bucur de fiu de prima datã, ci dacã a trecut examenul.

Timpul este scump. Fiule, cum un cizmar nu trece un
gram fãrã platã, dacã Dumnezeu þi-ar cere rãsplatã pentru
timpul pierdut? Duhovniceºte Domnul vorbeºte. Ce vreme
pierdutã! Cine scrie vremea pierdutã? O scrie îngerul care
este pus în slujba sa. 

16/29 mai 1974

Stãpânii pãmântului se cred dumnezei. Venirea Domnului mai
înainte de pieirea bisericii lumii. Ispitele îl þin treaz pe cel 

credincios. 

... Mulþi dumnezei s-au fãcut stãpâni ca sã le slujiþi în
viaþã. Þine minte, tatã, nimeni nu e stãpân pe tine. Cel ce a
spus cã e stãpânul tãu, sã nu-l crezi, cã e mincinos. Stãpânul
tãu este Domnul Iisus Hristos, Cel ce S-a dat sã fie rãstignit,
sã fie bãtut, sã fie hulit, sã fie batjocorit pentru rãscumpãrarea
ta. S-au fãcut împãraþi ºi dumnezei mulþi peste om, dar toatã
suflarea s-a înºelat, tatã. Uitã-te la animale, cã dacã ar avea
vocea ta, ar spune cã Dumnezeu este Dumnezeu. Mai multã
înþelepciune gãseºti la un dobitoc, cã el ºtie care-i este staulul,
Care este Dumnezeul lui. Mãi creºtine, încrede-te bine ºi fii
credincios în Domnul Iisus Hristos, cã mult S-a ostenit Dom-
nul când l-a fãcut pe om ca sã arate adevãrul. Israele, nu te
amãgi. Eºti rugat de moºul Avraam sã urmezi calea pânã la
sfârºitul drumului. 

... Israele, numele tãu sã nu se piardã. Israele tatã, crede
cu desãvârºire cã, tu chiar dacã vei fi îngropat în pãmânt, vei
fi dezgropat ca ºi cel ce a fost tãiat în bucãþi ºi îngropat în grã-
dinã ºi i-a dat mucenicul Mina viaþã. Tot aºa vei fi ºi tu dez-
gropat de unde ai fost îngropat, cã Dumnezeu nu-i lasã pe co-
piii Sãi sã fie îngropaþi în acest pãmânt. 

... Israele, poporul Meu, nu schimba credinþa ta. Cre-
dinþa curatã ºi nepãtatã este credinþa ortodoxã ºi religia orto-
doxã. Amin. S-a desfiinþat religia, dar credinþa mai este. ªi pe
aceasta vor s-o desfiinþeze, dar mai înainte de a se închide uºa
bisericii, cu un minut mai devreme, vine Domnul. 

... Mulþi zic cã în credinþã e suferinþã ºi cautã sã plece,
ºi tocmai la suferinþã se duc. Sã fiþi atenþi, cã Dumnezeu, pe
cine pregãteºte pentru Sine, îl trece prin multe supãrãri, prin
multe încercãri, aºa cum a trecut vasul Meu. 

... Israele tatã, of, zidirea Mea, unde este duhul tãu? Stã
departe, nu mai coboarã în trup. Iatã, Israele, unde este duhul
de la Mine. Când te-am zidit, te-am zidit sã fii mai luminos
ca soarele. 

... Copilaºii Mei, a ajuns credinþa de batjocurã, dar nu
o lepãdaþi, cãci ºi moºii ºi strãmoºii voºtri au fost batjocoriþi. 

... O, copilaºii Mei care aveþi copii uciºi de lume în
toate formele! Se spune vouã: rugaþi-vã pentru ei, cã pãcatul
nu este numai al lor, pentru cã nu i-ai þinut ca ºi cloºca sub
aripioare, cã a venit uliul de satan ºi nu i-a lãsat sã trãiascã. 

... Israele, popor sfânt, întru care bine am voit sã spun
acest cuvânt sfânt! Fii moºtenitor al vieþii, nu te abate de la
linia dreaptã. Fii lucrãtor de lucruri sfinte ºi adevãrate, cã ni-
mic nu va rãmâne pe pãmânt, decât ce e sfânt. Toatã nedrep-
tatea va fi zdruncinatã. 

... Israele, þine minte cã azi minciuna e luminã, ºi sã ºtii,
sã nu te foloseºti de minciunã, cã împotriva ei este Dumnezeu.
Va fi întuneric mare, va fi lipsã de soare, dar nu va fi pentru un
ceas sau douã sau nouã, sau pentru o zi sau douã sau nouã. Vor
fi ani mulþi, ca sã se facã mincinoºii de ruºine, cã vor pune
luminã care nu va þine. Copiii Mei, când va rãsãri Lumina, vor
fi morþii pe pãmânt ca frunza. Mulþi vor muri de groazã, de la
sine, alþii vor cãuta moartea. Vei cunoaºte pe cel care era cu
tine, mort, ºi vei zice: „De ce a murit?“. S-a descoperit! 

Sã ºtii, când vei vedea întuneric în faþa ta, sã nu cauþi
moartea, cã nu are cine sã te ducã la groapã ºi cine sã te je-
leascã ºi sã te învieze. Fiþi credincioºi luptãtori pentru drep-
tate. Sã fiþi ca sfinþii, ca îngerii, ca fãcliile, ºi nimeni sã nu vã
stingã viaþa voastrã. Fiþi desãvârºiþi, cã mulþi se luptã contra
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voastrã, dar lupta se va întoarce, cãci cine ridicã sabia, de
sabie va fi ucis. 

21 mai/3 iunie 1974

Proorocie pentru vreme de prigoanã. Întãrirea credinþei. 

... În cãrþile pãmânteºti sunt scrise numai lucruri false.
În cele duhovniceºti sunt scrise numai lucrurile cerului. 

... Vai de tine, pãmânt ºi mare! cã nu mai ai nici o as-
cultare. Nici tu nu asculþi, nici pe alþii nu laºi. Vai de tine, cum
vei sta la judecatã! cã nu þi se va ierta miºelia ta, pe care ai ri-
dicat-o împotriva Mea ºi a poporului Meu. 

... Sã nu te temi cã a venit vestea sã vã ascundeþi cãrþile
de rugãciune. V-am spus mereu sã învãþaþi rugãciunea pe
dinafarã. Au ieºit câini dresaþi sã gãseascã cãrþile ascunse, dar
nu vã temeþi, cã-i veþi vedea privind în faþa voastrã. Dumne-
zeu nu mai poate rãbda tâlhãria. 

... A ajuns vremea la sfârºit. Totul s-a sfârºit, tatã. Nu
vei mai zice: „N-am dat la pãsãri ºi la vite“. Totul sfârºitu-s-a,
copilaºii Mei, dar dacã veþi posti ºi veþi lucra duhovniceºte,
cu aceea veþi rãmâne. 

24 mai/6 iunie 1974

Arhanghelul Mihail primeºte poruncã de la Domnul sã aducã pe
adormitul Mihail. 

Iatã-l pe Mihail, iarãºi vine, însoþit de Mihail arhan-
ghelul. 

... Fiule Mihaile, vorbeºte cu mama ta. Îndrãzneºte ºi
vorbeºte. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh.
Amin. Aºa, Mihaile, ai învãþat sã te închini. 

— Mamã, mã cunoºti pe mine? Mamã, eu sunt Mihail,
care vorbesc prin telefonul duhovnicesc. Nu-mi pare rãu cã
am plecat din lume, cã m-am mutat de pe pãmânt la cerul
sfânt. Mamã, sã nu fii supãratã pe mine ºi pe nimeni din pri-
cina mea. În locul unde mã aflu eu, este mult tineret. 

Mamã, ai avut cu ce sã-mi faci bine. Vei fi mulþumitã ºi
rãsplãtitã de puterea dumnezeiascã. Mamã, dacã ai vedea, n-ai
mai fi îndureratã, cã eu am zis cã pe pãmânt e raiul ºi viaþa.
Sunt la un loc cu încã doi fraþi ai mei. Mai ai la mine, mai ai
doi prunci, ºi sã botezi doi prunci pe pãmânt pentru ei. 

... Mamã, pune-l ºi pe bunicul la bine, pentru cã a fost
bogat ºi n-a dat la sãraci. Nimeni de pe pãmânt nu se gân-
deºte la averile cereºti, ci numai la cele pãmânteºti. El a avut
multã avere, ºi dupã moarte i-au rãpit-o fraþii. 

... Mamã, iubita mea mamã, sã dai milã ºi în numele
Maicii Domnului ºi al sfântului Mihail. Preasfânta Fecioarã
Maria e mama mea aici. Tatãl ceresc e tatãl meu aici, ºi
Domnul Iisus Hristos e fratele meu aici. ªi câte fiinþe: heru-
vimi, serafimi, nu e frunzã câtã suflare este aici, cât tineret!
Mamã, sã fii credincioasã; posturile de peste an sã le pos-
teºti. Învaþã, mamã, pe tot neamul meu. 

... Vai de copiii care-ºi prigonesc pãrinþii, cã mult se
chinuiesc aici! Mamã, sã fii credincioasã. Mamã, nu mai
plânge, ci bucurã-te, cã ai chemare prin mine, cã dacã eu nu
plecam, nu aveai chemarea cãtre Dumnezeu. 

... Când voi împlini ºapte ani, sã mã scoþi ºi sã eliberezi
zidurile ºi sã mã bagi în pãmânt. Auzi, mamã? ªi învaþã ºi pe
altcineva cã piatra e grea, ºi greu de vãzut. Nu este de la Dum-
nezeu ca omul sã-ºi facã mormântul sãu cu piatrã. 

Mamã iubitã, sã faci multã slujbã ºi liturghie pentru
mine ºi pentru tine ºi pentru rãposaþi. Mamã, când faci

slujbã, spune pãcatul meu, cã am fumat ºi am bãut, ºi mai
spune-i cã accidentul a fost în locuri necurate, în cârciumã.
Acum, mai e cum mai e sufletul, dar la judecatã se alege. 

Mamã, iartã-mã pentru toatã supãrarea pe care þi-am
fãcut-o în viaþã. 

Mamã, a sosit timpul sã ne despãrþim. 
Mamã, plânge tot cerul de prigoana vasului Sãu, plân-

ge tot cerul cã a pierit libertatea credincioºilor, dar Dumne-
zeu Se luptã luptã crâncenã, cã nu mai e mult ºi se va schim-
ba lucrul acesta. 

... Nenea Miºu, apropie-te de telefon. Ai grijã de mama
mea, întãreºte-o ºi pe mama mea. Eu sunt un fiu ucis de tâl-
hari. Cu greu m-am despãrþit de trup. Nenea Miºu, eºti rugat
de mine, adu ºi pe tatãl meu ºi pe fratele meu pe calea pe care
urmezi matale, cã se aude numele tãu când vã pomenesc de
cãtre sfinþi, ºi al vasului Sãu, ºi al creºtinilor, cã am voit sã-þi
zic: „domnul Miºu“, dar nu m-a lãsat sfântul Mihail. Eu sunt
un fiu care n-am ºtiut de moarte. 

... Sãrutãri de mâini, nene Miºu, ºi þie, mamã, ºi la toþi
de faþã. Amin. 

24 mai/6 iunie 1974

Îndemn pentru citirea sfintelor Scripturi. Despãrþirea de cei ce
hulesc. ªcoala harului ceresc este pentru cei sfinþi. 

... O, poporule, îndrãgosteºte-te de Scripturi ºi urãºte
romanele. 

Poporul Meu va fi prigonit ºi judecat. Poporul Meu va
fi bãtut de tine, omule pãcãtos. O, popor pãcãtos, lasã-þi mâ-
nia jos, cã fug oiþele de tine ca de un câine. O, popor hulitor,
vine vremea rea sã nu mai plouã apã ºi sã plouã din ochii tãi
pârâu de lacrimi. 

... Israele, poporul Meu, rupe, tatã, legãtura cu omul
care nu are pe Dumnezeu; rupe prietenia cu omul care huleºte
pe Domnul, cã nu va mai fi timp, cã va veni mânia cea groaz-
nicã pentru omul cel pãcãtos. Deosebeºte-te prin faptã. Nu
mai sta cu hulitorul în calea ta. 

O, Israele tatã, S-a coborât Domnul Iisus din cerul
sfânt, în Duhul Sfânt, pe pãmânt. De ce? Pentru cine? Pentru
tine, creºtine. ªi pentru pãcãtos am fost ºi am profeþit, dar
dacã nu crede, am tãcut. 

... Am întâlnit în drum maºini cu multe lucruri care
stricã omul la minte. Poporul Meu, cât vor mai merge aceste
lucruri pe pãmânt? Când se vor opri? Cine se va gândi sã
opreascã oamenii? Cine are curaj sã facã aceastã faptã? Ade-
vãrat vã spun cã omul credincios nu face aceastã faptã, cã-i
este fricã. E scris cã va veni o inimã dreaptã ºi înþeleaptã ºi va
opri. Numai o literã scrie în carte. Aceastã literã va fi pusã pe
pietricicã ºi va fi aruncatã pe pãmânt ºi numai acela o va în-
þelege. Aceastã literã nu a înþeles-o nimeni.

... Tu ai adormit, poporul Meu iubit, dar Eu am rãsfoit
Scripturile. Þine-te bine, þara Mea, cã ai patru surori în faþa ta.
Aceste surori se vor întrupa în una singurã. Aceste surori au
în inimile lor lucruri ascunse, care nu au fost descoperite, ºi
vin la tine ºi îþi vor zice ca mama, unui prunc: „Uitã-te în râu,
sã vezi ce þi-am adus. Nu þi-am adus lucruri pãmânteºti, ci
duhovniceºti“. Tu, care eºti învãþat cu lucruri pãmânteºti, n-ai
sã pricepi. Numai cel priceput va înþelege, ºi va plânge ºi va
striga: „Iatã, vine Mesia! Vine Cel ce a fost ºi a plecat!“.

... Poporul Meu, a sosit vremea ca trei pãrþi ale tale sã
le laºi pe cale. A venit vremea sã-L iubeºti mai mult pe Dum-
nezeu. Poporul Meu iubit, întru care am binevoit! A venit vre-
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mea sã desparþi de la tine din casã trei sferturi din viaþã ca sã
poþi sã fii credincios. Lãsaþi copilãriile, cã aþi cheltuit mult
fãrã Mine. Ai sã pleci, ºi pe cale ai sã fii plin de durere. Co-
pilaºii Mei, mult am mers pe pãmânt, dar nu vom mai merge
mult. Mult am trãit pe pãmânt, dar nu mai avem mult. 

Poporul Meu Israel, de ce nu cunoºti pe Domnul Iisus
Hristos? Dacã tu nu Mã cunoºti pe Mine, nici Eu nu te cunosc
pe tine. Tu spui multe la rugãciune, ºi toate vin la Mine. Îi dai
de lucru lui Dumnezeu sã aleagã bunele din cele rele. 

Tatã, te iubeºte Dumnezeu ca pe cel mai preþios lucru,
dar vine vremea ca toatã iubirea Sa sã se schimbe, cã aºa a so-
sit timpul, ca pe cine a iubit Domnul, sã-l biciuiascã, pentru
cã a fost alintat ºi nu a ascultat. Ce socotiþi voi acest timp ºi
aceastã lucrare? O, iubite frate, care þi-e munca ta? O, iubitul
Meu, o, tatã, e lucrul Meu, nu e al tãu; e al Meu. Pãstreazã ºi
vezi, cã nu încap în el lucruri stricate. 

O, poporul Meu, nu te-am pus peste pogoane de pã-
mânt ca sã le semeni ºi sã le sapi, ºi te-am pus numai peste un
petec de pãmânt, care este lucrarea Mea. 

... ªcoalã este, elevi sunt, dar nu este înþelepciune ºi
dragoste de învãþãturã. 

... Apropie-te de Mine, þarã sfântã, cã toatã bogãþia din
tine o vei lãsa ºi vei pleca. Apropie-te de Mine, rege, cãci cu
câte eºti împodobit, ai sã le pãrãseºti. 

... Copilaºii Mei, nu aruncaþi puterea din voi, cã la toate
v-am dat putere. Aveþi putere ca la un cuvânt de rugãciune sã
daþi viaþã omului din mormânt. Ai har ºi dar, dar harul a ajuns
unde e paharul. Am vãzut creºtini cu paharul plin. Oare, aces-
ta e harul? Sã þii în mânã paharul? 

1/14 iunie 1974

Rãbdarea Domnului înaintea omului. Creºtinul este îmbrãcat de
Domnul în haine cereºti. 

... M-am fãcut tot ceea ce a voit poporul Meu. Am pri-
mit orice jertfã ca sã le mulþumesc inimile. Am primit multe
ispite. M-au ispitit cu orice voinþã ºi cu orice pãcat. 

O, Israele, sãrbãtoreºte cu Mine, cã mare este aceastã
sãrbãtoare în care stai cu Mine. Aceastã sãrbãtoare s-o þii, sã nu
o depãrtezi din inima ta, cã mult nu va mai fi ºi se va închide,
ºi sã ºtii cã greu va fi, cã se va face rãzboi care n-a fost de când
e veacul. Ai sã te rãzboieºti cu pãcatul pe care-l sãvârºeºti. 

Nu dori sã intri în pãmânt, cã e pãcat sã doreºti. Sã do-
reºti sã fii pãsãricã zburãtoare. Aceasta-i colivia pe care o
aduce Dumnezeu, ºi a fãcut-o mereu, de câte ori a stricat-o
duºmanul Sãu. Fiule, sãrbãtoreºte cu Mine, ºi viaþa pe care o
trãieºti, cu sfinþenie sã o trãieºti. Nu doriþi sã pãcãtuiþi ºi sã
Mã pãrãsiþi, cã de nu, vã voi pãrãsi, ºi în urma Mea cine va
intra vã va toca. 

... O, mânã de þãrânã, cum vei fi cãlcat de alte picioare!
Tatã, Eu nu vreau sã fie aºa. Þi-am fãcut casã în cerul sfânt,
ºi se va coborî, ºi aici va fi. Nu vrei tu sã stai cu trupul pe ave-
rea lui Dumnezeu, ºi vrei sã fii mereu tot în greu. 

... Au pus comuniºtii hingheri sã vã prindã pe cale, dar
sã nu vã temeþi, tatã, ºi când Domnul Iisus grãieºte: „Peºti-
ºori, pitiþi-vã!“, sã vã pitiþi. Mai avem câteva zile ºi se vor
uita dupã noi când vom pleca dintre ei. 

... Fiule, eºti îmbrãcat în haine cereºti, cã sfinþii tot aºa
au fost îmbrãcaþi. Acestea sunt haine cereºti. Fereºte-te pe
unde mergi, sã nu le mocirleºti. 

... De ce nu simþi durerea ºi întristarea trâmbiþei Mele?
De ce nu preþuiþi vasul din care beþi ºi mâncaþi? De ce-l nimi-

ciþi? Un pic se mai þine în fire, ºi gata e sã piarã dintre voi.
Duhovniceºte Domnul vorbeºte. Copilaºii Mei, nu numai
acum e vasul Meu, ci mereu. 

... Tatã, vine foame, secetã, lipsã de hranã ºi de izvorul
apei, ºi sã nu se ducã ai Mei la altã masã ºi la alt izvor, sã nu
se ducã oile Mele. Deºi ºtiu cã aceastã ºoaptã de mult a intrat
în urechile lor, dar ei nu vor sã împlineascã, ºi aleargã la alte
mese. 

12/25 iunie 1974

Pãzirea puterii credinþei vine de la despãrþirea de lume. Poporul
Domnului va fi lumina orbilor. 

... Poporul Meu Israel, apropie-te de Mine ºi pãstreazã
credinþa. Credinþa ta sã fie sfântã, cãci va veni o zi în care se
va judeca acela care n-a crezut dintre voi, iar pentru cel ne-
credincios, ºi mortul de va învia, nu va crede, ºi va huli nu-
mele lui Dumnezeu. 

... Nu e voie sã numãrãm zilele, nu e voie nici aºa sã
spunem: „La anul, pe vremea aceasta, nu vom mai fi“.

... Ascultã bine, creºtine care ai un copil în lume ºi nu e
cu Mine. Zic sã-l lepezi de la tine. Adicã cum sã-l lepezi? Sã
nu mai zici cã e copilul tãu. Alege: ori cu Mine, ori cu copilul
tãu. Creºtine, nu amesteca lumina cu întunericul. Dacã-þi dã
cineva sã bei, nu bea. Mãnâncã din ce vei lucra. Lucrãtorul nu
moare de foame. Dacã tu ai vie, de ce nu mãnânci ºi nu bei din
via ta, ºi te duci în piaþã ºi cumperi de la alþii? 

... Fiule, mai am ºi alþi fii în crãpãturile munþilor ºi în
scorburile copacilor, ºi vin sã se împlineascã. Vine cel prigo-
nit de pe pãmânt, vine acela care a dus armata creºtinã ºi pe
ºes ºi pe munte; vine, îºi cautã poporul ca sã-l mai adape o
datã. Nu ºtii tu despre cine vorbesc Eu. Aº avea multe de
spus, dar nu sunteþi dintr-o credinþã. 

... Iubitul Meu popor Israel, copilaºii Mei, vine vremea
sã rãmâneþi singuri. Nu veþi mai avea fraþi ºi surori, nu veþi
mai avea unde vã aciua, ºi aceasta se va strica, fiindcã e scris:
«Cerul ºi pãmântul trec, dar cuvântul Meu nu trece», ºi mai
scrie undeva cã tu vei fi soarele ºi luna, ºi când te va vedea
orbul, te va strânge la pieptul sãu. 

... Ascultã, creºtine: chiar din familia ta nu te va lãsa sã
posteºti, cã zice cã te vei usca. Fericit de mii de ori, unul la
mie dintre voi, care sã fie desãvârºit cum a fost Ioan Evan-
ghelistul. 

... Tu îþi faci lucruri ºi casã pe pãmânt, dar nimic n-ai
sã stãpâneºti dacã vei fi pãcãtos. 

... Fiule, nu cãuta pe pãmânt credinþa, cã mai rãu te va
strica, ci caut-o la Mine în cer. 

... Aveþi grijã, tatã, de bisericuþã. Nu faceþi zgomot în
timpul slujbei. Nu staþi în bisericuþã fãrã sã vã închinaþi ºi sã
cântaþi. Nu staþi în picioare când trebuie sã îngenuncheaþi.
Împliniþi aºa, cã nu are cine sã preþuiascã, decât voi. 

16/29 iunie 1974

Purtarea cereascã aratã izvorul care ºi-a adãpat poporul. Evan-
ghelia de azi va fi vestitã împãraþilor lumii. Maica Domnului este 

rugãtoare pentru creºtini. 

... Fiule, dacã îþi spune cineva o minciunã despre Mine,
sã nu o crezi, creºtine, cã acela care spune minciuna, tot acela
vine ºi o sã se facã pe sine mincinos. Singur îþi va spune acest
adevãr care e cãlcat în picioare. 

Copilaºii Mei, precum se învaþã soldatul în armatã, aºa
sã se înveþe creºtinul sã fie pregãtit mereu pentru Dumnezeu.
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Aºa ºi Eu îþi spun þie: învãþaþi bine familia sã fie cu Mine, în-
cepând de la femeie pânã la copil. Sã se vadã pe drum când
va ieºi de la tine, ºi în mers ºi în port cã este cu Mine. Copi-
laºii Mei, nu numai cei din familie sã se vadã cã au avut pãs-
torul credincios, ci tot ce este sub conducerea ta, toatã turma
Mea sã se vadã cã a mâncat cu tine la masã, sã se vadã cã a
avut pe Domnul Iisus Învãþãtor. 

Copilaºii Mei, feriþi-vã sã nu intre în creierul vostru ºi
în inima voastrã minciuna de azi. Sã nu intre în inima voastrã
nimic din cele ce sunt astãzi. 

... Daniele, sã nu ai în turma ta pe cineva care bea sau ca-
re poartã goliciunea aceasta. Sã nu ai în turma ta pe cineva ca-
re curveºte. Controleazã mereu pe poporul Meu cum este, cum
se poartã, cum lucreazã, chiar ºi noaptea, în somn, cum doarme.
Spune-le de aproape cã Domnul Iisus te-a pus sã-i pãstoreºti în
tot lucrul duhovnicesc. ªi nu te teme, tatã, cã un pic mai e. 

... Vine vremea sã te duci la împãratul sã mãnânci cu el
la masã, nu cu acesta de azi. Vei mânca la masã cu împãratul
ºi te va primi la el în casã. 

... Ia uite cum piuie ciorile ºi croncãne; cer de la Mine
mâncare, cer carne. Sã ºtii cã vor avea ce mânca. Rãu Îmi pa-
re de zidirea Mea, cã vor mânca ciorile din ea când voi întoar-
ce îngeraºii de la miazãzi ºi de la miazãnoapte ºi vor suna fie-
care din trâmbiþa lor. Au sunat, dar cel de pe urmã nu a sunat;
ºi când va suna, îºi va blestema fiecare soarta sa, îºi va bles-
tema hulitorul limba sa, ºi mincinosul, minciuna sa; îºi va
blestema necredinciosul necredinþa sa, îºi va blestema vrãji-
toarea demonul sãu. 

... Vine vremea sã te duci la împãratul sã mãnânci cu el
la masã ºi te va primi la sine în casã, cã tot rãul are sfârºit,
toatã nebunia de pe pãmânt are sfârºit. Chiar dacã pune cine-
va mâna sã stingã lumina, nu o va stinge. 

... Fiule Daniele, e câte o floare albã prin iarbã ºi are
câte un bobuleþ mic la mijloc, ºi aceea se socotea cã e ruºinea.
Acum a pierit aceea, nu mai e deloc. 

... Copilaºii Mei, uite Maica Mea cum plânge. Oare,
Maica Mea nu are zi ori clipã sã fie fãrã lacrimi? Oare, pentru
aceasta este ea, ca sã se frãmânte pentru fiinþa omeneascã?
Suferiþi, tatã, ºi nu vã stricaþi viaþa pentru duºmani, cã o pier-
deþi. Nu vã stricaþi viaþa, tatã, nici pãmânteºte, nici duhov-
niceºte, ci rãbdaþi orice loviturã, orice necaz, orice supãrare.
Înduraþi-o, tatã, cu dragoste în Dumnezeu ºi cu credinþã în
Dumnezeu, ca robul Sãu Iov, ca sfântul Constantin Brânco-
veanu, care a fost cu toatã familia în faþa lui ucisã. ªi înainte
de aceasta, i s-au rãpit toate câte a avut, ºi a zis: „Dumnezeul
meu, primeºte la Tine avutul meu!“.

20 iunie/3 iulie 1974

Credinþa sfântã îl face împãrat pe cel binecredincios. Cei bine-
cuvântaþi sã nu se mai întoarcã în lume. Viaþa duhovniceascã 

lucreazã pocãinþã ºi curãþie. 

... Copilul care este pãzit ºi ferit sã nu audã un lucru
sfânt, acela mâine sau poimâine are duh de fiarã, care doboa-
rã lucrurile lui Dumnezeu. ªi sunt copii feriþi ºi pãziþi ca sã
nu audã de Mine, ºi aceia mâine sau poimâine trag cu arma în
Mine, ºi aceia Mã fac cã sunt înºelãtor pe pãmânt. ªi aºa se
luptã lumea de azi, ca sã nu afle copilul sãu de Dumnezeu.
Aºa ºi voi, copilaºii Mei, vinovaþi veþi fi de copii dacã nu-i
veþi învãþa sã Mã cunoascã. 

... Omule credincios, pãstreazã-þi credinþa, cã prin ea
vei ajunge împãrat mai presus ca orice pe pãmânt, ºi prin cre-
dinþã vei aprinde foc în inima strãinã ºi vei încãlzi sufletele
îngheþate. 

... Fiule, sã fiu în trup, Eu M-aº frânge de durerea care
Mã apasã. Nu M-au durut cuiele sau palmele cât Mã apasã
astãzi greutatea, necazul. Fiþi în necaz cu Mine dacã vã pasã.
Fiule Daniele, spune poporului Meu cã plânge Dumnezeu ºi
este supãrat de aceastã lume nebunã, de aceºti fii, cã dacã ar
fi sfinþi, ar avea putere cu mâna lor sã aducã împãrãþia Mea
în faþa lor, dar aceºtia sunt lume duºmanã pe Mine. 

Tatã, fiule, cuvântul pe care l-am spus, nu se mai repe-
tã. Când am înecat cu apã, am spus cã nu voi mai da apã pânã
la judecatã ºi nu voi mai da foc pânã la judecatã. De aceea Îmi
pare rãu cã a ieºit om din om ºi nu mai ia Duh din mâna Mea,
ºi ia duh din duhul rãu. Crezi? Ce zici, Daniele, crezi? Se naº-
te om din pãmânt, fãrã duh; ia duh din duh rãu. 

Fiii ºi fiiºorii Mei, staþi lângã Tãticul, cã nu veþi mai a-
vea mâncãricã. Se vor nãpusti strãinii sã þi-o ia ºi o vor arun-
ca, ºi ca sã nu se nimiceascã lucrul Meu, veþi fi lipsiþi ºi înfo-
metaþi. Dar cer credinþa sã v-o adape toate acestea ce vin,
cum a dat Moise din piatrã apã ºi au cerut manã ºi au mâncat.
Fiþi cumpãtaþi, cã diavolul când va vedea poporul Meu cã e
înfometat de Dumnezeu, îi va da el apã ºi mâncare. Nu te
duce cum s-a dus poporul Israel ºi a mâncat carne pe sãturate. 

... Alungã prin post pofta din trup, cã nu vei intra în
împãrãþia Mea cu poftã. Ajunge, nu mai fiþi pãmânteºti. Curã-
þiþi-vã de cele pãmânteºti, cã vine vremea sã nu puteþi intra pe
treaptã dupã Mine. O, Israele tatã, fii duhovnicesc, aceasta
voiesc, cãci tot pãmântul se arde, trece prin foc; ºi trupul tãu
trece prin foc dacã este pãmântesc. 

... Copilaºii Mei, vai de cine a luat binecuvântarea de
la Mine ºi s-a dus în lume, cã de la acela a luat duhul necurat
putere sã facã lucruri rele, cã nu mai e vreme sã mai cãutãm
oiþe. Sã le îngrijim ºi sã le pãstrãm pe cele ce pe care le avem. 

... Fericitã-i nunta, dar patul sã fie neîntinat, adicã sã
trãieºti cum au trãit pãrinþii sfinþi ai lui Ioan Botezãtorul sau
ai Maicii Domnului. Adicã sã nu fie lumeºti, ºi cei cãsãtoriþi
sã trãiascã aºa cum au trãit pãrinþii de dinaintea voastrã. Fiþi
fãrã plãcere trupeascã. Sã nu vã certaþi pentru aceastã faptã. 

Mãi Daniele, mãi tatã, zice apostolul Pavel: cine nu a
învãþat bine aceastã carte care este în mânã, nu va intra la Mi-
ne. Petru þine cheia, ºi Pavel, cartea. Cine nu trãieºte duhov-
niceºte, nu poate intra pe poarta aceasta. Aºa sã spui ºi tu, po-
porul Meu. 

22 iunie/5 iulie 1974

Credinþa aduce rod pentru „smochin“. Proorocie pentru poporul
care va întâmpina venirea Domnului. Proorocie pentru împlinirile 

apocaliptice ºi pentru nunta Mirelui ceresc. 

... Israele tatã, popor sfânt, mult te-am iubit ºi te-am
preþuit, cã ai fi putut sã fii cel mai fericit ºi cel mai ºtiut în
toate ºi cel mai sfânt în cuvânt. Ai fi putut sã spui smochi-
nului sã rodeascã, ºi rodea, o, Israele tatã, dar nimic n-ai în-
vãþat. Uite, se urcã necredincioºii ºi mincinoºii ºi îºi fac por-
tiþã ºi intrã, tatã, prin ºtiinþã pãmânteascã. Scris este cã în vre-
mile de pe urmã va fi minciuna împãrãteasã ºi te vei culca ºi
nu te vei mai scula. 

... O, Ilfove, câte rude au venit la Mine! Au venit ºi
M-au vãzut ºi s-au întors înapoi; nu mai sunt lângã Mine. Il-
fove, pãmânt în care M-am coborât ºi te-am binecuvântat, ºi
totuºi nu mai vrei sã fii cu Mine! Ilfove, Ilfove, întru toate
sunt lucrurile lucrate pentru tine. Nu numai cã te-ai tulburat,
dar ai ºi secat. Ilfove, Ilfove, dacã erai credincios, era mare
puterea ta. Ilfove, Ilfove, nu te tulbura ca Mureºul ºi ca Oltul,
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cã acestea sunt pãmânteºti, dar tu fii duhovnicesc. Ilfove tatã,
ridicã-te, cã soseºte vremea sã învieze morþii pãmânteºti.
Ilfove, mãnâncã ºi bea din mâncarea ºi bãutura Mea, ca sã n-ai
moarte niciodatã. 

Strig cum a strigat ºi Ierusalimul când M-a primit cu
«Osana!». Israele, de ce Mi-ai spus odatã cã Mã iubeºti ºi
acum nu mai eºti acela? Când te-ai înºelat? Atunci, sau acum?
Israele, poporul Meu, care pentru tine a murit Domnul rãstig-
nit! Ilfove, Ilfove, tu M-ai supãrat, ºi Eu te-am mângâiat. Tu
ai scris cuvintele Mele ca sã alegi din ele ºi ai spus cã e min-
ciunã. Israele, minciuna e duºmanul tãu, care te desparte de
Dumnezeu. 

... Israele, de ce trãieºte necredinciosul cu credinciosul?
Pentru cã Dumnezeu când a trimis potop ºi nu a mai rãmas ni-
mic, a plâns ºi a zis: «Nu voi mai da potop sau foc, pânã la zi-
ua de sfârºit». Mulþi zic: „Cum þine Dumnezeu pe criminalul
meu? Cum îl þine?“. Ce mai judecatã faci, creºtine! Israele,
copilul Meu, rabdã ºi tu, cum am rãbdat ºi Eu. ªi Eu puteam
sã zic aºa: „Cum þine Dumnezeu pe cel ce Mi-a bãtut cuie?“.

... Nu te mai înºela, cã a fãcut duhul necurat fierea mie-
re, ºi mãnâncã omul fiere ºi zice cã e miere. Copilaºii Mei, zi-
direa lui Dumnezeu, nu mai mânca din fiere ºi din plãcere, cã
e fiere. Uite, au mâncat Adam ºi Eva, ºi Dumnezeu a rãscum-
pãrat pe Adam ca pildã, dar mulþi vor rãmâne nerãscumpãraþi,
cât e frunza în codru. 

... Fii înþelept, cã nu eºti singur, Israele. Dumnezeu ªi-a
fãcut ºi ªi-a format ajutoare pentru tine, cel de pe urmã. Ce
vinovaþi erau aceia care erau traºi pe roatã sau târâþi de cozile
cailor? Dar se fãcea planul lui Dumnezeu ca sã fie azi pentru
tine proptea, sã punã un pic de credinþã la tulpina ta. 

... Israele, sã nu intre trupul tãu în mormânt, cã este
scris sã Mã întâmpini când voi veni cu scaunul judecãþii. 

... Fiilor, sã nu fiþi fricoºi, cã mulþi vor muri de fricã.
Mulþi, din pricina unei spaime, pier. Nu-þi pierde credinþa, ºi
nãdãjduieºte la Dumnezeu în timpul cel greu. Nu deznãdãj-
dui, copilul Meu. Mulþi ucenici, prin fricã au pierdut comoa-
ra. Copilaºii Mei, feriþi-vã de fricã. 

... Iatã ce spune Domnul: faceþi milostenie cât se poate
de multã, iar pãcãtosului sã i se ia, sã nu i se dea. ªi iatã,
Domnul a spus: pãcãtosului sã nu-i daþi. 

... Ilfove, Ilfove, pe pãmântul tãu nu se vor mai putea
bate þãruºi pentru un pod. Þine minte aceste cuvinte, cã le vei
vedea cu ochii. Ai fost binecuvântat, dar vei fi ºi pedepsit cã
n-ai ascultat. 

... Fiule Cristea, aþi auzit vreodatã trâmbiþa din faþã cã
vorbeºte de rãu pe vreun prooroc al Meu? Dar alþii vorbesc de
rãu trâmbiþa Mea. Copilaºii Mei, fiþi desãvârºiþi ºi cinstiþi-vã
ºi învãþaþi mereu viaþa cu Dumnezeu. 

... Grãiesc vouã, pãrinþilor de copii: fiþi învãþãtorii lor.
Nu mai voieºte Domnul sã mai meargã copilul de lângã tine. 

Fiule Cristea, ºi fiule Daniel, o zi va fi când toate me-
sele se vor uni, ºi toþi proprietarii se vor uni ºi se vor iubi ºi
va fi o singurã moarã, ºi proprietarii vor sta unul la un capãt,
ºi altul la alt capãt, ºi aºa la toate cele patru capete de masã. 

... Pregãteºte-te, tatã, cã mult nu mai e ºi te vei schim-
ba ca sã poþi sã intri în împãrãþia Mea. Mult nu mai e, ºi zic
mai înainte de vreme, cã mirele ºi mireasa, înainte de cununie
se pregãtesc. Aºa ºi tu, ca sã nu zici cã n-ai ºtiut, sã nu zici cã
te-am luat din somn, pregãteºte-te, poporul Meu, cã mulþi
dintre voi vor plânge în aceastã zi care va veni, cã nici atunci
nu se vor pregãti, pentru necredinþa ºi patimile pe care le au. 

... Israele, nu mai plânge morþii care se îngroapã.
Morþii sã-i plângã ºi sã-ºi îngroape morþii, cã vine ziua în care

vei lãsa mortul, cã Domnul Iisus nu te va lãsa sã îngropi pe
mama ta sau pe fratele tãu, ºi te va lua când va veni vremea. 

... Copiii Mei, fiþi învãþaþi, cã dacã veþi fi învãþaþi, veþi
vedea soarele pe cer când se va topi ºi veþi vedea cerul când
se va face sul, ºi morþii înviind ºi venind în faþa Mea. 

... Israele, fiu de creºtin, M-a trimis strãmoºul tãu Avraam
ºi strãmoaºa ta Scripturã. Nu lãsa locul tãu de la Dumnezeu, cã
e sfârºitul, ºi nu mai am pe cine pune în locul tãu. 

29 iunie/12 iulie 1974

Arhanghelul Mihail primeºte poruncã de la Domnul sã aducã pe
adormitul Mihail. 

... Mihaile, adu-l pe Mihail la telefonul Domnului Iisus
Hristos sã vorbeascã cu familia, cu mama. Adu-l, Mihaile. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin. 
De ce ai oftat, Mihaile? 
— Doamne Iisuse Hristoase, nu sunt vrednic sã-Þi mul-

þumesc pentru binele pe care mi-l dãruieºti. 
Sãrut mâna, mamã! Apropie-te de mine. Mamã, pãs-

treazã lacrimile ºi sã le foloseºti la rugãciune, cã picãtura de
lacrimã la rugãciune, multe pete duhovniceºti curãþã. Mamã,
nu mai plânge de mine. ªtiu cã þi-e dor ºi þi-e milã, dar n-am
cu ce te mângâia. Mamã, la nimic nu se poate; aº întinde mâ-
na, dar nu ajung, cã sunt departe, ºi de la mine pânã la tine
e distanþã mare. Mamã, încã o datã eºti rugatã. M-ai salvat
din multe suferinþe pe care trebuia sã le fac, prin slujbele pe
care le-ai fãcut. Nimic nu m-a salvat, decât slujbele sfinte ºi
rugãciunile. Mamã, dacã te purtai ca înainte, cu capul gol ºi
mândrã, nu-þi primea Dumnezeu nimic. 

Mamã, locul în care sunt acum, nu acesta e locul de
veci, ci dupã judecatã. Mamã, sã nu fie bisericuþã în care sã
nu fiu trecut la slujbã, pentru cã am trãit douãzeci ºi ºase de
ani ca o vitã ºi n-am intrat în bisericuþã ºi n-am fãcut o cruce
ºi nu m-am împãrtãºit niciodatã. Mamã, la rugãciune sã te
rogi ºi pentru mine ºi pentru tine, cã eºti vinovatã cã nu m-ai
învãþat binele. Mamã, sã nu facã ºi fraþii mei ce am fãcut eu.
Restaurantele sunt un lucru rãu, ºi þigãrile, ºi îmi spune
duhul rãu: „Mihaile, mai ia o þigarã, cã þi-o dau degeaba“.

Mamã, eºti rugatã de fiul tãu Mihail, unde vei auzi cã
se fac slujbe pentru iertare, sã faci slujbe. Mamã, sã nu mai
fii bogatã pãmânteºte, ci duhovniceºte. Mamã, în locul tele-
vizorului sã ai icoana Domnului. Dacã aº avea poarta des-
chisã, te-aº duce în locul osândiþilor. 

Mamã, sã fii credincioasã, ºi iubeºte telefonul ºi pe
Dumnezeu ºi iubeºte tot lucrul Sãu ºi sã nu mai pomeneºti nu-
mele celor ce m-au ucis pe mine, cã este spurcat. Cine a omo-
rât cu cuþitul, de cuþit va fi omorât. ªi nu mai umbla în cãu-
tarea criminalilor, ºi cheltuie în salvarea sufletului meu ºi al
tãu, cã e destulã osânda ce vor lua. Unde se chinuiesc crimi-
nalii ºi tâlharii, neam de neam sã nu intre. 

... Spune-i lui Dan, tatãl meu, sã nu mai fumeze, cã este
Dumnezeu supãrat pe cei ce fumeazã. ªi îmi ajutã sufletul
meu cu milostenia, mamã, ºi nu la lume rea, ci la sãracii care
sunt pe calea lui Dumnezeu. Mamã, crezi? 

Dacã îmi arãta mie cineva visul acesta cã eu am sã
ajung aici ºi am sã fiu ucis, vindeam tot de pe pãmânt, nimic
nu mai lãsam, ºi pe tine te luam. Mamã, unde sunt eu, socotesc
cã sunt în vis. Vin suflete aduse de îngeri cu fanfarã duhovni-
ceascã, dar eu n-am avut parte de muzica aceasta, o, mamã, ºi
încep sã plâng ºi îmi aduc aminte cã am fost omorât de cuþit. 

Mamã, sã nu te mai desparþi de faptele bune ºi de post. 

173Anii 1955 – 1980



A venit vestea la cer cã aºa cum se face pe pãmânt
adunarea, ºi în cer e adunare, dar la noi se face adunare pen-
tru fericire, pentru a ne bucura ºi a ne numi fiecare la locuin-
þa sa, cã mereu ne numeºte locurile ºi cântãrile ºi slujbele. 

Mamã, pe pãmânt eram inginer, dar aici nu mai e acea
treaptã; toþi sunt într-o treaptã. Pe unde calcã Dumnezeu,
calcã tot poporul Sãu; nu sunt ca pe pãmânt scaune înalte. 

Mamã, Domnul Iisus e Împãrat. Ce zice Fiul, zice ºi Ta-
tãl, ºi ce zice Tatãl, zice ºi Fiul, ºi Duhul pluteºte asupra lor. 

Mamã, se aud chinurile celor osândiþi ºi mã îngrozesc.
Se aud chinurile lor ºi gemetele lor. 

Mamã, am fost dus în faþa scaunului dumnezeiesc, în
faþa lui Dumnezeu, ºi am auzit cuvintele din gura lui Dumne-
zeu când a spus cãtre îngerul care mã þinea de mânã: „Acest
tânãr nu a fãcut nimic pentru Mine, dar pentru cã a plecat
omorât de cuþit, se iartã pe jumãtate; dar jumãtate se iartã prin
faptele celor de pe pãmânt“. ªi de aceea m-au adus la telefon,
ºi mulþi ar dori, mamã, din cei ce sunt cu mine, sã vorbeascã,
dar nu pot. Dar pentru cã ai avut minte ºi ai venit sub arbo-
rele acesta al lucrãrii dumnezeieºti, ai fãcut bine ºi pentru
tine, ºi pentru poporul tãu. 

Mamã, sã nu ziceþi aºa: „Vreau sã mor“, cã trebuie sã
vã rugaþi la Dumnezeu pentru tot neamul vostru. Când dai
milostenie pentru mine, sã zici „Mihail“, sã nu zici „Miºu“,
cã numele de la botez se pomeneºte. 

Mamã, dacã întâlneºti pe fraþii mei de la Fieni, sã le
spui sã-ºi schimbe viaþa în viaþã duhovniceascã. Spune-le cã
ai vorbit cu mine ºi spune-le sã meargã la bisericuþã ºi sã fie
gata, cã în cerul sfânt totul e pregãtit pentru sfârºit. 

Îþi mulþumesc Þie, Doamne Iisuse Hristoase, pentru
ceea ce ai fãcut cu mine! 

29 iunie/12 iulie 1974

Domnul prooroceºte cã se va închide biserica, iar preoþii vor
lucra lucrãri pãmânteºti ºi lumeºti. 

... Israele, Ilfove care te-ai pierdut de la faþa Mea, cautã
cuvântul Meu care s-a strecurat printre alte degete. Nu dormi,
ºi mereu sã fii treaz, ºi cautã binecuvântarea Mea. 

... Daniele, terminã cartea, pecetluieºte-o, ºi apoi în-
cepe alta cu cele ce vor mai fi. 

... Creºtine, ai vãzut în cale cã la câte un loc de ºinã de
tren e barierã, ºi nimeni nu trece. Nici voi nu ºtiþi cât o sã staþi
la barierã. Aºa ºi în locul acesta, nu ºtiþi cât veþi mai sta. 

... Se va închide bisericuþa, ºi slujitorul bisericii se va
duce la ºcoalã ºi va face altã lucrare. Cine te mai îngrijeºte pe
tine? Cine te va mãrturisi ºi cine te va împãrtãºi? 

... Israele, cine are urechi de auzit, sã audã. E scris cã
un numãr dintre voi nu va intra în mormânt. E scris, tatã, la
sfârºitul cãrþii. 

... Israele tatã, învaþã bine sã trãieºti cu Mine, cã pã-
mântul acesta e o uzinã de tinã, ºi zic sã mergi bine, sã nu
murdãreºti haina de pe tine. Nu mai e prãvãlie colea sã se cu-
reþe faþa ta. Eu vorbesc duhovniceºte. Nu mai e nimic ca sã te
curãþeºti, ºi aºa ai sã te predai lui Dumnezeu, ºi pentru fiecare
faptã îþi vei lua pedeapsa. Þine minte, creºtine. Uite ziua care
vine; nu vei mai avea unde sã te speli, nici un patrafir nu va
mai fi peste capul tãu. Vei vedea pe preotul tãu în uzinã lu-
crând. Îl vei vedea ºi vei zice nu „pãrinte“, ci „tovarãºe in-
giner“ sau „tovarãºe plutonier“ sau „tovarãºe profesor“. Nu
mai sunt ape ca sã te speli de pãcate. 

29 iunie/12 iulie 1974

Fãrãdelegea altor þãri se amestecã în þara românã. Domnul a
blestemat toate bãuturile tari, în afarã de vin. Grija pentru cei 

adormiþi. ªtiinþa a atacat credinþa. Pecetea lui antichrist. 

... Poporul Meu Israel, ce vreme rea e în faþa ta ºi în
faþa Mea! Aº da-o la spate, dar rup foile din carte. Duhovni-
ceºte Domnul vorbeºte. 

... Aºa e scrisã aceastã vreme pe care o face pãgânul.
Copilaºii Mei, dacã v-aº pune la distanþã ceva care v-ar plã-
cea, în fuga mare v-aþi duce, dar pentru puþinul lucru care e la
sfârºit, mergeþi foarte încet. 

Fiule, fii atent, cã mulþi iau grãunþe în cioc ºi le aruncã,
ºi mulþi ar vrea sã ia ºi nu au de unde sã ia. Nu mai aruncaþi
toate seminþele care se dau, cã adevãrat vã spun cã va veni
vremea ºi nu vei mai avea, ºi vei cãuta ºi ceapa ºi nu o vei mai
gãsi. Duhovniceºte vorbim. Acum aveþi, ºi de aceea alegeþi. 

... A început sã nu mai fie viaþa voastrã vie, cã am vãzut
sculele aruncate. Sã ºtiþi cã nu veþi trãi fãrã scule. O, creºtine,
nu înainta fãrã sculã, cã se întoarce vremea sã vinzi averea ca
sã cumperi o sculã. Duhovniceºte Domnul vã spune. Care aþi
aruncat sculele de la Mine? Vã vor mãrturisi îngerii la jude-
catã. De ce nu vã mai place cu Mine? Ascultã, nu te lãsa, cã
nevrerea ta e pagubã, cã uite, Dumnezeu pune în locul tãu un
cãlãu, care, de frica viscolului rãu, vine la Mine, ºi tu fugi de
Mine. 

... Israele, copilul Meu, o mamã creºte cinci, ºapte, ze-
ce, paisprezece, ºaisprezece sau nouãsprezece copii, ºi acum,
la sfârºitul vieþii, e singurã pe aºternut ºi n-are cine sã-i dea
apã sã bea, ºi toþi sunt creºtini. 

... Floricelelor, bãtrâni, tineri ºi prunci, þineþi-vã bine!
Vine din America, vine din Rusia, vine din Belgia, vine din
toate þãrile, vine tot felul de lume ºi de mode ºi de portrete. S-au
amestecat ca tãrâþa în ciur ºi aduc mii ºi mii de fapte ºi de pã-
cate care nu se fãceau ºi nici nu se pomeneau în þara Mea. 

... Sã ºtiþi cã Dumnezeu a blestemat toatã bãutura, în
afarã de vin, ºi era gata sã cadã ºi vinul în blestem, dar Maica
s-a rugat. Aºa sã spuneþi, cã Dumnezeu S-a supãrat pe beþivi
ºi a blestemat, ºi a rãmas neblestemat numai vinul ºi apa. Nu
mai poate Dumnezeu îndura beþia, fumatul, mândria, hoþia ºi
curvia. 

... La bisericuþã daþi liturghii ºi pentru cei vii, ºi pentru
cei morþi. Mânuºiþa voastrã dã verdeaþã ºi la mort ºi la viu.
Fiilor, rugaþi-vã pentru neamul vostru viu sau mort. Nu vã
uitaþi cã atât cât au trãit au bãut ºi au mâncat. Fiilor, mai bine
se iartã acum. Puneþi-i, tatã, la liturghie. Cãutaþi mereu sã fa-
ceþi bine ºi viilor, ºi morþilor. 

... Fiþi cu luare-aminte, fiþi treji ºi sã nu vã îmbãtaþi cu
ceva din lumea aceasta, cã iatã, toatã lumea e beatã. Apropie-te
de Mine, fiule creºtine, cã s-a dat ordin de la împãrat ca între
tine ºi Mine sã se sape un ºanþ, sã se punã un zid înalt, ºi în
partea dinspre Mine sã punã o minciunã. Ce sã punã? Sã punã
o minciunã straºnicã pentru Mine. 

Ieºiþi din faºã, cã sunteþi mãriºori, cã toate au slãbit din
pricina roadei care nu mai e bunã. E ºtiinþã multã. Înapoia
Mea, satano! Atunci când era omul cu credinþã, era cerul plin
de stele, dar acum a pierit omul credincios, au pierit ºi stelele.
De la copilul mititel pânã la omul bãtrân, numai ºi numai pã-
cate nesuferite fac. 

... Nu mai mâncaþi mâncare pentru trup, ci pentru duh.
Toate sã le faci pentru duh. Chiar dacã e pentru trup, dã în nu-
mele duhului. 

... Am cãlãtorit cu voi. Cinstiþi cãlãtoria Noastrã, cã
nici unul nu a mai greºit rãu, care a urmat pe Dumnezeu. 
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... Florile Mele, am început sã iau trâmbiþa pe sus, s-o
mut în sãlile cereºti, pentru ca s-o cãlãuzesc prin toate sãlile
ce le are în faþã. O sã veniþi la templul Meu ºi nu o s-o gãsiþi
ºi veþi zice: „Unde este?“, ºi nu voi spune nici la pãgâni, nici
la creºtini. De aceea am voit sã dau templul în primire. Cine
iubeºte, nu se desparte de el. Mai avem puþin, e sabia aproape
de tãiº, ºi se împlineºte ceea ce trebuie, ºi vai de trupul care
va cãdea între sãbiile acestea! Numai cine nu ascultã se va
duce în sabie. Câþi robi cereºti am trimis ca sã-þi spunã sã fugi
de sabie! ªi atunci, nu mai rãspund Eu. 

... Fiilor, þineþi tainã ºi nu mai spuneþi nimãnui cã se
mai vorbeºte cu Domnul sau cã mai vine vasul pe la Mãneºti,
cã vine ºi cerceteazã prin cei care zic cã sunt creºtini, ºi apoi
vând mai departe. 

Vine Dumnezeu, pe Care nu L-ai vãzut ºi nu L-ai auzit
în viu grai decât prin acest cuvânt. Vin, tatã, moºii ºi strãmo-
ºii. Nu se duc la aceia din crâºmã sau la aceia care stricã pla-
nul lui Dumnezeu, ci vin la tine, care eºti scris în carte. Vin
fraþii voºtri, vin heruvimii ºi serafimii, vin mii ºi milioane,
vin la tine, Ierusalime pãmântesc, ca sã te ia cu sine. 

... Fiþi pregãtiþi, alungaþi numele ºi urmele lui antichrist
de la voi. Pânã astãzi, pânã acum, nici un creºtin n-a putut sã
trãiascã fãrã sã þinã în mânã oastea lui antichrist (carnetul roºu,
n.r.). În vremea care va veni, nu va putea sta cu Mine cel ce
are semnul lui antichrist. Copii, cine a fost acela care va veni?
Toþi care au dãrâmat ºi au necinstit lucrurile Mele, toþi vor
pieri, nimic nu va mai fi. Fiþi atenþi ce v-am spus, cãci cu
Mine nu veþi fi, cã aceasta nu þi-am spus-o pânã acum, cã nu
te voi îngãdui lângã Mine cu aceste semne ºi numere: 666. 

8/21 iulie 1974

Rugãciune, în loc de ºtiinþa care îngâmfã. Proorocie pentru cãde-
rea regimului comunist. Va înceta consumul bãuturilor tari. 

... Israele, poporul Meu, apropie-te de Mine întru toate,
cã te furã duhul rãu. S-a umplut pãmântul de duhurile rele. Fii
tare, nu fi moale, cã duhul rãu te doboarã. Nu fi ruºinos, fii
îndrãzneþ. Pune mâna pe carte, cã a pus duhul rãu multã rãtã-
cire ºi multã smintealã. Israele tatã, sã-þi aduci aminte de
aceste cuvinte în toate timpurile, cã iatã, timpul e primejdios,
cã lucreazã duhul rãu prin toate, tatã. Israele, dacã vei birui,
multe flori þi se vor pune pe cununã ºi vei fi luat de mânã în
timpul biruinþei ºi te va muta Domnul Iisus Hristos sus. Dar
dacã te va birui duhul rãu, vei fi luat de mânã ºi aruncat în
iezerul care arde. 

... Israele, fã-þi gratii de oþel ºi de fier, fã-þi cuvinte de
aur, sfinte, cã te doboarã ºtiinþificii. Sã ºtiþi cã ºtiinþificii nu
învaþã altceva ºi altã carte, decât numai minciuni. Israele, nu
învãþa minciuna, cã se dã pe faþã ºi toþi îngãlbenesc. Crezi?
Toþi profesorii îngãlbenesc. Învaþã rugãciunea, sã nu mai fii
cu cartea în mânã, sã nu ºtie nimeni când faci tu rugãciunea.
Certaþi-l pe satana, nu-l îmbrãþiºaþi. 

... Israele tatã, bagã de seamã cã în locul crucii s-a aºe-
zat un chip spurcat, la care toatã suflarea se închinã ºi îi urea-
zã de bine. 

... O, Israele, uite, se zidesc temniþe pentru voi, pentru
sectari. Aºa vã zic aceºti barbari: „sectari“. Dar uite, am pus
cerul în muncã pentru voi, ca temniþa sã se schimbe, sã intre
cei ce o zidesc, sã intre ºtiinþificii. Nu vã speriaþi, cã Domnul
Iisus stã în fruntea voastrã ºi vã va apãra de orice rãu. Ia sã
luaþi aminte sã vedeþi pentru cine se zidesc aceste ziduri reci.
Domnul Iisus Hristos a întors sabia. 

... Copilaºii Mei, învãþaþi sã vã faceþi rugãciunile mer-
gând pe cale, cã vã iau cãrþile. Învãþaþi bine legea creºtinã, cã
o sã mâncaþi la un jgheab cu porcii. 

... Cine posteºte, se cunoaºte, tatã, iar cine nu posteºte,
se cunoaºte pe chip ºi pe trup. Cine face rugãciune, se cu-
noaºte pe genunchi ºi pe mânã. Nu ai nici un semn, te dove-
deºti dupã semn cã minþi. 

... Mai rãbdaþi un pic. Un fulger ºi un trãsnet pe cer vine
ºi se schimbã toate. Când se vor schimba te vei bucura. Se va
bucura ºi nisipul, ºi frunza în codru. Va fi o lãrgime [...] nu va
mai avea cine umbla. Se va duce omul la mormânt ºi va striga
la cel ce a murit, la mortul care va zãcea, ºi nimeni nu-i va în-
gropa. Nu are cine sã-i mai îngroape, iar ciorilor le va cânta
trâmbiþa, sã vinã sã-ºi ia cadavrele de pe pãmântul sfânt. 

... Dupã cele proorocite de Mine, sã ºtiþi cã aproape
este rãzboiul. Duhovniceºte vorbesc, ºi zic sã nu te trezeºti în
armata lui antichrist, cã eºti împotriva Mea. 

Are sã plesneascã cercurile la butoaiele cu alcool, dar
are sã plesneascã ºi ºeful cepului. Fii atent ºi ai sã auzi. O,
tatã, ai sã faci baie în alcool. Plesneºte butoiul. Cine are
urechi de auzit, sã audã. Banii cei mai mulþi se duc cu alcoo-
lul pe apa sâmbetei ºi va plânge proprietarul dupã fabrica sa. 

Mãi Petricã, mãi Viorica, þine-te bine, sã nu fii supãrat
cu Mine, cã am sã fac portiþã pe la tine sã-Mi închid oiþele.
De ce credeþi voi cã v-am zis sã veniþi aproape? O, dacã veþi
pune lacãt la portiþã ca sã nu mai primiþi ºi sã-Mi fiþi împotri-
vã, mai bine sã vã mutaþi. Cine nu mai vrea sã mai fie vecin
primitor de oaspeþi, sã nu se înscrie pe lista Mea; duhovni-
ceºte. Cine vrea sã-Mi fie vecin, sã se lepede de sine ºi sã ia
crucea ºi sã-Mi fie Mie vecin, cu toatã casa sa, cãci adevãrat
grãiesc: vine vremea sã ospãtez la vecini, dar vecin, nu duº-
man, nu lacom de avere. Cine vrea sã-Mi fie vecin, sã-ºi vândã
toate moºiile înstrãinate. Vreau sã am vecin, ca la toatã in-
trarea Mea sã intru prin casa sa. Zice cã e greu sã fie vecinul
Meu, dar nu va fi greu. Vecine, am fãcut cina ucenicilor la ve-
cin ºi M-a primit cu toatã casa sa. O, cer de la voi ce-Mi tre-
buieºte, ºi nu-Mi daþi. 

... De ce vin Eu mereu la tine? Nu te mai ia nimeni la
sine. Te-ai dus la bisericuþã, ai dat liturghie sfântã, te-ai închi-
nat, ºi acel pãstor nu ºi-a întins mâna ca sã mângâie faþa ta ºi
nu þi-a spus nimic de întãrirea ta, ºi a spus aºa: „Sã iasã lu-
mea la muncã, la poduri ºi în uzine“. Sunt supãrat, tatã, pen-
tru cã sunteþi orfani. 

... O, copiii Mei, nu pieriþi pentru serviciu sau pentru o
pâine. Lasã sã piarã ei: antichrist. 

13/26 iulie 1974

Domnul va întreba de rodul talanþilor. Rãbdarea în încercãri nu e
cât durerea Domnului pentru fiecare om nepãsãtor de suflet. Iubire
pentru pregãtirea venirii Domnului. Împãcarea dintre fraþi face 

poartã rugãciunii. 

... O, Israele tatã, nu daþi arama pe aur, cãci arama nu e
bunã pentru Mine. Doar aurul e bun pentru tine, creºtine, ºi
aurul de la Mine pune-l bine, creºtine. Nu te uita cã e vremea
rea; pãstreazã-l bine. Nu-l da pe aramã, ci pune-l în loc curat
ºi binecuvântat. Creºtine, vine ziua când îþi va cere Domnul
darul Sãu ce þi-a dat, ºi rãspuns pentru cele dãruite. 

... Tu pentru o vacã þi-ai pierdut firea de supãrare; pen-
tru o caprã þi-ai pierdut firea de supãrare; pentru un copil care
a fost rãpit, þi-ai pierdut firea de supãrare; pentru un pom, cã
nu-l mai ai, þi-ai pierdut firea de supãrare. Israele, poporul
Meu, fii una cu Mine, cã tu pierzi o datã la un an sau la zece
ani, dar Eu pierd în fiecare minut. 
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... Israele, nu fiþi morminte vãruite, nu fiþi aºa. Fiþi cum
afarã, ºi înãuntru. 

Israele, Dumnezeu nu-þi face silã dacã nu vrei. Nu mai
e vremea sã-þi facã Domnul silã, cã o sã-ªi ia Dumnezeu avu-
tul Sãu, o sã ia Dumnezeu tot, pânã la cel mai de jos lut. O sã
crape pãmântul ºi o sã ardã, pentru cã a ajuns Dumnezeu silã
omului ºi scârbã. 

... Israele, nu mai am nimic ce-þi vorbi pãmânteºte.
Dacã ai vedea casa ta necinstitã de cineva, te-ai jeli, dar Eu
când vãd casa Mea necinstitã Mã tânguiesc, Mã supãr, dar nu
Mã auziþi. Voi nu aveþi timp ºi nici auz. Cine sã audã, cine?
Tu când vezi lucrul tãu la pãmânt cãzut, te duci ºi îl ridici, dar
Eu cui sã-i mai spun sã ridice lucrul Meu? 

Israele, copilul Meu, v-am fãcut copii, dar pe ce? Se
mirã îngerii, cã voi sunteþi tot rãi. Copiii cei de demult s-au
zdrobit ºi nu M-au pãrãsit nici cât vârful de ac, nu M-au hulit,
nu M-au duºmãnit, dar tu, ºi pentru casã sau pentru o înfrun-
tare te-ai despãrþit de Mine. Israele, poporul Meu, nu te as-
cunde de Dumnezeu pentru omul rãu; nu te ascunde, ci înar-
meazã-te, cã puterea care vine în tine e de la Mine. Dacã ai
ºtii tu, tatã, câtã putere are credinþa ºi postul fãrã supãrare ºi
rugãciunea fãcutã cu multã pace ºi dragoste! 

Am vãzut creºtini stând la rugãciune supãraþi ºi neîm-
pãcaþi. Aceia vã aduc mult necaz. A venit timpul ca sã se su-
pere ºi pe acest vas, ºi dacã ar avea putere, l-ar trânti ºi l-ar
sparge. 

... Sã rãspundã poporul: Mã iubeºti tu pe Mine? Nu Mã
iubeºti, minþi! Israele tatã, cu adevãrat Mã iubeºti tu pe Mine?
Nu Mã iubeºti, cã dacã M-ai iubi, Mi-ai pregãti calea, cã
mulþi au fost chemaþi ºi nu Mi-au pregãtit calea. 

... Nu mai plângeþi ce nu trebuie sã plângeþi, cã îngerii
din cer plâng pruncii care se nasc la voi pe pãmânt, cã se nasc
în locuri fãrã Dumnezeu. Plâng îngerii ºi se întristeazã pentru
pruncul care se naºte pe pãmânt în vremile de azi. Nu face
Dumnezeu lucruri ca sã nu se mai nascã pruncul, dar cine vo-
ieºte sã fie pentru Dumnezeu, sã respingã cãsãtoria. Cununia
voastrã ºi naºterea pruncilor voºtri sã nu fie în poftã ºi în pãcat. 

... Aþi auzit ce s-a întâmplat pe pãmânt? A început pro-
fanarea comorilor cereºti. Sã ºtii cã nu a fost supãrarea lui
Dumnezeu nici pentru Fiul Sãu cum este supãrarea aceasta, cã
aceastã profanare se face pentru a stinge Lumina, dar sã ºtiþi cã
nu va stinge Lumina. Aºa fãceau înainte de inundaþiile care s-au
dat, dar sã ºtii cã am sã lovesc cu toiagul stânca lui Moise ºi
voi îneca pãmântul acesta, cã nu s-a petrecut pe pãmântul
României profanarea aceasta. Plânge Dumnezeu pentru lucrul
care se face în România. Românie, Românie, au venit bârfele
peste vatra ta, a venit profanarea care a fost în templul vechi. 

22 iulie/4 august 1974

Arhanghelul Rafail primeºte poruncã de la Domnul sã aducã pe
adormitul Mihail. 

... Rafaile, du-te ºi adu pe fiul rãposat, Mihail, la mama
lui ca sã vorbeascã. 

Fiule Mihail, o vezi pe mama ta? Priveºte-o bine, cã ea
nu te vede pe tine; lucrul acesta nu se poate. Daniele, sã auzi
ºi tu vocea acestui tânãr ºi sã deosebeºti duh, de Duh. Prin
Duhul Meu vorbeºte Mihail ºi grãieºte mamei sale. Amin. 

— Mamã, eu vorbesc cu tine prin Duhul Domnului
Iisus Hristos. Se aude cã Dumnezeu judecã lumea. Mamã,
unde sunt, nu este rãu, dar nu stãm aici, ºi ne va muta. Aici
intrã multe, multe. Aici nu mâncãm cum mâncam acasã, la
masã. Aici e masã de aur, duhovniceascã. Mâncarea noastrã
nu e ca mâncarea pãmânteascã. Multe suflete ca mine, nu
mãnâncã, mamã, cã nu le dã nimeni, ºi aºteaptã fiecare mân-

care, dar nu se dã. Multe suflete ar mânca, dar nu au ce mân-
ca. Mamã, multe suflete ar vrea o bucatã de hranã, dar nu au
de unde lua. Mamã, când dai pentru mine, urseºte ºi celor ce
nu au pe nimeni, cã aici vede fiecare adevãrul dumnezeiesc. 

Mamã, mamã, nu mai plânge, ºi schimbã averea pã-
mânteascã în cea duhovniceascã. Sã nu-þi rãmânã pe pãmânt
nimic din ce nu-þi trebuie. 

Mamã, cu greu vorbesc la telefon. Am însoþitor lângã
mine ºi îmi aratã cum sã vorbesc cu tine. Tinerii care sunt cu
mine ar vrea ºi ei sã vorbeascã, dar nu pot, fiindcã ai lor sunt
necredincioºi. 

Mamã, spune-i lui tata al meu sã nu mai fumeze, ºi fra-
telui meu sã nu mai fumeze, cã-L supãrã rãu pe Dumnezeu. 

Mamã, faceþi rugãciune pentru voi ºi pentru mine.
Mamã, sã nu fie zi de sãrbãtoare sã nu mergeþi la bisericuþã.
Faceþi slujbe, cã aici la noi se aude cã strânge Dumnezeu co-
morile de pe pãmânt. 

... Mã uit la telefonul cu care vorbesc cu tine, mamã, ºi
mã uit la razele lui, cã mare minune este lucrul acestui
telefon. 

Mamã, vreau sã daþi jertfã lui Dumnezeu pentru voi ºi
pentru mine. Mamã, apropie-te de mine cu credinþã. 

Mamã, suferã rãu unchiul ºi bunicul, cã au murit rãu.
Suferã rãu tãticul tãu, mamã. Sã nu plângi, mamã, cã mã în-
tristezi, ºi dacã vei putea, fã ºi pentru ei milã. 

Mamã, spune adevãrat: crezi cã eu sunt lângã tine
acum? Sã faci pomelnic cu toþi, dar sã nu vã uitaþi ºi pe voi,
cãci când erai în lume, multe greºeli ai fãcut; cã poate nu vei
trece prin locul acesta ºi vei merge drept în grãdina Edenu-
lui, cã acest loc al Edenului e nelocuit, cãci acolo stau numai
îngerii ºi heruvimii ºi Dumnezeu, iar preoþimea ºi îngerii aici
fac slujbe. 

Mamã, mã duc cu duhul ºi miros florile de pe mormânt
ºi vãd fotografia mea ºi mã mir, cã e deosebire între fotogra-
fie ºi trup. Dar unde stã trupul e întuneric, iar unde sunt cu
duhul e numai luminã, o luminã de nevãzut ºi de necrezut. 

Avem pãsãri ºi muzici care nu sunt pe pãmânt. Mulþi de
aici sunt ca oile pe câmp, fãrã adãpost, dar pe mine m-a bã-
gat într-un adãpost ºi mã mir cine mi l-a fãcut. Mi l-a fãcut
mama, prin toate câte mi-a dãruit. 

... Mamã, fã cum þi-am spus eu. Partea mea, care mi se
cuvenea mie, s-o dai la sãraci. Pe petecuþul de pãmânt pe
care-l aveai de vânzare, sã faci o cãsuþã unui copil de al lui
Dumnezeu. 

Mamã, mult iubeºte Dumnezeu pe vasul Sãu prin care
eu îþi vorbesc ca la telefon, dar plânge Dumnezeu de el, cã e
supãrat de cei ce-l lovesc ºi nu-l preþuiesc. Pãstraþi acest
telefon, cã mare valoare are între cer ºi pãmânt, între morþi
ºi vii. Pãstraþi-l ºi apãraþi-l. 

... Rãmâi cu bine, mamã! Mã duc la locul meu. 
22 iulie/4 august 1974

Domnul are vindecare pentru duhul ºi pentru trupul creºtinului.
Mustrarea este lucrarea dragostei. „Cel ce vine dupã Mine, sã se 

lepede de sine“. 

... Poporul Meu, pãstreazã-te, cerceteazã-te ºi vindecã-te,
cã a lãsat Dumnezeu ºi leacuri pentru vindecarea trupului ºi a
duhului tãu. Multe aº avea de vorbit, dar Mã feresc de voi, cã
nu sunteþi statornici, cã nu sunteþi mereu cu Dumnezeu. Mul-
te am, dar n-am cui sã le descopãr, cãci la supãrare faci mare
durere ºi te dezbraci. Puþinã bunãtate este în voi. 
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... Copilaºii Mei, nu mai faceþi comori pãmânteºti. Daþi
comorile pãmânteºti pe cele cereºti. Copilaºilor, nu mai aveþi
unde merge sã vã spãlaþi pãcatele, ºi nu mai faceþi pãcat, cã a
amestecat izvorul cel bun cu cel rãu. Se ia ºi se pune lacãt,
creºtine. 

... Fiilor, veniþi-vã în fire! Pentru ce nu primiþi sã fiþi
mustraþi când greºiþi? Vine Domnul, ºi mulþi atunci se vor
trezi când voi veni Eu. 

„Te iubesc, dar lasã-mã, cã sunt tânãr ºi m-am însurat.
Te iubesc, dar am cumpãrat þarinã ºi boi“. Dar sã ºtiþi cã vine
vremea sã-ºi lase omul ºi casa ºi mireasa ºi comorile. 

22 iulie/4 august 1974

Viaþa creºtineascã sã fie o sãrbãtoare pe pãmânt. Duhul rãu se
vrea dumnezeu. Creºtinii sã nu râvneascã la pãcatele lumii. 

... Israele tatã, Israele, apropie-te de Mine, cã vremea
din faþa ta e pãgânã. Lumea din faþa ta ºi din dreapta ta ºi din
stânga ta ºi din spatele tãu are viaþã de pãgân. Toate zilele
vieþii sunt fãrã sãrbãtoare, sunt fãrã ruºine ºi fãrã fricã de ni-
meni. Are omul o viaþã dobitoceascã, ºi ca lupul mãnâncã, ºi
ca ursul mormãie, ºi ca porcul se tãvãleºte. 

... Israele tatã, încã o datã îþi mai spune Domnul: ºi
când va fi ziuã, ºi când va fi întuneric, când e sãrbãtoare sau
zi de post, sã þii. Chiar dacã te va îndemna scorpia sau te va
lovi, tu tot sã þii, cã dacã nu, vei cãdea în judecatã cu Mine ºi
nu þi se va ierta aceastã faptã cum nu i s-a iertat aceluia care
s-a mutat din iezerul cu gheaþã. 

... Copilaºii Mei, am venit. E scris de câte ori am venit.
Un meseriaº, de câte ori învãþa meseria în anii aceºtia, ieºea
cel mai iscusit meseriaº cât v-am învãþat Eu; dar sã fac ºcoalã
cu un creºtin sã lepede haina de pãgân, nu gãsesc la el nimic
creºtin aºa cum cere cartea. 

... Mama ºi tata când se duc la bisericuþã le dau la copii
sã mãnânce. Pãcatul îl are ea, mama. Când îi dã sã mãnânce
ºi apoi îl adoarme, pãcatul îl are ea, mama. O, nu se culcã, nu
se adoarme copilul în bisericuþã! 

... Lucrurile diavoleºti s-au fãcut plãcute în faþa tuturor
ºi s-au fãcut fermecãtoare. Tu, care eºti cu Mine, dacã Eu nu
mai vin la tine, te-a fermecat pãgânul. S-a fãcut dumnezeu
duhul rãu. Dacã nu vrea creºtinul, îl forþeazã sã creadã în el,
îi ia dreptul ºi de la pâine. Dar tu, care ºtii cã nu e Duhul lui
Dumnezeu, vei sta la judecatã cu Mine, cã ai ºtiut Care este
Dumnezeu. 

... Sã-i înveþe bine mama pe copii, sã nu le mai dea
mâncare în timpul slujbei. Eu când am sãdit o viþã n-am aple-
cat-o de vârf în jos, dar mama a aplecat-o, sã iasã cocoºat, sã
iasã pãcãtos. Copilaºii Mei, sã nu iasã copiii voºtri afarã din
curte. Sã ºtiþi cã nu mai poate Dumnezeu îndura vremea. Nu
vremea, ziua sau ploaia, ci lumea nu o mai poate suporta. 

... Daniele, de unde a ieºit ordinul acesta, sã iasã despu-
iaþi ºi sã facã bãrbatul pantalon din material femeiesc, ºi feme-
ia sã poarte pantaloni ºi sã-ºi facã al doilea ochi? Mãi tatã, cine
este conducãtorul? Nimeni nu-i opreºte? De aceea vã spun: nu
Eu dau foc, ci de la el singur ia foc, ca ºi copilul acela de la
sobã, care se joacã cu focul. Eu am zis: „Nu mai dau foc, nu
mai dau potop“. Sã stai cu mâna la inimã ºi la ochi ºi sã plângi
în hohote, sã plângi cã a venit vremea care nu a fost de când e
veacul. Fiii Mei, învãþaþi-vã bine, nu râvniþi, cã ºi acesta este
pãcat. Nu râvniþi pãcatele lumii, nici poftele ei nu râvni, cãci
chiar dacã nu le-ai fãcut, dar ai râvnit, porþi acest pãcat pe de-
desubt. O, tatã, au ajuns animalele mai presus ca lumea. 

... Daniele, spune poporului Meu cã-i grãieºte Dumne-
zeu, sã înveþe bine viaþa cu Mine. Poate cã se supãrã cã nu le
aduc laudã. Lauda se dã atunci când va fi ziua sa. ªi mai aduc
la cunoºtinþã cã mulþi dintre creºtini beau, mulþi dintre creº-
tini nu beau; mulþi dintre creºtini postesc, mulþi dintre creºtini
nu postesc; mulþi dintre creºtini curvesc, mulþi dintre creºtini
nu curvesc; mulþi dintre creºtini hulesc, mulþi dintre creºtini
nu hulesc; mulþi dintre creºtini duºmãnesc în faþã ºi în ascuns,
mulþi dintre creºtini nu duºmãnesc. ªi când Eu am spus cã po-
porul Meu e rãu, cine ºtie cã nu face aºa, sã tacã, sã nu se su-
pere, cã am vãzut creºtin întristat ºi cãzut în deznãdejde. Eu
zic aceluia care ºtie cã face aºa, cã n-am trup sã Mã duc sã-l
arãt cu degetul, iar cine ºtie cã face aºa, sã nu mai facã. 

25 iulie/7 august 1974

Creºtinul este unealta lui Dumnezeu. Duhurile necurate îl urmã-
resc pe creºtin. Credinþa strãmoºilor este pildã de urmat. 

... Este vremea de sfârºit ºi nimeni nu se va mai învred-
nici ca sã-þi facã þie bine. Nimeni nu se va mai învrednici sã
se mai osteneascã pentru tine, cãci a venit un om urât ºi þi-a
ºoptit la ureche ºi þi-a spus cã morþii nu mai mãnâncã, dar Eu
îþi spun: sã stai veºnic cu Mine. 

Fiule ºi fiica Mea, poporul Meu cel iubit întru care am
voit! Alege bine grâul din neghinã, cã o mânã de grâu þi-am
dat, nu þi-am dat mult ca sã nu-l poþi alege, cã moºii ºi strã-
moºii voºtri aveau câte un car de grâu ºi îl alegeau bine ºi Îmi
plãcea cum îl alegeau. Þie þi-am dat numai o mânã de grâu ca
sã-l alegi. O, creºtine, nu trece cu vederea acest lucru. Nu se
cruþã, ºi nu-i dau voie neghinei ca sã stea cu grâul la un loc.
Nu poate intra neghina în slujba Mea. Poporul Meu, cu tine
fac lucruri mari ºi vrednice de crezut, dar îþi spun: alege bine
grâul, cãci cu tine fac lucruri mari ºi tari. Poporul Meu, ºi
strãmoºii voºtri mai greºeau, dar nu lãsam aºa greºeala, cãci
le vorbeam prin prooroci ºi le spuneam ºi nu mai greºeau. 

... Fiule, nu eºti unealta oamenilor, ci eºti unealta Mea.
Poporul Meu, nu eºti popor al poporului, ci eºti poporul lui
Dumnezeu. Vezi tu ceva? Ai o vitã. Una este pentru jug, ºi al-
ta este pentru lapte. Eu te am pe tine pentru Mine, ºi nu te am
pentru lume ca sã faci tinã din tine. Cum sã Mã arãt Eu în
lume cu tine? ªi cu ce sã Mã arãt Eu? Fiule, vreau sã arãt via-
þa ta, dar n-am ce sã arãt. Creºtine, în viaþa ta va fi soarele,
cãci nu va mai lumina soarele, nu va mai fi soarele pe cer, ºi
vei fi tu, ºi tu vei lumina. 

... Fiilor, eram Eu în carte? Eram Eu în sfântul potir?
Eram Eu în pomul vieþii? Eram Eu, dar vãzându-Mã dispre-
þuit de om, am venit la tine ca sã Mã arãt. 

... Mãi pãmânt cãlcat de prooroci, mãi Sioane, mãi
Avraame, mãi Isaac, mãi Iacove! Ierusalime, Ierusalime, ce s-a
vãrsat din tine! Israele, fiecare þarã îºi cautã izvorul de apã ca
sã se adape. Fiþi înþelepþi ca sã pricepeþi, cã numai acela va pu-
tea sã stea ºi sã bea din izvorul care-l adapã. Îþi voi cânta aceas-
tã cântare, dar atunci când vei plânge, când arºiþa te va înmuia. 

O, Sioane, Sioane, o, fii ai Sionului! Ucenici ai Domnu-
lui, îmbãrbãtaþi-vã, cã se va muta bogãþia de pe pãmânt în ce-
rul sfânt, ºi pe pãmânt va fi sãrãcie. O, tatã, luaþi aceste bogã-
þii, cã e scris cã bogaþii vor sãrãci, ºi sãracii se vor îmbogãþi. 

... N-am venit ca sã-þi spun sã fii creºtin sau sã fii pã-
gân, ci am venit ca sã-Mi împlinesc planul dumnezeiesc. 

... A venit vestea la cerul sfânt cã va veni un potop de
apã ºi va lua trâmbiþa Mea. Spune îngerul cã a venit un nor
întunecat de la miazãnoapte ºi a luat totul, ºi trâmbiþa a luat-o.
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ªi am luat îngerii cu Mine ºi am coborât din cer pe pãmânt.
Templul era, dar trâmbiþa nu mai era, ºi nici popor. Am gãsit
trâmbiþa zvârlitã de ape pe niºte rãdãcini de lemne, ºi era mai
mult moartã; dar popor nu mai era. Acum, ce înseamnã,
copii? Am luat trâmbiþa, am scuturat-o ºi am mângâiat-o ºi
i-am dat iarãºi viitorul sãu ºi a început a trâmbiþa în dreapta
ºi în stânga ºi a început iarãºi popor a se aduna. 

Fiþi atenþi, cã aveþi cãdere. Nu numai unul ºi altul, ci
toþi. Nu umblaþi de-a joaca cu viaþa. 

... Uite, tatã, o sã rãmâneþi fãrã bisericã ºi o sã rãmâneþi
fãrã preot ºi fãrã Trupul ºi Sângele Meu ºi o sã rãmâneþi fãrã
pãstori. Toate le ia Dumnezeu. De ce? Cele duhovniceºti se ri-
dicã fiindcã nu sunt preþuite, ºi cele pãmânteºti se iau. Se ia
pâinea ºi apa, pentru cã s-a fãcut încãpãþânat creºtinul. Cel du-
hovnicesc pãcãtuieºte pe pãmânt sfânt, pãcãtuieºte în duh, ºi
de aceea i se ia ºi acestuia, ºi rãmâne negru. De aceea v-am
spus: ascundeþi-vã, cã veþi cãdea. Dacã Eu n-aº ascunde lucra-
rea Mea, nu ar mai rãmâne, ci s-ar amesteca oile cu caprele. 

... Mãi tatã, voi vã odihniþi, dar duhurile necurate pân-
desc ºi ocolesc casele ºi trupurile voastre ºi nu se lasã pânã nu
intrã; ocolesc de mii de ori ºi nu se lasã pânã nu gãsesc loc sã
intre în om. Dacã voi aþi lucra ca ei, cu privegherea, n-ai fi
clintit de pe temelia ta. 

... Dacã vine cineva ºi te întreabã cine te-a învãþat sã
posteºti, tu cine-i spui cã te-a învãþat? Sã spui aºa: „M-a în-
vãþat vremea. M-a învãþat mama când mã ducea de mânã“.
Nu vã vindeþi ca sã spuneþi: „M-a învãþat unul sau altul“.

... Moºii ºi strãmoºii voºtri posteau, tu nu ºtii bine ca
Mine, ºi fãceau zile din sãptãmânã sãrbãtoare; le alegeau ei în
folosul vieþii lor. Ei alegeau zile pe care le puneau în cinstea
lui Dumnezeu. Lunea nu mâncau defel, nici miercurea, nici
vinerea, dar astãzi toþi mãnâncã; de ar fi ºi noaptea zi, ar mân-
ca mereu ºi nu s-ar mai sãtura. 

... Vine acela care nu te va ierta. Vine acela care-þi va
numãra toatã greºeala ta. Vine acela care pune stop în calea
ta, ºi n-ai sã-l cunoºti, ºi va sta ani de zile ascuns. 

... Copilaºilor, uite ce vã mai spun: mame ºi taþi, aveþi
grijã de educaþia copiilor, cã mulþi vã duceþi la bisericã ºi daþi
copiilor mâncare ºi îi adormiþi în timpul slujbei. Nu-i culcaþi
în bisericã ºi nu le daþi sã mãnânce. Ce deosebire faci între bi-
sericuþã ºi casa ta? Mame gospodine, vine vremea ca pentru
lucrul acesta sã iei tu pedeapsã. Aceasta e apã fiartã, ceea ce
faci tu în casa Domnului, în care nu trebuie sã miºti. Copilaºii
Mei, vã duceþi cu copiii la bisericã ºi pierdeþi ºi voi slujba
pentru ei, cã umblaþi de colo pânã colo. 

... Nu primiþi copiii vecinilor din lume. Sã nu fie copiii
voºtri prieteni cu cei din lume. Nu amestecaþi lucrurile. De
aceea s-a întâmplat ca ºi copilul tãu sã aibã capul spart, cãci
prietenia cu lumea, de aici se zãmisleºte, de când e mic, ºi
când va fi mare, nu se mai poate despãrþi. 

... Pace vouã! Luaþi pacea nu s-o îngropaþi, ci s-o îm-
pliniþi. Preþuiþi pacea ºi pãstraþi curãþenia sub acest acoperã-
mânt, ºi trupeascã ºi duhovniceascã. 

... Preþuiþi trâmbiþa prin care vã fac aceastã lucrare;
preþuiþi trâmbiþa care vã stã în faþã. Copilaºii Mei, dacã Dum-
nezeu, Care a venit în mijlocul vostru, Se ducea sã ia o trâm-
biþã dintr-un popor înalt, nu ajungeaþi pânã la Mine, cã erau
trepte multe de urcat. Dar am coborât la treapta cea de jos. 

... Vine vremea sã fii bãtut pentru Mine ºi sã n-ai nici
pâine. ªi atunci, ce faci? Mori? Vine vremea sã stai în temniþã
pentru Mine. ªi atunci, ce faci? Mori? Dar mai bine sã suferi
pentru Mine, cum a fost ºi a suferit Iov, Daniel ºi cei trei co-

coni; au suferit, dar au scãpat. Când nu o sã mai ai serviciu
pentru Mine, atunci ce faci? Mori? 

... De aceea am zis cã vreau vecini creºtini, de aceea v-am
adus din sate vecine, dar nu cu pãcatul ºi cu bãuturica ºi cu
mândruþa. Vreau cum a fost Avraam, cã n-a ºtiut Sarra de jert-
fa sa, cãci Sarra îl oprea dacã ºtia. Aºa ºi tu, fã cum a fãcut fe-
meia lui Isaac, care, când a fost nevoie, a trecut peste Isaac ca
sã împlineascã ceea ce era drept cu Iacov. De aceea vreau sã
am ºi vecini ºi vecine. 

31 iulie/13 august 1974

Greutatea pãcatului împotriva Duhului Sfânt. Milostenia curatã
rãscumpãrã din pãcate viii ºi morþii. Vedenie pentru o vreme de
desfrâu. Creºtinul care primeºte de la Domnul, rãmâne dator. 

... Fericit acel pãmânt ºi poporul creºtin pe care l-a
hrãnit Domnul Iisus Hristos. Vai poporului creºtin, din prici-
na necredinþei lui! Vai poporului pãgân, din pricina blestemu-
lui! Vine vremea sã-ºi deschidã pãmântul gura sa ºi sã-ºi des-
chidã pântecul sãu ºi va înghiþi tot ce va gãsi pe pãmânt. Vai,
vai, vai, din pricina neascultãrii! cãci din pricina neascultãrii
nu va intra în împãrãþia Mea. Vai de tine, pãmânt ºi mare, din
pricina necredinþei tale! Vai de tine, omule pãcãtos, cã te-ai
lepãdat de sfatul Domnului Iisus Hristos! 

... Toate i se vor mai ierta omului, dar pãcatul îm-
potriva Domnului, hula ºi minciuna, hula ºi mândria, hula îm-
potriva Duhului Sfânt ºi minciuna împotriva Duhului Sfânt
nu se vor ierta. Duºmãnia, vânzarea împotriva Duhului Sfânt
nu se vor ierta. Crima, pârâciunea nu se vor ierta. Cine pe un
creºtin pârãºte, pe Mine Mã pârãºte; Mã pârãºte ºi Mã hu-
leºte. Cine pe un creºtin duºmãneºte, pe Mine, Domnul, Mã
duºmãneºte. Cine pe un creºtin îl vorbeºte de rãu, pe Mine,
Domnul, de rãu Mã vorbeºte. Cine pe un creºtin îl necinsteº-
te, pe Mine, Domnul, Mã necinsteºte. Cine pe un creºtin îl
vinde, pe Mine, Domnul, Mã vinde. Acestea toate nu se vor
ierta. Cine pe un creºtin ucide, pe Mine, Domnul, Mã ucide.
Cine pe un creºtin ispiteºte, pe Mine, Domnul, Mã ispiteºte.
Cine pe un creºtin îl furã, pe Mine, Domnul Iisus, Mã furã.
Feriþi-vã, feriþi-vã, feriþi-vã de hulã împotriva Duhului Sfânt!
Feriþi-vã de hula împotriva proorocilor Mei! Domnul Iisus v-a
spus: feriþi-vã! Luaþi în cunoºtinþã aceste cuvinte. 

... Sã ai milostenia. Aceasta e averea cereascã: sã bagi
tot neamul tãu în averea lui Dumnezeu. Tu cu milostenia îi
rãscumperi pe cei din baltã, pe cei din iad. Nu-þi foloseºte
averea pãmânteascã. Milostenia rãscumpãrã viii ºi morþii din
pãcate. Milostenia, ai auzit? 

... Adevãrat grãiesc, cã va fi o zi când te va îndemna
vremea zilei aceleia sã Mã cauþi cum cautã orbul lumina zilei.
Dar sã ºtii, tatã, pleacã urechea la Mine, creºtine, cã dacã eºti
bolnav grav ºi dacã în timpul bolii tale te-ai întors la Mine, ºi
când ai fost sãnãtos ai alergat ca un armãsar, ce sã fac Eu
atunci cu tine? Când eºti bolnav vii la Mine? Ce sã fac cu
tine? Dacã un om nu are ce face cu bolnavul, dar Dumnezeu,
ce sã facã cu un bolnav? Când eºti mititel ºi sãnãtos vino la
Mine, sã ai timp sã lucrezi ºi sã faci avere în cer. Mulþi când
sunt tineri fug în lume, ºi când au îmbãtrânit, vin la Domnul
Iisus Hristos. Ce sã mai faci, tatã, la bãtrâneþe? 

... Acela care profaneazã lucrarea Mea, i se scrie pãcat
mai greu ca al lui Iuda. 

Creºtine, ºi în somn sã visezi lucrarea lui Dumnezeu.
Când ai pus capul pe pernã, sã nu-l pui fãrã sã fii cu Dumne-
zeu. În toatã calea ta sã fii cu Dumnezeu. Sã nu fii pe cale fãrã
Dumnezeu. 
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... Mai avem o clipã, ºi nu te despãrþi de Mine, cã în
veci nici Eu nu Mã despart de tine. Creºtine, nu-þi face alt
prieten afarã de Mine, ºi când vorbeºti cu cineva, sã-þi fie
vorba împletitã cu cuvinte sfinte. ªi când mergi, sã ºtii cu
adevãrat cã eºti cu Mine; sã nu te laºi gol, cã e ruºine. Vederea
ta sã fie nevinovatã de pãcate ºi sã nu priveascã fãpturã
pãgânã. Astãzi este vremea pãgânã, pe care nici dobitoacele
nu o doresc ºi nu o folosesc. Astãzi va fi o vreme care curând
va fi ameninþatã de blestem, tatã. Creºtine, nici talpa picioru-
lui sã nu se întineze de vremea de astãzi. Astãzi este vremea
sã stai închis în casã ºi sã te rogi la Dumnezeu pentru viitorul
tãu. Creºtine, nu dori sã cãlãtoreºti în lume ºi s-o vezi. Þine
minte, tatã, cã se schimbã moda. E o naºtere, e o altã modã.
Copilaºii Mei, feriþi-vã sã nu vã încânte moda. 

... Uite, un ºarpe þine moda în braþe. Crezi, Daniele?
Am dus-o pe Verginica într-o camerã pe pãmânt ºi erau ºerpi
cu mii ºi mii de culori coloraþi, o frumuseþe! ªi am spus: „Sã
nu râvneºti!“. ªi când a ajuns în mijlocul camerei, a þipat, cã
a vãzut un bãrbat care în oglindã se uita, ºi un ºarpe îl lingea
pe faþã. Era bãtrân, ºi când îl lingea ºarpele, rãmânea tânãr;
ziceai cã e un tânãr de ºaptesprezece ani, un prunc la chip. ªi
aºa urmau ºi femeile ºi bãrbaþii. Le fãceau tinere ºi tineri ºi
nu-i mai cunoºtea lumea dupã ce-i dãdea pe uºã afarã. Iatã
moda care vine, tatã! O sã vã spunã vasul Meu. N-o sã mai
vezi om bãtrân, tatã. Sã nu faci aceasta, cã e grozãvenie. Lu-
cifer este acesta care va câºtiga pãmântul prin acest ºarpe.
Fiul Meu, sã nu râvneºti la aceste pãcate, cã focul þi se aprin-
de în spate. 

... Dupã facerea actului, nu va intra ºi nu va ieºi nimeni
de sub acest acoperãmânt. Crezi? Va intra la vecini. 

... Poporul Meu, Israele, poporul Meu, M-am coborât
la tine, ºi locul în care M-am coborât, sã se cinsteascã ºi sã se
fereascã, fiindcã e loc sfânt. Prin gura prin care am proorocit,
sã se cinsteascã ºi sã se fereascã, fiindcã e loc sfânt. Prin gura
prin care am proorocit, sã se sfinþeascã, sã se cinsteascã, sã se
pãzeascã, fiindcã e binecuvântatã. 

... Israele, Israele, poporul Meu! Israele, soborul Meu!
Israele, pãmântul binecuvântat de Mine! Israele, voi face din
tine casã. Israele, poporul Meu întru care am binevoit sã Mã
cobor, cinsteºte trupul tãu ºi sfinþeºte-l prin fapte plãcute ºi
credinþã sfântã, cãci precum îºi înmoaie preotul crucea în apã,
aºa Îºi înmoaie Dumnezeu Duhul Sãu în pântecul tãu. 

Israele, în vremea de pe urmã, prin tine se va face mi-
nune. În tine voi face pâine ºi voi da la popoarele înfometate
mâncare. Dumnezeu va face aceasta, Care L-a trimis pe Fiul
Sãu sã-l rãscumpere pe tot omul pãcãtos, dar nu obligat, ci de
bunãvoie. Cum a venit acel om mic, care s-a urcat în dud ca
sã Mã vadã pe Mine, aºa ºi tu, creºtine, când ai zis „Doamne,
miluieºte-mã!“, sunt obligat sã te ascult, dar ºi tu eºti obligat
sã Mã urmezi. Sã ºtii, tatã, ce se face de la tine cãtre Mine,
Mã obligã, ºi ce se face de la Mine, te obligã faþã de Mine.
Crezi? Creºtine, când tu te-ai rugat cãtre Mine, sunt obligat sã
te ascult. Când ai zis „Doamne, iartã-mã!“, sunt obligat sã te
iert. Dar Eu când am grãit cãtre tine sã nu mai greºeºti, eºti
obligat sã nu mai greºeºti. 

3/16 august 1974

Nerâvnirea la bogãþiile vremelnice. Pilda Vrâncioaiei ºi a celor
ºapte fii ai ei. Creºtinii sunt urmãriþi de oamenii legii lumeºti. 

... Israele, poporul Meu, vine vremea sã se scoatã pe
strãzi toate bogãþiile acestui pãmânt ºi vei cãlca pe ele, ºi da-
cã vei lua numai cât vârful de ac, vei pieri, ºi nu vei mai moº-

teni împãrãþia Mea. Vei cãlca pe aur ºi pe aramã ºi pe multe
metale. Am mai spus aceasta, ºi o mai spun ºi acum, cã mun-
ceºti din zori ºi pânã-n noapte, creºtine, ºi nu ºtii pentru ce. 

... Aºtept din zi în zi judecata fiecãruia. Fereascã Dum-
nezeu sã intri la judecatã cu Mine. Israele, cum se stricã peº-
tele la cap, aºa te strici ºi tu, cã numai la cap te strici. 

... Fiule, aceastã trâmbiþã s-o porþi la tine, ºi când þi-e
dor de Mine, sã vorbeºti cu Mine. Trâmbiþa este acest trup, ºi
glasul este al Domnului Iisus. 

Mã adresez de la mic pânã la mare: cine a suferit ºi
suferã pãcatul lui Iuda ºi nu vrea sã se lase de el, acela nu va
intra în împãrãþia Mea. ªi ºtiind diavolul cã nu mai are vreme
de rãscumpãrat pãmântul, fuge disperat ca sã vã trânteascã.
Uite-l pe Lucifer, ce haz face astãzi, dar mâine va fi legat în
lanþuri ºi aruncat în iezer, împreunã cu slujitorii lui. Uite-i pe
slujitorii lui cum îºi bocesc stãpânul. 

Israele, fiul Meu, fii uºor, nu fi greoi. Fii uºor, ca sã plu-
teºti în vãzduhurile cereºti. Israele tatã, toate timpurile au sfâr-
ºit, de la început ºi pânã la vremile de astãzi. Câte vremuri au
trecut, ºi toate s-au sfârºit. Nu va mai fi aceastã zi cu orele ºi
secundele ei, ºi se va scurta. Domnul vorbeºte duhovniceºte. 

... Israele, a fost o femeie cu numele de Vrâncioaia. A
avut ºapte flãcãi, ºi s-a dus un rege la ea ºi i-a cerut pe cei ºap-
te flãcãi ºi ea i-a dãruit ºi i-a zis: „Sã fie ai tãi“. S-a dus regele
cu ei ºi a biruit ºi a câºtigat ºi nici unul n-a murit, pentru cã
avea binecuvântarea. Aceasta e o pildã. ªi Eu voiesc sã biru-
iesc cu voi rãzboiul contra împãrãþiei de azi. Noi nu ne luptãm
cu arma de foc, ci cu fapte ºi cu viaþã curatã ºi nepãtatã. Mãi
tatã, lipseºte-te de mãdularele care te duc la pãcat. 

Dacã te întreabã cineva cine te-a învãþat sã fii credin-
cios, sã-i spui aºa: „Sunt credincios de la mine“. Nu spune:
„Sunt credincios de la Ioan“ sau „Sunt credincios de la Ni-
colae“ sau „Sunt credincios de la Daniel“ sau „Sunt credin-
cios de la Verginica“. Daþi-vã silinþa bine, nu vã vindeþi îm-
pãrãþia cereascã din voi, cãci cine pe fratele sãu vinde, îl
vinde ca Iuda. 

... Fiule, s-au fãcut telefoane, magnetofoane, ca sã audã
ce vorbiþi voi; chiar ºi în casã, chiar ºi pe cale, ca sã dãrâme tot
ce aparþine de Mine. Dar voi aduce un om ca sã le rupã. Crezi? 

... Creºtine, pierd vremea cu tine. Creºtine, nu mai vine
nimeni la tine sã-þi spunã: „Nu fiþi morþi ca morþii!“.

... Veronica ºi Lenuþa (fetele înfiate ale sfintei Virginia, n.r.),
faceþi templul Meu sã strãluceascã. Veronica, plânge mãmica,
plânge cã pleci de lângã ea. Veronica, sã fii veºnic lângã mãmi-
ca, ºi învãþãtura pe care ai luat-o sã fie veºnic în inima ta. Sã nu
lipseºti de la faptele blagoslovite ºi binecuvântate, sã nu doreºti
vremea ºi portul din lume, ci sã doreºti cu Mine. 

Tatã, citiþi, cã de aceea am spus vasului Meu sã citeas-
cã blestemele sfântului Vasile. 

Toþi cei ce aparþineþi de cãminul Meu, sã nu vã faceþi
vânzãtorii lui Dumnezeu, cã nu v-am adus sã-Mi fiþi vânzãtori. 

... Fiule, pe vremea moºilor ºi strãmoºilor nu aveam
case, ºi aveam corturi. Astãzi nu mai e vremea de atunci, ºi
avem casã din pãmânt ºi e mai greu a te muta, tatã. 

10/23 august 1974

Dorul Domnului dupã rodul creºtinului. Lucrul Domnului se lucrea-
zã la timpul sãu. Lumea a împrumutat chipul Domnului, spre bat-
jocura sfinþeniei. Poporul din urmã îi va încununa pe sfinþi. 

... Israele, poporul Meu, rãspunde! Israele, plânge cerul
ºi suspinã pentru tine. Nu te mai înmulþeºti, nu mai creºti, nu
mai rodeºti. Unde e rodul tãu ºi munca ta? Israele, astãzi nu
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se vãd lucrurile Mele, dar vine vremea sã se vadã, ºi când vei
vedea, mult vei plânge ºi vei ofta, ºi mult vei alerga sã prinzi
ceva, dar nu va sta, ºi ca scânteia va pleca. Te vei însângera
alergând sã prinzi scânteia, dar nu o vei prinde, cã þi-ai bãtut
joc de ea. 

... Israele tatã, vine poftã mare pentru fiecare. La unul
vine poftã de post, iar la altul vine poftã de mâncare; la unul
vine poftã de cer, iar la altul vine poftã de pãmânt; la unul vine
poftã de rugãciune, iar la altul vine poftã de romane ºi filme. 

... Am vrut ºi Eu sã am vecin creºtin din poporul Meu,
sã ciocãn în uºa lui ºi în poarta lui, cã moºii ºi strãmoºii M-au
primit, dar vouã vã e ruºine cu Noi. O, tatã, Israele, nu te ru-
ºina cu Mine. Lumea nu se mai închinã, nu mai posteºte, nu
Mã mai sãrbãtoreºte. Israele, poporul Meu, bine e sã fii cu
Dumnezeu, dar nu astãzi, cãci acum e rãu. Mare platã se dã
aceluia care stã cu Dumnezeu când e timpul sãu. 

... Israele, dacã þie îþi zic: deosebeºte-te de pletoºii lu-
mii de azi, de ce nu te deosebeºti? Israele tatã, ºi-a luat duhul
necurat plete. Israele tatã, cum sã te porþi ca sã fii desãvârºit
creºtin? Uitã-te bine la chipul Meu, cã-l ia în râs duhul rãu.
Au fãcut modã cu chipul Meu. 

... Pe vremea moºilor ºi strãmoºilor, pentru unul care
greºea, tot poporul suferea; pentru unul care nu postea, tot po-
porul suferea; pentru unul care nu se ruga, tot poporul su-
ferea; pentru unul care curvea, tot poporul suferea, sã ºtiþi.

... Cum Îl iubeºti pe Dumnezeu? ªtii cum? Cu dreapta
te închini, ºi cu stânga faci pãcat. 

... Nu iubesc cerul cum te iubesc pe tine. La mucenicii
din cer nu le-am dat plata cuvenitã, cã aºtept pe cel din urmã.
Israele, lucrul lui Dumnezeu nu e ca lucrul cel pãmântesc ca
sã stea la masã rânduri, rânduri. Israele, de ce nu vrei sã as-
culþi ºi sã fii cuminte? Israele, fiul Meu, neamul Meu, ruda
Mea, gãseºte cel care vine la tine de departe lucrul nefãcut. 

... Ce faceþi voi? Vin oameni rãi ºi vã iau la lucru du-
minica, vã iau din bisericuþa Mea ºi vã duc unde vor. Israele
tatã, dacã ai fi puternic în credinþã ºi în rugãciune ºi în post,
n-ar veni nimeni sã te ia, cã între tine ºi între lume ar fi gardul
de post ºi de rugãciune. 

... Tatã, pãcat de voi, tatã. Voi ºtiþi cu adevãrat cã portul
lumii de azi nu e binecuvântat, ºi e blestemat. Încã o datã mai
repet cãtre tinerii lui Israel: nu vã mai purtaþi cu capetele goa-
le. Vã dau durere de cap ºi nimeni nu vã mai tãmãduieºte. Nu
mai purtaþi capul descoperit ca lumea, ºi bãrbatul, ºi femeia.
Aþi auzit? 

... Fiilor, de la mic pânã la bãtrâni, aveþi grijã sã nu vã
faceþi vânzãtori de oi sau ai lucrãrii Mele. Dacã-þi va cere
vreun negustor sã vinzi din oi, mai bine sã-þi ia Dumnezeu lu-
mina de la ochi. Nu de oile voastre pãmânteºti, ci de oile
Mele duhovniceºti. 

19 august/1 septembrie 1974

Astãzi e vremea Sodomei ºi a Gomorei. Creºtinii vor mãrturisi
pentru sau împotriva Domnului. Preoþii îi abat pe creºtini de la 

calea Domnului. 

... Astãzi este vremea lui Lot când propovãduia cuvân-
tul ºi nu-l auzea nimeni. Astãzi este vremea Sodomei ºi Go-
morei când omul lui Dumnezeu propovãduia cuvântul Sãu ºi
poporul nu-l asculta, ºi aranja masa pentru sodomie ºi curvie.
Astãzi e vremea ºi a lui Noe, cã el lucra, ºi lumea râdea de el
ºi juca. Astãzi este vremea ºi a potopului. 

... Israele, dacã ai vedea cum s-a pregãtit locul pentru
sfârºit, ai zice cã nu mai e timp nici sã te duci sã aduci un vas

cu apã în casã, cã ai zice cã nu mai ai timp sã ajungi în casã.
Ucenicii, pe vremea când eram în trup, se þineau dupã Mine
ºi Mã întrebau de toate ºi le spuneam. Dar acum, Eu te în-
demn: Israele, fã ca Mine! 

... Sã nu-L uiþi pe Dumnezeu. Sã-L ai lângã tine mereu
ºi sã-L întrebi mereu de viitorul tãu. Israele, n-ai vãzut nicio-
datã urmele Mele în mijlocul tãu, dar ai sã le vezi. N-ai jurat
niciodatã pentru Mine la un judecãtor, dar ai sã juri, cã M-ai
cunoscut sau cã nu M-ai cunoscut. 

Nu vã mai duceþi în lume cu viaþa, cã pe filele Scrip-
turii e scris cã lumea piere. 

... Mãi copilaºii Mei, când plecaþi cu trâmbiþa Mea la
drum, fiþi cu fricã ºi cu luare-aminte. ªtii cum sã îngrijeºti de
ea ca sã n-ai judecatã când voi veni Eu? Copilaºilor, oiþele
Mele, n-am luat trâmbiþa dintre bogaþi sau dintre împãraþi ca
sã nu puteþi sã urcaþi, ºi am luat trâmbiþã de jos, dintre prunci,
dintre copii, cum l-am luat pe David ºi pe Daniel din mijlocul
oilor. ªi am fãcut aceasta ca sã puteþi intra, ca sã-I duc lui
Dumnezeu cinstea sãracului, ca sã dau de ruºine ºi bogaþii ºi
sãracii ºi împãraþii. Am lucrat ºi prin preoþi, am lucrat ºi prin
cãlugãri, am lucrat ºi prin monahii, am lucrat ºi prin om civil,
am lucrat ºi prin patriarhi. Numai prin împãraþi n-am lucrat,
prin împãraþi ca cei de azi. Am lucrat prin împãraþi cum e îm-
pãratul Constantin. 

... Copilaºii Mei, fiilor, fiþi cu luare-aminte, nu umblaþi
pe drum cu clopotele la gât ca sã vã audã lumea, cã astãzi e
vremea lui Natanail. Sã staþi ascunºi, dar nu ca sã nu mai lu-
craþi, cãci cãlãii sunt ascunºi ºi înrãiþi ºi vã pot desfiinþa ºi fac
acte de partea lor ºi nu ºtie conducãtorul ce fac ei. 

... Copilaºii Mei, florile Mele, vine vremea sã vinã în-
gerii sã vã culeagã, cã e scris în Scripturã cã un timp pãmân-
tul va fi fãrã de naturã. Unde va fi atunci? Copilaºii Mei, pãs-
traþi-vã viaþa, cã vine focul pe pãmânt ºi îl dã numai în mâna
omului care ºi-a îndopat trupul cu tutun ºi cu bãuturã. 

... Mãi copilaºii Mei, mãi bãrbaþilor, înfrânaþi-vã vede-
rea de la partea femeiascã, ºi pofta. Ai vãzut, ai poftit ºi ai
curvit. Fiule, nu ºtii cã eºti oprit? De þi-ar arde trupul, mai
bine sã intri în rai fãrã mãdular ºi fãrã vedere decât în iad, cu
toate mãdularele. De ce te uiþi, creºtine, la femeia care rân-
jeºte la tine? 

... Vedeþi cã vine toamna cu þuica. Ce faceþi la smochi-
ne? Le faceþi þuicã? Fructele care nu sunt bune la mâncare, sã
le dai la animale. Faceþi ºi voi din fructe magiun ºi marmela-
dã pentru zilele de post, nu faceþi þuicã. Dacã beþi þuicã, nu
mai treceþi la Mine. 

... V-am spus, feriþi-vã de câini, plecaþi urechile, cã s-au
fãcut adunãri împotriva voastrã ºi sunteþi pãziþi. Ei spun aºa
ca sã vã prindã. Ei spun cã vor sã-i prindã pe cei care nu merg
la bisericã, dar nu pe aceia îi cautã, ci pe voi, care mergeþi la
bisericã. Ei nu vã opresc sã nu mergeþi la bisericã, doar merge
la bisericã ºi conducãtorul cu soþia sa, dar feriþi-vã de cãlãi,
ca sã nu cãdeþi în ghearele cãlãilor. Au fost mulþi mucenici
care au suferit ºi nu s-au dat pradã nici pe ei, nici pe pãstorul
lor. S-au fãcut adunãri împotriva voastrã, cã zic cã ºi voi fa-
ceþi parte din Oastea Domnului, nu cã mergeþi la bisericã,
unde ºi Ceauºescu merge, dar merge ºi la cârciumã ºi la dans.
Ai sã fii pus cu sila sã mãnânci carne în zi de post. Ai sã fii
întrebat de ce nu mãnânci de dulce, iar tu sã spui aºa: „Mama
ºi tata m-au învãþat, ºi aºa îi învãþ ºi eu pe copiii mei, ºi aºa
scrie ºi în carte, ºi în calendar“. ªi dacã te duci în bisericã,
aproapele de acolo te duºmãneºte cã nu faci ca el. 

... Fiule Gheorghe Chivulescu, ai sã ajungi preot, ºi
ce-ai sã faci? Ai sã dai în cap poporului Meu pentru mânie,
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fiule Chivulescu. Dacã aº lucra ºi Eu aºa, cu mânia, n-ai mai
fi preot. 

... Fiilor, v-am lãsat sã vã duceþi la serviciu, dar acum
Mã cãiesc cã v-am lãsat, cã v-aþi fãcut serviciu. Ce faci tu cu
banii pe care-i iei de la serviciu? Milã nu mai faci defel, ºi vi-
ne vremea când îþi va pãrea rãu cã n-ai dat milã; vine, ºi va
aduna mila, ºi tu, care n-ai dat milã, ce te vei face? cãci cine
ajutã pe un necãjit, pe Dumnezeu Îl ajutã. Daþi-vã seama, cã
uite, la Pucioasa un bogat a încetat din viaþã, ºi dupã ce l-a în-
gropat, s-a dus vestea cã are trei sute de mii de lei la C.E.C.,
ºi au rãmas la stat, cã nu a mai putut nimeni sã-i ridice, ºi
acum el e la vama zgârceniei ºi nu mai poate trece. 

... Fiule, nici un necaz nu vã aduce pagubã, decât
numai neascultarea. Fiule, sã ºtii de la tine ce ai de fãcut, aºa
cum ºtie orice meseriaº, fie cizmar sau croitor sau zidar. Mãi
creºtine, nu scrie în viaþa ta sã ameninþi pe aproapele tãu. 

26 august/8 septembrie 1974

Zidirile celor fãrã de Dumnezeu se vor sfãrâma, ºi se va pune capãt
pãcatelor. Credinþa ºi cântarea Oastei Domnului, a fost slavã 

cereascã peste România. 

... Copilaºii Mei, nu mai vine nimeni la voi sã vã spu-
nã. Eu sunt. Fiþi credincioºi în Domnul Iisus Hristos. Nu cre-
deþi minciunile ºi basmele. Poporul Meu, sunt trimis sã vin la
tine, ºi dacã sunt trimis sã vin la tine, sã ºtii bine de ce sunt
trimis ºi sã te porþi bine cu Mine. Poporul Meu, sã n-ai alt
dumnezeu afarã de Mine. Nu acest trup vorbeºte. Aceste po-
runci au fost scrise de mâna lui Dumnezeu pe tablele legii ºi
au fost date în mâna lui Moise, ºi cine a ascultat, este fericit,
iar cine nu a ascultat ºi nu a crezut nici când S-a rãstignit
Domnul Iisus Hristos, nu a ieºit din iad. Sã ºtiþi cã nu s-au
rãscumpãrat toþi. 

... Cetatea Ninivei, ca sã nu piarã, a postit, ºi a pierit
trei sferturi din suflare prin post, cã de la sugari ºi pânã la
plete albe au postit toþi trei zile ºi trei nopþi, ºi sã ºtiþi cã trei
sferturi din suflare a pierit. De ce? Cã nu au avut putere sã
posteascã trei zile ºi trei nopþi. 

... Creºtine, uitã-te bine prin oraºe, cã n-ai sã le mai
vezi. Uitã-te la zidurile înalte, cã n-ai sã le mai vezi. Uitã-te
bine la magazine, cã n-ai sã le mai vezi. Parcã vãd cum ai sã
alegi ghiuluri ºi stofe de pe stradã ºi obiecte scumpe, ºi cu ele
ai sã mori în braþe. 

... Israele, Israele, ce miros frumos au florile din grã-
dinã! Dar e scris cã tu ai sã miroºi ºi mai mult. De ce nu mai
miroase omul? Omul are duh, ºi ar trebui sã miroasã frumos.
Copilaºii Mei, floarea din grãdinã are sã te mustre pe tine la
judecatã. Uite ziua, se vede muntele pe care trebuie sã-l urci, ºi
din munte se vede valea lui Iosafat. Ajunge! Tatã, mulþi mor
fãrã sã ºtie cã mor; ºi tineri, ºi bãtrâni, mulþi mor, tatã. Vã rog
sã fiþi pricepuþi ºi înþelepþi, cã mirese ºi miri mor. Nu zic cã
sunt miri ºi mirese ºi cã au de trãit, ºi mor, coboarã în groapã.
ªi împãraþi mor, care abia ºi-au luat cununa de conducãtori.
Mulþi prunci mor; abia au vãzut prima zi. De ce mor? De ce
nu trãiesc? E plata pãcatului ºi a blestemului. Copilaºii Mei,
oiþele Mele, aceasta se petrece pe pãmânt, dar la Dumnezeu
nu se petrece aºa. La Dumnezeu nu mai biruieºte moartea. La
Dumnezeu biruieºte viaþa, dar pãstreazã-þi viaþa. 

Copilaºii Mei, la poporul lui Dumnezeu, e oprit pãca-
tul, e opritã moartea. 

... Feriþi-vã de a fi malahiºti. Credeþi? Se vede pe pã-
mânt om cu om curvind, ºi femeie cu femeie curvind; se vede
femeie care curveºte cu degetul; se vede femeie care, când

nu-ºi împlineºte pofta, zbiarã ca animalul. Voi n-aþi vãzut ce am
vãzut Eu. Sunt bãrbaþi care curvesc cu pãsãrile, cu oile, cu
caprele ºi cu alte animale. Sunt femei care curvesc cu câinii.
Copilaºii Mei, feriþi-vã de toate felurile de pãcate. 

... Copilaºii Mei, dacã aþi venit la Mine, slujiþi-Mi. Fiþi
desãvârºiþi ºi nu vã ruºinaþi cu viaþa duhovniceascã, nu vã ru-
ºinaþi cã zice lumea „pocãitule“ sau „înapoiatule“. De când
a cãzut Oastea Domnului, a cãzut toatã omenirea în pãcate.
Copilaºii Mei, erau preoþi în Oastea Domnului, ºi preoþii pre-
dicau ºi slujeau. Acum, de când a cãzut, nu mai e putere nici
la împãrat, nici la argat. Copilaºii Mei, credeþi? Ascultã la
Mine, cã dacã mai era Oastea Domnului, nu era þara româ-
neascã aºa, cu portul acesta, ºi ar fi fost o þarã de laudã cereas-
cã. Durerea este cã s-a strivit, cã nu era pe pãmântul româ-
nesc crucea dãrâmatã ºi bisericuþe încuiate. Crezi? 

... Fiilor, din toatã suflarea care se aflã azi, dacã o fi
cinci sã se mântuiascã, pentru cã nu crede; ºi nu vrea; zice cã
e mai bine aºa. Chiar dacã ar cãdea în foc sau în apã, nu zice:
„Domnul Iisus Hristos sã mã mântuiascã“.

Arhanghelul Rafail primeºte poruncã de la Domnul sã aducã pe
adormitul Mihail. 

... Rafaile arhanghele, du-te ºi cheamã-l pe Mihail sã se
rãcoreascã dorul mamei lui. 

— Mihaile, pleacã-te la picioarele Domnului ºi sãrutã
de trei ori picioarele Domnului ºi telefonul, în numele Tatãlui
ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin. 

— Mamã, ce face tata? Ce face fratele meu, Jean?
Mamã, roagã-i din partea mea sã lase fumatul, cã au venit la
mormânt ºi au fumat la crucea mea ºi m-a supãrat satana.
Mamã, fã slujbã pentru ei, sã le ia pofta de þigarã. O, mamã,
dacã ar ºti ei unde merge fumãtorul, n-ar mai fuma, ci s-ar
pocãi. 

Mamã, sã te rogi mereu la Dumnezeu sã mã aducã în-
gerul Rafail ca sã te mai vãd o datã. Mi-e dor de tine, mamã,
cã mult m-ai dezmierdat. Sã fii cuminte, cã m-a scos de unde
am fost. Am fost în smoalã ºi în rãºinã. Am fost între ºerpi ºi
între scuipãtori. Mamã, omul când fumeazã scuipã, ºi strânge
satana scuipatul, ºi am stat acolo ºi am îndurat mizeria, dar
postul tãu ºi slujbele m-au scos. Sã nu te întorci din calea
aceasta, cã þi-ai pregãtit acolo un sãlaº. 

... Mamã, se aude aici la cerul sfânt cã se schimbã pã-
mântul ºi se face nou ºi se uneºte cerul cu pãmântul. 

Mamã, aici nu se mai poate face casã ºi nici masã. Ma-
mã, nu mã mai plânge. Sã plângi viaþa din lume, pe care o
aveam; sã plângi când mã duceam la restaurant, când mã du-
ceam la mare; sã plângi când mã duceam la bal ºi la plimbare. 

... Am gustat toate porturile lumii, dar m-am trezit aici,
nu ºtiu cum. 

Avem aici un râu de apã limpede, din care noi ne adã-
pãm. Avem pomi din care mâncãm roade, ºi pãsãrele care ne
cântã mereu. Aici nu sunt lacrimi, nici întristare. Nu am vãzut
niciodatã faþa Domnului decât numai atunci când am plecat;
m-a adus îngerul în faþa Domnului ºi m-a mustrat. 

... Am fost distractiv; am petrecut numai prin baluri ºi
prin restaurante ºi la petreceri. Suntem aici mulþi feciori ºi
sunt ºi bãrbaþi însuraþi, ale cãror femei curvesc pe pãmânt, ºi
greu le este lor aici pentru aceastã curvie. 

Auzi cântecele care se cântã în cerul sfânt? Aici nu se
plânge, nu se roagã, ºi are multã fericire pãrintele Iosif Trifa
ºi preotul Vasile Ouatu. Sunt mulþi ºi aºteaptã ziua rãsplãtirii. 

... Dacã aº mai veni o datã pe pãmânt, aº spune ºi la
morþi ºi la vii cã aici e multã suferinþã ºi nimic nu se mai poa-
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te repara decât prin preoþime. Fãrã preoþime nimic nu se
poate face. 

... Eu am sfârºit. Mulþumesc Þie, Doamne Iisuse Hris-
toase, pentru mila ce ai dat-o robului Tãu, Mihail, pãcãtosul. 

Rãmâneþi cu bine. Pacea Domnului Iisus Hristos sã se
verse peste capul vostru! 

2/15 septembrie 1974

Loc pregãtit pentru poporul Domnului în vremea când se va curãþi
de pe pãmânt fãrãdelegea. Semnele sfârºitului. Îndemn pentru
zilele de post, ºi cuvânt cu duh de viaþã în el, dupã învãþãtura
Scripturii. Poporul cuvântului este biserica cea vie a Domnului. 

... Între cer ºi pãmânt se pregãteºte un loc pentru popo-
rul Meu, cã aici, pe pãmânt, e ursit totul spre nimicire. Voi nu
ºtiþi. Se va usca pãmântul acesta ºi toatã tulpina plantelor ºi
izvoarele. Lipsiþi-vã de toate mãdularele, lipsiþi-vã, tatã, mã-
car cã suferiþi. Copilaºii Mei, învãþaþi-vã unul pe altul sã cu-
noaºteþi semnele sfârºitului. ªi copilul din braþe sã ºtie sem-
nele sfârºitului, ºi învãþaþi copiii sã ºtie zilele de post ºi sã nu-i
audã vecinii voºtri pe copiii voºtri plângând cã le e foame. Sã
ºtie de la sine cã astãzi e o zi dumnezeiascã ºi cã fiecare tre-
buie sã trãiascã duhovniceºte. Nu acum s-au fãcut zilele de
post, nu acum s-a fãcut lunea, nu acum s-a fãcut miercurea,
nu acum s-a fãcut vinerea. 

... Fiilor, sã ºtiþi cu toþii cã lumii i-a sosit ceasul morþii,
cãci a cãzut lumea în pãcate grele. Babilonul, cetatea cea ma-
re, va fi îmbrãcatã în haine de jale. 

... Gura ta, când ai deschis-o în faþa Mea, din ea sã iasã
duh de viaþã. Ce mai ai tu nevoie de cineva când ai pe Dum-
nezeu? Fiule, sã fii creºtin fãrã nici un fel de motive.

... Nu vã uitaþi cã se nasc prunci ºi sã ziceþi cã trebuie
sã moºteneascã ei, cãci toate se fac fãrã oprire pânã la arãta-
rea Mea. 

... Copilaºii Mei, pe unde puneþi voi picioarele, vi se ia,
ºi veþi merge pe un alt pãmânt ºi se face un pod ca sã stea cre-
dincioºii în timpul plãgilor care se vor vãrsa. 

... Învãþaþi capitolele ºi versetele Scripturii, nu învãþaþi
basme, cã va scoate Dumnezeu din poporul Sãu în faþa jude-
cãþii ca sã vorbeascã cineva. Aºa ºi cu voi, o sã plângã toþi pã-
cãtoºii în faþa aceluia care va vorbi. 

... Fiilor, copilaºii Mei, învãþaþi Scripturile, cã veþi fi
urâþi de neamuri, veþi fi urâþi de copii, veþi fi urâþi de nepoþi,
dar Dumnezeu n-o sã vã urascã, ºi mai mult o sã vã iubeascã,
ºi mai mult o sã vã dãruiascã. Copilaºii Mei, s-a umplut pã-
mântul de fermecãtoare, de vrãjitoare, dar fiþi desãvârºiþi, ºi
pe unde mergeþi voi, sã luminaþi ca soarele pe cer. Nu vã mai
întristaþi de vremea de astãzi. Voi sunteþi biserica cea vie, bi-
serica lui Iisus cea vie. 

... Copilaºii Mei, plânge Maica Domnului pentru fe-
meia omului care nu mai þine dupã naºtere patruzeci de zile
lãuzie. Preoþime, preoþime, care îndrãzneºti sã slujeºti o fe-
meie care nu trebuie sã calce pãmântul patruzeci de zile! În
poporul Meu nu este îngãduit ca femeia sã nascã la materni-
tate. Sã ºtii cã orice ai pãþi, nu-þi îngãduiesc ca femeia creºti-
nã sã nascã la un loc cu pãgânele. Iatã cum merg lãuzele pe
pãmânt fãrã sã le opreascã cineva. Creºtinilor, nu simþiþi? Se
aprinde pãmântul! Vine prãpãdul! Vine distrugerea! Din toate
porneºte ºi se osândeºte. Cine sã mai anunþe preoþii sã nu mai
facã molitfe femeilor înainte de patruzeci de zile? 

... Cine nu ascultã de sfaturile Mele, sã ºtiþi cã nu Mã
mai cobor ca sã-i vorbesc. 

12/25 septembrie 1974

Multa fãrãdelege de pe pãmânt. Se va auzi glasul trâmbiþei,
pentru pregãtire, înainte de sfârºit. 

... Fiul Meu, nu mai e mult ºi terminã Dumnezeu lucrul
Sãu ºi nu se va mai cunoaºte unde a stat Duhul Sãu, cã va mã-
tura Dumnezeu ºi locul ºi vasul Sãu, fiindcã nu te-ai înmuiat.
Dar vine vremea sã te înmoi când va veni focul mistuitor.
Atunci se va înmuia toatã inima ta, dar zadarnic va fi. 

... Israele, poporul Meu, n-a fost niciodatã curvia de as-
tãzi; nu a fost niciodatã minciuna de astãzi; nu a fost nicio-
datã mândria de astãzi; nu a fost niciodatã beþia de astãzi; nu
a fost niciodatã hula de astãzi; nu a fost de când e veacul. De
ce, tatã? Pentru cã s-a stricat capul la împãrat. Dacã s-a stricat
capul, totul e stricat, duhovniceºte ºi pãmânteºte. 

... Copilaºii Mei, oiþele Mele, dupã lucrul ºi osteneala
ºi dupã bunãtatea ºi suferinþa Mea, ce iau Eu de la voi? Se
urcã, mãi Daniele, pânã la poarta cerului creºtinul, ºi când sã
punã piciorul, a cãzut pânã în adâncul cel mai de jos. Crezi? 

Creºtine, mãi fiule creºtine, dacã ai ºti cât ascultã
Dumnezeu de glasul tãu! Dar nu vrei sã fii credincios ºi nu
vrei sã fii pe calea sfântã. Nu te mai uita înapoi ca sã vezi
nebunii; nu te mai uita înapoi ca sã vezi curvarii; nu te mai
uita înapoi ca sã vezi mândrii. Uitã-te mereu la Dumnezeu ºi
ascultã de glasul Sãu. O, tatã, tinereþea voastrã, frumuseþea
voastrã cum se veºtejeºte! Uite cât sunt de fericiþi cei ce au
fãcut voia Noastrã. Israele, Israele, nu te uita la oamenii rãi,
ca sã nu pãþeºti nimic. Vine peste ei ce este scris. Vor pieri
toþi. 

Israele, sunt în mijlocul tãu, nu cu trupul, ci cu Duhul. 
... Israele, fii credincios, cã vei auzi glasul Domnului:

„Urcã-te, creºtine, dupã Mine!“. ªi dacã nu vei avea credin-
þã, nu vei îndrãzni sã mergi. Israele, vei auzi glasul trâmbiþei,
nu ca glasul de azi. Va cânta cântarea de bucium, ca sã se
scoale din somn ºi morþii. Israele tatã, mulþi dintre voi veþi fi
adormiþi în somn greu, fãrã Dumnezeu, ºi ai sã vii la Mine ºi
ai sã zici cã ai fost cu Mine, Israele, ºi am sã zic: „Acela e cu
Mine, care M-a vãzut când am venit“.

... Uite-l pe Gheorghe Chivulescu, preotul de la Cã-
prioru, cãruia i-am dat har sã fie un levit; a intrat la fotbal. Sã
vezi cum sare, zici cã moare. 

... Pune mereu mâna ºi cautã vremea, ca sã nu zici cã
n-ai ºtiut cã vine sfârºitul. Dumnezeu n-a ascuns nimic despre
sfârºit ºi nici nu e om pe pãmânt sã nu ºtie despre sfârºit. ªtiu,
tatã, toþi, dar nu vor sã se pregãteascã ºi sã se pocãiascã ºi sã
se umileascã. Se duc pânã în foc. 

6/19 octombrie 1974

Unde nu sunt creºtini iubitori de cer, nu mai este biserica, ºi se vor
dãrâma zidirile. Domnul coboarã prin toatã suferinþa trâmbiþei Lui. 

... Israele tatã, suntem în drum spre sfârºit. Israele tatã,
în timpul cât M-am pogorât cu Duhul, mulþi creºtini am întâl-
nit pe pãmânt, ºi astãzi nu mai sunt. Israele, n-am venit pe pã-
mânt sã dau bunã ziua la creºtini. Am venit cu lucrul Meu. 

... Israele, ce vor face aceºti creºtini când se vor întâlni
cu Mine la judecatã? Daniele, ce vor face? I-am fãcut fini, i-am
fãcut naºi, i-am fãcut rude, ºi tot M-au pãrãsit. 

Israele, mai avem un petec de mers, ºi în acest timp
vom trece ca printr-un canal întunecos, ºi ce-ai sã faci, tatã?
Ai sã ieºi ca purcelul, tãvãlit tot prin noroi? Israele, acea vre-
me care vine e grea, dar dacã eºti creºtin desãvârºit ºi ai cre-
dinþã ºi ai dragoste de Mine, de Domnul Iisus Hristos, Care a
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venit pe pãmânt ºi nu vrea nimeni sã ia aminte la cuvintele
Mele, dacã vei fi tare în credinþã nu te vei murdãri, ºi vei fi
mai bine ca în trecut. Iar dacã te vei tãvãli ca porcii, vei fi de
batjocurã tuturor îngerilor care te aºteaptã la gura canalului.
Vor râde de tine ºi pietrele, tatã, pentru cã ai fost creºtin ºi n-ai
iubit pe Domnul Iisus Hristos. Ai fost numai cu trupul, dar
duhul nu l-ai avut, cã se aud din cer cãderile creºtinilor de
ieri. Dar Eu ca un Dumnezeu am venit la tine ºi M-am fãcut
cunoscut þie, dar tu nu te-ai fãcut cunoscut Mie ºi ai lucrat cu
vicleºug cu Mine. Ai în faþã pe cei ce i-am iertat de pãcat, dar
nu au mai fãcut. 

Israele tatã, poporul Meu, mulþi ani am cãlãtorit cu
tine. Am vorbit de aproape ºi Mi-ai spus: „Da, Te ascult“, dar
nimic n-ai fãcut; ai fost mincinos. Israele, nãdãjduieºte în
Mine, fii bine cu Mine. Israele, în faþa poporului din trecut, în
multe feluri M-am schimbat în faþa lor, dar în faþa ta nu M-am
schimbat niciodatã. Israele tatã, când M-ai auzit prima datã,
erai mult mai credincios ºi mai cuminte ca azi, ºi am zis cã tu
de la Mine nu vei pleca, ºi am spus ºi ucenicilor Mei: „Aceº-
tia sunt mai credincioºi ca voi“, ºi ei au plâns mult de acest
lucru. De ce astãzi nu mai sunteþi aºa? De ce atunci eraþi
mulþi, ºi astãzi nu mai sunteþi decât ca iarba printre mãrãcini,
ici colea, câte un fir? Israele tatã, în toate felurile am lucrat cu
voi ca sã cunoaºteþi pe Dumnezeu. 

... De aceea zic, creºtine, nu mai face pãcat, cã nu mai
ai unde sã te mai speli, cã Trupul ºi Sângele din potir, se ia ºi
se întoarce înapoi la aleºii Sãi. Bisericuþa, nu pentru lume se
dãrâmã, ci pentru tine, copilul Meu, ca sã nu te mai duci tu. 

... Cu greu am coborât prin vasul Meu. Este zdrobit, nu
de la sine, ci de la creºtinii care fug de Mine. 

... Ce de creºtini erau în Turbaþi! Ce de creºtini aveam
în Ciofliceni sau în Micºuneºti, ºi am mers pânã la Sudiþi ºi
pânã la Fierbinþi, dar acum nu mai sunt. Crezi? Pace vouã,
Vasilicã ºi Florica! Sã nu fiþi mâhniþi. Aveþi grijã sã nu pieriþi
ºi sã nu muriþi ºi sã fie cineva din casa voastrã. 

18/31 octombrie 1974

Domnul îl aduce pe adormitul Mihail. 

Fiica Mea Vergina (mama lui Mihail, adormit, n.r.), fiul
tãu e bolnav. Parcã e opãrit. Ai fãcut mare pãcat când ai þipat
cã nu e ºi fiul tãu; cã a murit ºi nu e ºi el în muzica lumeascã.
Nu mai plânge, cã fiul tãu se roagã mereu la Dumnezeu ca sã
te iau ºi sã te duc la el. Vrei sã asculþi? Vei pleca la fiul tãu? 

Mihaile, vorbeºti cu mama ta? 
— Mamã, sã nu mai plângi, cã dacã ai fi lângã mine,

þi-aº arãta. Tot trup suntem, dar trup duhovnicesc, cãci cel
pãmântesc merge în pãmânt, ºi rãmâne trupul duhovnicesc.
Mamã, sã nu mai faci nici un pãcat cât vei trãi. Auzi? Dacã
eram în viaþã fãceam ca lumea, dar mila lui Dumnezeu a fost
aceasta ca sã fie aºa ºi sã nu mor de moartea mea, cã m-ar
fi judecat. 

Tot omul cãruia îi ia altul viaþa, i se iartã pãcatele. Nu
mai sunt cu pãrintele Dimitrie, cã m-a trecut într-o altã ca-
merã mai jos, din cauzã cã sunt opãrit de tine, mamã. Mamã,
pentru aceasta sã te ungi cu mir de la preot, cu acela cu care
se ung copiii care se boteazã. 

Mamã, sã dai sãrindare ºi sã faci slujbe ºi pentru tata,
cã nu vrea sã asculte, ºi fumeazã mereu. 

Mamã, mã ia îngerul. 
Sunt preoþi în iad pe care-i ceartã îngerii pentru lãco-

mie, pentru curvie, pentru hoþie, pentru înºelãtorie, pentru cãl-
carea sfintei anafuri, pentru cã se duc întinaþi la sfânta masã. 

Pentru pãcatele mele nu mã putea scoate preotul, cã eu
am crezut cã pe pãmânt este raiul. Sunt preoþi pe care-i ceartã
îngerii cã nu au postit; nici o zi de post nu au, nici vinerea,
nici miercurea. Sunt preoþi tare mult pãcãtoºi, pe care-i cear-
tã ºi îi ia cu cârdul ºi îi duc în locurile de osândã, ºi aþi vãzut
câtã onoare au preoþii când îi duc la groapã. 

Mamã, am sfârºit de vorbit cu tine. Mã ia îngerul. 
7/20 noiembrie 1974

Preoþii îi numesc eretici pe creºtinii iubitori de Dumnezeu. Sortarea 
celor credincioºi, prin nelepãdarea de ceea ce iubesc ei. 

... Preotul Didoacã Vasile are cel mai mare pãcat, cã
poartã urã de moarte pe partea creºtineascã; zice cã sunt ere-
tici. Cu multã scârbã ia darul din mâna creºtinilor, cã zice cã
sunt eretici. 

... Un cuibuleþ de creºtini va mai rãmâne, cã unii þin la
copii, alþii þin la pãrinþi, alþii þin cu neamurile, alþii þin cu tru-
pul, ºi se duc aceºtia pe apa sâmbetei. 

... Am tineri ºi tinere cãsãtoriþi de Mine sã fie familie
sfântã, sã nu se întineze niciodatã. 

7/20 noiembrie 1974

Poftele atrag pedeapsa lor. Jalea Domnului pentru creºtinul care
pleacã în lume. Focul se va aprinde de la gura omului. Proorocie
despre o turmã ºi un pãstor. Cine este despãrþit de lume, e vrednic 

de numele de sfânt. 

... Tatã, treziþi duhurile, cã e pãcat sã pieriþi dupã câtã
hranã aþi avut. ªtiþi cine v-a omorât? Pofta, mãi tatã. Ce sã fa-
cem? Vine ziua de judecatã, ºi ce va face omul care s-a îndu-
plecat la poftã? 

... Dacã a lãtrat un câine, ai fugit de lângã Mine. Dacã
þi-a dat un vecin o palmã pentru Mine, ai fugit ca un nebun,
dar Eu, cât am suferit! Eu te-am iertat, cã Mi-e milã de tine,
cã te vãd cum vei sta în faþa Mea la judecatã, cã judecata Mea
e dreaptã ºi condamnã dupã fapta ta, cã ai fugit pentru nimic,
ai fugit pentru iubit, ai fugit pentru bãut, ai fugit pentru hulit,
ai fugit pentru curvit, ai fugit cã ai înnebunit, ºi Mã uit la tine
cum vei sta smerit în faþa Mea, crezând cã va fi mila ca
altãdatã, dar nu va fi. 

... O, poporul Meu, adevãr adevãrat grãiesc: când va
cãdea focul pe pãmânt, ai sã te mistuieºti, ai sã fugi cu focul
pe tine spre pãdure ºi ai sã zici: „Domnul meu, Dumnezeul
meu, de ce m-ai pedepsit cu foc?“. ªi Dumnezeu va spune:
„Pentru cã ai stat cu lumea ºi te-ai purtat ca lumea, de aceea
a venit foc peste tine, cã osteneala Mea de azi ºi de altãdatã
n-ai luat-o în seamã; ai spus cã Dumnezeu nu te bate pentru
pãlãrie sau pentru bascã sau pentru port“. 

... Am spus odatã sã þineþi zãmislirea copiilor la trei ani,
pentru ca sã poatã ºi femeia sã facã lucrul sãu, ºi nu aþi þinut
nici unul acest lucru. Tot bãrbatul s-a dus la femeie pentru
poftã, dar sã ºtii cã pofta te duce în iad. Sã te duci la femeie la
timp potrivit ºi sã zici: „Mã duc la femeie, dar nu cu poftã, ci
sã zãmislesc un prunc ºi sã-l dãruiesc lui Dumnezeu“.

Poporul Meu, posteºte mereu, ca sã piarã pofta. Poporul
Meu, poporul Israel a trecut prin apã, iar noi vom trece prin
foc, pentru cã scrie „foc“. S-a înmulþit focul pe pãmânt. Focul
vine de la gura omului ca de pe coº. Focul nu vine din cer, dar
Dumnezeu va sufla, ºi va ieºi foc din gura oamenilor. 

... Israele, nu te teme, cã vei sta lângã cei care ard ºi nu
vei arde. Vor arde ºi femeile. Vor fi femei însãrcinate, chiar
dintre voi. Sã nu o iei la fugã cu cel nebun sau sã zici vreo
vorbã rea, cã vine, este aproape. Omul lungeºte mereu veacul
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sãu, dar tu nu lungi, ºi stai mereu în colivia ta, cu gândul la
Dumnezeu. Cerul ºi pãmântul trec, dar ce este scris, nici un
minut nu trece. Aºa fãceau pe vremea Babilonului, aºa fãceau
pe vremea potopului, aºa fãceau în toate timpurile când Dum-
nezeu i-a ameninþat cu moartea. 

... Copiii Mei, am venit la voi, am venit de la un popor
de departe, cãci în curând se vor aduna toate popoarele într-un
singur loc ºi veþi fi o turmã ºi un pãstor ºi veþi mânca o sin-
gurã masã. Ia bine seama, nu te mai purta ca lumea, nici cu
gândul, nici cu inima, nici cu simþul, nici cu cuvântul, nici cu
pãrul, nici cu nimic. Eºti rugat sã te deosebeºti de lume. Nu
te supãra cã zice lumea: „sfânt“, ºi sã te superi cã nu eºti
sfânt. Dacã-þi zice „sfânt“, sã te bucuri, cã sfânt este Dumne-
zeu, ºi sã-þi parã rãu cã nu eºti sfânt.

11/24 noiembrie 1974

Toatã truda omului este pentru foc. Semnul sfintei cruci alungã
toate ispitele. 

... Fiilor, sunteþi cu mortul lângã mormânt, sunteþi lângã
sfârºit ºi nimeni nu cunoaºte acest sfârºit. Toþi aleargã sã-ºi fa-
cã o casã frumoasã ºi o hainã frumoasã, dar nimeni nu ºtie cã
vine plugul lui Dumnezeu. Dacã nu credeþi, cãutaþi, cã scrie în
Apocalipsã. O, copilaºii Mei, ascultaþi cu luare-aminte aceste
cuvinte. O, Românie, Românie, ascultã cuvântul lui Dumne-
zeu, cã iatã, sfârºitul o sã fie. Nu mai are timp domniºoara sã
împleteascã cosiþa de mireasã. Nu mai are timp mirele sã caute
mireasa sa. Fiþi desãvârºiþi ºi tainici la ceea ce primiþi, cã plin
e cerul ºi pãmântul de vânzãtori ºi de cumpãrãtori. 

... Plângeþi-vã pe voi, cã pe voi nu mai are cine sã vã
îngroape. Tot pãmântul este borhot amestecat cu foc. 

... Florilor, în curând veþi cãlca peste oseminte. 

... Þineþi secretul, cãci cine face o sfântã cruce sau o
sfântã rugãciune, e un lucru de mare preþ, ºi în faþa duºmani-
lor e pericol de moarte. Sã fiþi atenþi, cã va veni timpul sã fiþi
pedepsiþi ºi pentru cruce ºi pentru rugãciune. 

Voiam sã nu mai cobor, cã afarã e vulpea care stã pe la
fereastrã. 

14/27 noiembrie 1974

Mãrturie a coborârii Domnului prin trâmbiþa Sa. Vremea Dom-
nului se schimbã din pricina poporului ºovãitor. Sfinþenia strãlu-
ceºte din om. Suferinþa trâmbiþei aºteaptã la mila poporului creºtin. 

Pe pãmânt va fi Domnul ºi cu poporul Sãu. 

... Aceastã lucrare este fotografiatã de sfântul apostol
Luca. 

... Nu ºtiu de ce nu creºteþi în duh, cã vãd cã în trup
creºteþi mereu. De ce nu creºti, Israele? cã Eu am nevoie de
duh, cãci trupul îngraºã pãmântul. Israele, de ce nu creºti? Vi-
ne vântul sã surpe munþii, sã surpe copacii. Israele, fiul Meu,
dã drumul Duhului lui Dumnezeu sã creascã înãuntrul tãu.
Nu-L mai þine pe loc, tatã, cã de duh e mare nevoie la Dum-
nezeu, cãci precum plugarul pãrãseºte pãmântul care nu ro-
deºte ºi nu-l mai lucreazã, tot aºa ºi Dumnezeu pãrãseºte pã-
mântul care nu mai rodeºte. 

... A fost vorba când ne-am cunoscut sã fiu cu voi pânã
când ne vom muta de pe pãmântul acesta, dar pentru cã unul
se naºte ºi altul moare, lucrul se va schimba. Ce sã fac Eu cu
acela care s-a nãscut azi dacã astãzi va fi sfârºitul? 

... Dacã ai vândut pe cineva, cautã ºi rãscumpãrã cât
mai e timp, cã va fi vai ºi amar de tine. Feriþi-vã de aceastã
crimã. Nu vindeþi creºtinii. 

Iubiþi-vã ºi apãraþi-vã, cã sunteþi un popor strãin,
sunteþi ca o insulã în mijlocul unei ape. O, insulã sfântã, pãs-
treazã-þi sfinþenia ºi luptã pentru ea luptã dreaptã. Sfinþenia e
finã, tatã. Când te-ai îmbrãcat în ea, nu te mai cunoaºte ni-
meni, ºi vei strãluci ca soarele, ºi atunci tot omul care e duº-
manul tãu va plânge la tine ºi va cere îndurare, dar Dumnezeu
nu-l va mai lãsa. 

Credinþa voastrã sã fie de aur, nu de aramã. 
... Pentru tot poporul suferã acest trup. Toate durerile ei

sunt numai pãcatele poporului Meu, cã e vas folosit de toþi ºi
lovit de toþi ºi e hulit ºi e batjocorit ºi e nepreþuit. Stai ºi tu
bine, ca sã stea ºi vasul Meu fãrã durere. 

... Sã nu vã supãraþi cã sunteþi mici, cã dacã aþi avea
credinþã, aþi fi mai presus de orice învãþat, aþi fi mai presus de
orice ºtiinþific. 

... Israele, te-ai învãþat cu binele, dar sã ºtii cã pãmântul
de sub picioarele tale nu e al tãu, ºi e al Meu. Vãd ºi Eu cã a
crescut omul ºi a fãcut ce a voit pe pãmântul Meu, a fãcut
construcþii mari ºi fiare peste fiare, dar adevãrat vã spun cã în
timpul care vine, ºi e în faþa voastrã, nu voi mai lãsa pe pã-
mântul acesta nimic, pentru cã nu e plãtit. Creºtine, nu crede
pe cel ce vine la tine ºi îþi spune: „Pãmântul este al meu“.
Omul este omul, ºi Domnul este Domnul. Nu rãmâne nici
omul ºi nici pãmântul, ºi rãmâne numai Dumnezeu cu po-
porul Sãu. 

23 noiembrie/6 decembrie 1974

Cei ce nu iubesc viaþa curatã, aduc dureri ºi întristãri în mijlocul
creºtinilor. 

... Israele, în mijlocul tãu sunt mulþi care nu duc viaþã
curatã, viaþã creºtineascã, ºi de aceea aduc dureri ºi întristare
între voi. Israele, apropie-te de Mine. Dumnezeu nu poate sã
trãiascã cu hulitorul, cu vânzãtorul ºi cu beþivul. Fii nevinovat
de pãcat, cã sabia care se va ridica deasupra ta, se va ridica
asupra capului care a ridicat sabia. Pumnul care se va ridica
asupra capului tãu, se va ridica asupra capului celui care a
ridicat pumnul. 

28 noiembrie/11 decembrie 1974

Cei ce iubesc lumea, Îl pãrãsesc pe Domnul. Pãcatul se va întrupa.
Mãslinul din poarta cerului este bulgãrit cu pietre, ca sã nu aibã 

roade. 

... Am avut un numãr de fii ºi Mi-au murit, pentru cã nu
au voit sã vinã lângã Mine, ci au voit sã fie ºi cu Mine ºi cu
lumea. Adevãrat vã spun cã aceºtia nu pot rãmâne cu Mine. 

... Copilaºii Mei, depãrtaþi pãcatul de la voi ºi nu mai
fiþi prieteni cu oamenii rãi, nu mai fiþi prieteni nici cu rude,
nici cu frate dacã este rãu ºi nu e cu Dumnezeu. Nu mai face
rugãciune cu lumea de mânã. 

Le-am arãtat semnul pãcatului, dar nu vor sã recunoas-
cã. Copiii Mei, nu mai faceþi pãcat, cãci pãcatul se naºte cu
trupul, ca pruncul, ºi îþi zice mamã ºi tatã. 

... Adevãrat vã spun: cine n-a intrat acum în rai, nu va
mai intra, cã pãcatul se va întrupa ºi nu te va mai lãsa, cã are
ºi el mãdulare ca tine ºi stã în calea ta. 

... Uitaþi-vã bine câtã întârziere am, cã am avut o turmã
mare de oi, ºi acum am rãmas cu câteva. Unde este munca
Mea? Sã ºtii, creºtine, cã Mã voi judeca cu tine pentru munca
Mea, cã dacã nu-Mi vei da plata, Îmi voi scutura picioarele ºi
va fi greu, cã te voi face ca pe femeia lui Lot. Adu-þi aminte de
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zilele dinainte, cã îþi eram masã, izvor, tot ce doreai, ºi acum
te-ai dus la pãgâni. Veniþi-vã în fire, cã nu va mai fi bãutura,
muierile, þigãrile, ºi vei plânge dupã Mine ca egiptenii. 

... Scoalã-te în sus ca un viteaz, încalþã-te bine ºi îm-
bracã-te, pune-þi masca la ochi, ºi coif, ºi fii treaz, cã numai
aºa vei birui, cã de ar fi toþi împotriva ta, vor cãdea ca Goliat.
Dar fiþi fãrã poftã în voi, nu mai fiþi cu lux, cã vine vremea sã
nu-þi mai placã, vine vremea sã vã lipsiþi de toate. Mai bine
nu vã mai jucaþi cu viaþa, cã e scumpã viaþa. 

... Acest trup prin care vin de departe, acesta este
mãslinul pe care-l bulgãresc toþi cu pietre, este mãslinul din
poarta cerului, care odatã era plin de roade, ºi mai târziu a
ajuns sã nu mai aibã roade. Bãgaþi bine de seamã, cã nu e voia
mãslinului, ci a celui ce dã cu piatra. 

13/26 decembrie 1974

1975 

România va fi curãþitã. Israel înseamnã „uns“. Botezul ºi-a pierdut
puterea, prin fãrãdelegea omului ºi a preotului. Creºtinul sfânt este
din sãmânþa lui Avraam. Smerenia trâmbiþei Domnului. Oamenii
legii pãmânteºti se lovesc în Domnul, Care îi ocroteºte pe ai Sãi. 

... Românie, Românie, Se va ridica Dumnezeu împotri-
va ta ºi nu va rãmâne nimic pe vatra ta. Românie, Românie,
de ce ai primit pe vatra ta acest chip ºi aceastã purtare neîn-
gãduitã? Românie, vatrã sfântã prin ucenicii care sunt mãrtu-
rie! Românie, Românie, e un Dimitrie, e un Gheorghe, e un
Ioan! Veniþi-vã în fire, creºtinilor, cã sunt în ajun sã termin,
cã nu mai am unde sta pe pãmântul þãrii acesteia. 

... Unde sunt aceia care spuneau: „Da, Doamne, ade-
vãrat cã eºti Dumnezeu!“? Unde sunt aceia pe care i-am uns
ºi i-am binecuvântat? Dacã aceºtia ar ºti ºi numele îngerilor
ºi al celor din cer, ºi aceia ar fi fost vânduþi, ºi aceia ar fi fost
coborâþi din cer jos. 

... Vine vremea sã se pedepseascã ºi beþivul, ºi tutunarul,
ºi curvarul, cã Dumnezeu nu mai poate rãbda înºelãciunea. 

... Nu slujeºti Mie dacã posteºti sau dacã te rogi, ci e
pentru tine, tatã, cãci pe portiþa cerului nu va intra nici un fir
de pãr nelegiuit, în împãrãþia Mea. 

... N-am venit sã iau de pe pãmânt praful sau copacul,
ci am venit la tine, creºtine, cã moºii ºi strãmoºii voºtri au fã-
cut rugãciune ºi M-au trimis la tine, cã aºa e scris în Scriptu-
rã. Oare, a minþit Dumnezeu? 

... Copilaºii Mei, nu vã mai obiºnuiþi cu lumea, tatã.
Copilaºii Mei, în lume trãiþi, dar Eu vorbesc duhovniceºte.
Nu dezbrãca credinþa ºi binecuvântarea, ci stai aºa cum au
fost moºii ºi strãmoºii, cãci vine altã modã, o sã vedeþi. Lãsaþi
lucrurile sataniceºti. Tinerele ºi tinerii pe care-i aveþi, bãgaþi
bine de seamã cã picioarele goale le arde focul; se vor aprinde
cum se aprinde focul cu gaz. 

... Sã ºtii de la Mine cã mai e puþin ºi va veni pedeapsa,
începând de la curvie. Vai de femeia care ºi-a lepãdat bãrbatul
ºi vai de bãrbatul care ºi-a lãsat femeia fãrã sã aibã motive pen-
tru preacurvie! Vai de beþivi, vai de hulitori, vai de hoþi, vai de
vaiul pe care nu-l aºteaptã nimeni! Vai de acela care a încuiat
uºa bisericii! Vai de acela care a încuiat uºa credincioºilor! 

... Israele, ce înseamnã acest cuvânt: „Israele“? În-
seamnã cã poþi sã fii ungur, poþi sã fii jidov, poþi sã fii ameri-
can, poþi sã fii rus, poþi sã fii orice, acesta este uns. Ungerea

ta cu unsoarea Mea nu e numai a Mea, a Duhului ceresc, ci
eºti uns în Tatãl, în Fiul ºi în Duhul. ªi „Amin“ ce înseamnã?
Pecetluirea. 

... Copilaºii Mei iubiþi, sã ºtiþi de la Mine, adevãr ade-
vãrat grãiesc cã de când a venit botezul în lume, nu e pãcat sã
iei mireasã din lume, cã e botezatã, dar e din lume. Lumea e
deºertãciune. E încreºtinat pruncul, dar dupã botez legea creº-
tinã nu au þinut-o nici pãrinþii, nu au þinut-o nici strãmoºii.
Botezul a fost cãlcat în picioare de când era prunc. 

... Se mirã cerurile de ce în vremurile de azi nu se mai
fac ucenici dintre creºtini, cã mereu mor. Vine ca o umbrã la
Mine, stã un an, doi sau trei, ºi iar se întoarce de unde a fost.
Fericit peste fericit, mai mare ca oricare este un ucenic din
vremurile de azi. În vremurile de azi, de murit mor mii ºi sute,
dar sã se facã sfinþi, nu se fac. 

Eu am spus: „Mergi pe urmele Mele, ºi unde nu poþi,
sã-Mi ceri putere“. Hai, creºtine, vino la Mine! Nu te mânia,
nu te supãra pe soarta ta, nu te supãra nici pe Mine, nu te supã-
ra nici pe credinþa ta, ca ucenicul Iov, sãrmanul, pânã ajungi la
poarta lui Dumnezeu. Crezi? Nu te întoarce, fiul Meu, din calea
lui Dumnezeu, cã e grea întoarcerea. Înainte mereu, chiar dacã
îþi stã în faþã un cãlãu. Înainte mereu! Înainteee, nu înapoi, ci
pe drumul cel sfânt, pe care au mers mii ºi mii de copii. 

Din a cui sãmânþã eºti, creºtine? Din a lui Avraam, ºi
aºa ai mers din neam în neam, ºi sã ºtii cã ai binecuvântare
mare prin strãmoºul tãu. Crezi? Dacã nu faci pãcate, te duci
în sânul lui Avraam. Faceþi fapte sfinte, veniþi-vã în minte, nu
mai fiþi rãtãciþi, Mã îndeamnã sfântul Ioan sã spun. Sfântul
Ioan a fost zãmislit din poruncã, ºi pentru rãtãciþi. Plângea
preotul în biserica sa cã nu avea creºtini. Cine era acela? Era
un Zaharia. Astãzi cine mai plânge, creºtine, pentru tine, pen-
tru cel rãtãcit? E lucru mare ce fac Eu pentru voi. E lucru ma-
re ce a fãcut Dumnezeu cu Zaharia. E lucru mare ce a fãcut
Dumnezeu cu Fecioara Maria. E bucurie mare, copilaºii Mei,
pentru cei care cerceteazã lucrarea aceasta. 

... E o fiinþã omeneascã ºi nepreþuitã ºi îndureratã, prin
care Dumnezeu Îºi face lucrul Sãu. E trup, e fiica lui Andre-
iana, care era urâtã ºi prostuþã ºi nebãgatã în seamã de lume,
ºi e ca sã-i dea de ruºine pe cei de neam mare. Vino, creºtine,
la prostuþa Mea! Vino la Mine, creºtine, cã e bine, e foarte bi-
ne, cãci prin prostuþa aceasta e oglinda sfântã, ºi tot prin ea te
uiþi în împãrãþia Mea. 

... O, Daniele, am avut mii de copii, tatã. Unde e turma
din Ocniþa? Unde este turma din Proviþa? Unde este turma
din Ibrianu? Unde este turma din Cãlãraºi? Unde este turma
din Valea Lungã? Unde este turma din Bucureºti? Unde este
turma din Moroieni? Cum sã nu fiu supãrat? Odatã plec ºi tac.
Veniþi-vã în minte, cercetaþi bine viaþa cu Mine. Daniele, e ru-
ºinos de un creºtin care nu pune mâna pe Scripturã. 

... Mai e un pic ºi vine un popor necunoscut, care nu
s-a închinat lui Baal, nu s-a fãcut comunist, ºi dupã aceea se
va face un lucru mare, care nu se descoperã acum. 

... Am trimis tot cerul sfânt, toatã armata cerului am
trimis-o împotriva informatorilor, ca sã nu vã mai cheme sã
vã cerceteze. 

25 decembrie 1974/7 ianuarie 1975

Toþi cei credincioºi sã vinã la Domnul, pentru ocrotire ºi sfinþire ºi
pentru salvarea neamului lor cel adormit. Milostenia trebuie 

rãsplãtitã prin rugãciune de mulþumire. 

... Vino la Mine, creºtine! Pe cine sã mai trimit dupã
tine? cã nu mai am pe cine sã mai trimit dupã tine, cã dupã
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Mine sunã trâmbiþa lui Mihail ºi morþii vor veni sã-Mi vadã
faþa ºi tu vei zãbovi sã îngropi morþii, sã te gândeºti sã faci lu-
cru pãmântesc. Vino, cã vei fi înfometat ºi nimeni nu-þi va
mai da nici o poamã. Vei fi însetat ºi nimeni nu-þi va da nici
o picãturã de apã. Vei fi gol ºi va fi frig, ºi nimeni nu-þi va da
îmbrãcãminte ºi nimeni nu-þi va da încãlþãminte. Duhovni-
ceºte Domnul vorbeºte. Vino, cã vei fi obosit, abia te vei mai
þine pe picioare ºi nimeni nu-þi va da un scãunel sã te odih-
neºti. Vino, cã vei sta în ploaie, dar ploaia, tatã, te va pãtrun-
de pânã la os ºi nimeni nu te va aciua, nimeni nu te va cunoaº-
te pe pãmânt. Decât Dumnezeu te cunoaºte, ºi El îþi va zice:
„Vino, obositule! Vino, însetatule! Vino, golule! Vino, frigu-
rosule! Vino sã te încãlzesc! Vino sã te îmbrac! Vino sã te
hrãnesc! Vino, cã te vor bate vânturile! Vino, cã la Mine sunt
toate bune pentru tine! Vino, cã din Mine te-ai nãscut! Vino
la Mine, creºtine!“. 

Vine vremea, tatã, când vei cãuta ºi groapã sã te aciu-
ezi ºi nici groapa nu te va primi. Vino la Mine, cã M-a trimis
Tatãl la aºternutul tãu sã te chem. Vino, tatã, cã dau osândiþii
din iad sã iasã la acest cuvânt, dar nu pot, ºi tu, cã eºti liber,
nu vii. Vino, cã dacã asculþi de Mine ca moºii ºi strãmoºii
voºtri, vei da slobozenie întregului neam pe care-l ai în iad. 

... Preþuiþi chemarea, cã orice vei sãdi, va rãsãri; orice
vei rãsãdi, se va prinde ºi va lua viaþã ºi se va face frumoasã,
dar fã aºa cum te învaþã Dumnezeu. Copilaºilor, treziþi-vã la
viaþa creºtinã, cã nu va mai lumina soarele pe cer, ºi tu vei lu-
mina pe cale. Nu va mai fi sarea pãmântului, ºi tu vei da gus-
tul. Veniþi-vã în fire. Spãlaþi-vã picioarele unul altuia, ca uce-
nicii Mei. Dovediþi prin fapte cã sunteþi fii ai luminii. Voi veþi
lumina pe cale, cã la voi vor veni mulþi sã-ºi aprindã lumina
lor. Mãi tatã, vine vremea sã fiþi mucenici. Copiii Mei, sã fiþi
ca mucenicii, sã nu sãriþi în iad. Vine vremea sã se încerce pu-
terea ta. 

... Lãsaþi grâul împreunã cu spinii, cã singuri se vor ale-
ge. Am arãtat vasului Meu cã vine vremea sã meargã fiecare
la locul sãu, ºi nu pe pãmânt va sta, ci la locul ce ºi l-a rãs-
cumpãrat. Nici cât un fir de pãr lucrul spurcat nu va intra în
împãrãþia Mea. 

... Sãraci din poporul Meu care primiþi milostenie, sã-Mi
rãsplãtiþi milostenia prin rugãciune pentru acela care v-a dat
ºi pentru rãposatul pentru care s-a dat. Nu fiþi ca þiganii de la
uºa bisericii, care cer pomanã ºi care nu se roagã pentru cel
care l-a miluit. 

... Aþi dat copiii la ºcoli, dar nu lãsaþi copiii sã-i ia de
tot profesorii. 

... Israele, poporul Meu, Israele, spalã-te bine, sã nu ai
tinã pe tine, cã sfârºitul vine; nu sfârºit sã mai rãmânã cineva
în urma Mea, ci sfârºitu-s-a! 

1/14 ianuarie 1975

Preoþii vor da afarã din biserici pe creºtinii urâþi de lume. Min-
ciuna ºtiinþei omului. Cuvântul Domnului va despãrþi veacurile.
Puterea papalã nu va mai fi, ci va fi numai Dumnezeu puterea.
Bogãþiile lumii sã fie dispreþuite. Vor plânge monahii pentru viaþa 

lor lumeascã, ascunsã sub hainã sfântã. 

... Fericit de milioane de ori cel pe care l-am câºtigat
prin acest cuvânt ºi stã neamãgit ºi în voie, cã stã lângã Dom-
nul Iisus Hristos. 

... Copilaºii Mei care mai sunteþi, nu aºteptaþi ca sã vã
pecetluiesc Eu. Pecetluiþi-vã voi, ca sã nu vã mai înºele satana. 

... O, Israele tatã, de ce nu cunoºti tu cã eºti ruda Mea
ºi cã de la Mine ai luat viaþã ºi faþã? cãci pentru Mine suferi

toate. De ce nu cunoºti tu viaþa fãrã de moarte? De ce nu cu-
noºti tu, tatã, cã poporul tãu e ca poporul lui Dumnezeu, ºi cã
poporul lui Israel e poporul din cer? Locul tãu nu e pe pã-
mânt, ci e la Dumnezeu, ºi de aceea te urãsc toþi, cã nu eºti
din loc pãmântesc. 

... Mulþi vor vinde cãminul acesta, ºi apoi vor vrea sã
vinã sã stea în locul acesta, dar pentru vânzãtori ºi pentru cei
ce au plecat se vor pecetlui toate. Nu e grea lupta, cât e frica.
Þine-te bine de Mine, cã acesta va fi un cutremur. Nu-þi face
nimeni nici un rãu. Acela care te-a împãrtãºit ºi te-a mãrturi-
sit, acela va fi cel mai rãu cu tine. Tatã, nu sunt împotriva
preoþilor, dar unul la o mie îºi va pãstra cuminþenia, ºi mulþi
vor fi împotrivã, crezând cã te faci tu mai mare în picioare
decât el. Nu, Israele, tu aºa sã spui la cine te va da de mânã
afarã din sinagoga sa; sã spui: „Sunt creºtin cã aºa mi-e viito-
rul, nu ca sã fiu pãstor în locul tãu“. Copilaºii Mei, când va
vedea aceastã lume tot viitorul dumnezeiesc ºi lucrarea dum-
nezeiascã, vor sãri mulþi în foc ca sã ardã ºi se vor spânzura,
sau îºi vor curma viaþa ºi vor arde, cã pentru mulþi, acest ade-
vãr va veni cu osânda. 

... Fii înþelept în toate ºi sã nu te asemeni cu cei de as-
tãzi. Mãdularul tãu care te duce la pãcat, sã fie fãrã putere. Sã
nu te asemeni cu ºtiinþificii, sã nu te asemeni cu hulitorii, sã
nu te asemeni cu negustorii, sã nu te asemeni cu lacomii, ca-
re stau la masã zi ºi noapte ºi nu se mai saturã. Fiþi desãvârºiþi
ºi nu vã lãsaþi amãgiþi. 

... Copilaºii Mei, precum ºtiþi cã Eu am fost urât ºi nu
am fost primit în nici o casã, ºi unde am fost primit, nu a zis
sã Mã mai duc, aºa ºi voi, sã ºtiþi cã de la Mine sunteþi. 

... Domnul Iisus spune cã va fi o zi când va trage pomul
din poartã la Sine ºi nu va mai fi în lume. Nu huli pe cel ce
te-a bulgãrit, cã vei fi tras cu toate ale tale în grãdina Mea. ªtiu
durerea ta. E scrisã în costiþa Mea. Toatã durerea ta e scrisã pe
trupul Meu. De aceea am venit dupã tine ºi plâng mereu. 

... Oiþele Mele, puneþi mâna pe Scripturã, cã se coboarã
cei care se duc la lunã ºi la stele ºi stau cu voi ºi vã aratã min-
ciuna. Sã nu ziceþi cum cã luna ºi soarele sunt lucruri strãine
de Mine. Sã nu zici cã ei au intrat pe poarta cerului ºi nu au
gãsit pe nimeni. Acestea sunt minciuni. 

... Pãstraþi slujba ºi viaþa cu Mine. Nu mai lucraþi sãr-
bãtorile ºi duminica, fiilor. Trãiþi cu fricã, tatã, cã uite, aveþi
vecini pe lângã casã care lucreazã duminica. Aveþi lume care
nu mai þine sãrbãtorile, ºi o sã vinã urgia de la Mine, dar nu
vã speriaþi, cã peste tine nu vine dacã vei pãstra acestea cu
Mine. Israele, ascultã, tatã, cã Dumnezeu a pornit cu multã
durere asupra acestui popor care lucreazã duminicile. Înar-
maþi-vã bine, Sã nu fie în inimile voastre nimic care sã vã în-
spãimânte, chiar de þi-e sorã, chiar de þi-e mamã, cã Dum-
nezeu a pornit cu rãu împotriva celui rãu, cã Dumnezeu nu
mai poate rãbda lucrarea rea. 

... Tatã, auziþi bine cuvintele de la Mine. Moºii ºi strã-
moºii voºtri, în ajunul acestor zile mari, se rugau ºi posteau.
Am deschis cerul ºi am vãzut preot mergând cu botezul din
casã în casã ºi a gãsit mâncând carne de ajunul Bobotezei ºi
i-au zis: „Hai, pãrinte, sã mâncãm“. ªi ce au zis: „Dacã
preotul a mâncat, de ce sã nu mâncãm ºi noi?“. Ferice de
preotul care nu a mâncat ºi a mustrat. Mai sunt preoþi, dar mai
rar care trãiesc în post ºi în rugãciune ºi iubesc poporul care
este cu Domnul, ºi aceºti preoþi se vor socoti la preþ, nu un
leu, nici o sutã, nici o mie, nici zece mii, ci milioane de lei. 

Creºtina care are soþul la serviciu, sã munceascã ºi
pentru soþul ei pentru viaþã veºnicã. Dar o sã vinã ziua ºi vre-
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mea sã nu mai fie creºtinul la serviciu. De unde vine aceastã
vreme? Fiule tatã, de la Mine vine, dar nu Dumnezeu vine.
Un om vine, ºi va zice: „Du-te la pocãinþa ta, ºi acolo sã slu-
jeºti“. ªi tu te vei pune pe gânduri ºi vei pune capul în jos ºi
nu vei slãvi pe Dumnezeu, ºi ai sã zici: „Ce voi mânca ºi cu
ce mã voi îmbrãca?“. Dumnezeu va trimite ca sã nu mai fii
în serviciu, ca sã poþi sã fii pregãtit cu Mine. ªi în timpul ace-
la lumea va bea ºi va mânca ºi tu vei suferi în casa ta. Nu-i va
pãsa lumii de boala ta ºi de foamea ta, dar Eu zic: dacã vei fi
vrednicul Domnului Iisus Hristos, pe toate le vei avea. 

... Mã duc, tatã, cã am un ucenic, pe iubitul vostru frate
Zaharia, care e în cumpãnã, nu în cumpãnã de moarte. ªtii
cum stau îngeraºii în casa lui? Cum stã ºi gãteºte cineva mi-
reasa. E durere grea pe casa sa ºi pe fiul acesta. Printre înge-
raºii care sunt în casa lui, e ºi surioara lui. Dacã veþi putea, sã
daþi ºi voi pe la el pânã va pleca. Pregãtiþi muzica pentru ple-
carea sa, dar sã nu o luaþi unul în jos ºi altul în sus. Tatã, fie-
care din copiii lui Zaharia sã fie luaþi de creºtini, cã se fac rãi. 

... Eu sunt Domnul Iisus Hristos. Nu sunt în trup, dar
nu mai e mult ºi voi veni în trup, ºi în trup voi despãrþi vea-
curile: pãmântesc, de cel duhovnicesc. Voi face un veac nou,
care nu se va mai schimba ºi nici nu se va mai tulbura. 

... Copilaºii Mei duhovniceºti, sã fiþi desãvârºiþi, sã
grãiþi adevãrul pe pãmânt: ce e nu, nu; ce e da, da. Feriþi-vã
de nedreptate ºi de strâmbãtãþi. Nu vã împrieteniþi cu pãgâ-
nul, nu fi prieten cu el, cãci pãgânului nu-i place creºtinul, ci
te face prieten sã te tragã în viaþa maghiarã. Precum mama a
purtat grijã de voi, aºa ºi Eu port grija poporului Meu, de hra-
na duhovniceascã. 

... Este vremea de pe urmã ºi nu se ºtie aceasta, cã s-a
ascuns dreptatea ºi s-a acoperit adevãrul. Nu vrea sã vã spu-
nã. ªi sã ºtiþi cã nu mai e mult ºi vã veþi muta în veacul al doi-
lea ºi altul nu va mai fi, dar feriþi-vã de moarte. 

... Priviþi bine ºi cercetaþi bine, cã sunteþi în vremurile
din urmã. Se vede dupã vreme. Afarã e cald ºi soare ºi pace
în lume, dar între creºtini e vreme rea ºi ucidere. Scrieþi pe
hârtie. 

... Fiþi desãvârºiþi, cã iatã, Mã încurc la vorbã, cã sunt
mare la cuvânt, ºi trâmbiþa e micã. Dezrobiþi-vã neamurile
din iad. Daþi-le ºi lor bucuria ºi mântuirea prin fapte, cã nu
numai cu voi vorbesc, ci pentru toþi, vii ºi morþi. 

Fiþi stãpâni pe viaþa voastrã. Nu lãsaþi pe nimeni sã vã
stãpâneascã. Aºa au fost moºii ºi strãmoºii voºtri. 

... Copilaºii Mei, veþi putea face multe lucruri ºi veþi
putea naºte mulþi prunci prin viaþã plãcutã, cã ºi din duh se
nasc prunci. Sã fiþi credincioºi, sã ºtiþi ai cui sunteþi voi. Deºi
v-a nãscut Ioana sau Steliana, voi sunteþi fii ai Luminii dacã
ascultaþi de glasul Meu. 

... Odraslele Mele, mulþi din lumea aceasta mor ºi dau
de pomanã lampã, ca sã aibã luminã pe dincolo. De ce? Cã nu
au credinþã. Încrede-te în Dumnezeu, cã dupã moarte nu vei
mai avea soare sau lunã sau lampã ca sã lumineze, ºi va fi
Dumnezeu lumina. Voi sunteþi ºi lumina. În inima ta e lumi-
na. Voi sunteþi gustul mâncãrii. 

Copilaºii Mei, vedeþi voi lumea aceasta? Cu cât e ea de
rea împotriva ta, cu atât, în vremea de pe urmã, va veni la tine
ºi îþi va cere tãmãduire ºi luminã, dar nu mai pãcãtuiþi. Sã nu
mai rãsarã nici o lãstarã, sã zvârli rãdãcina pãcatului. De
aceea mulþi s-au întors de la Mine în lume, cã n-au scos din
inimã rãdãcina ºi a ieºit din nou pãcatul ºi s-au dus. 

... Fiþi desãvârºiþi. Vine vremea sã te trimit sã pui mâna
pe acela care zace în pat, ºi se va scula; ºi sã te rogi pentru

orbi, ºi se vor tãmãdui, ca sã vadã puterea rugãciunii. Vine
vremea sã te duci la lagãrul de deþinuþi ºi sã pui mâna pe la-
cãt, ºi sã se desfacã. Vine vremea, copilul Meu, cã fiecare îºi
va lucra meseria sa, dintre cei credincioºi. 

Nu vã temeþi de aceºtia care vã poreclesc ºi care vã zic
cã vã ucid. Nu vã temeþi. Aceºtia sunt vorbitori de basme ºi
fãcãtori de rele, care vor pieri. 

Toatã puterea papalã va dispãrea ºi va rãmâne una sin-
gurã: Dumnezeu. Toatã puterea celor învãþaþi dispare. Toatã
vorbirea ºi toate zidurile se vor sfãrâma. Vei rãmâne tu, creº-
tine. Auzi? Te anunþ de un timp. 

Toatã stofãria ºi hãinãria ºi toatã încãlþãmintea vor fi
aruncate pe strãzi. Dar de ce, nu se spune. Te rog pe tine, ni-
mic sã nu foloseºti. Sã calci ºi sã scuipi pe ele, dar nimic sã
nu atingi, cã te vei face bulgãre de piatrã ca femeia lui Lot.
Învãþaþi-vã bine aceste poveþe de la Mine, cã ai sã vezi stofe
ºi haine ºi ai sã zici cã de ce s-au aruncat, cã erau bune. Nu
lua, cã a cãzut blestemul peste aceastã purtare necuviincioasã. 

... Citiþi, citiþi, citiþi! Credeþi voi cã sunt creºtini care n-au
pus mâna pe Scripturã? De ce? Cã-i dau de ruºine faptele.
Fiule Daniele, nu te ruºina de Mine, cã nici ginerele tãu nu fo-
loseºte Scriptura. Nici ginerele tãu, Constantine Chivulescu,
nici fiul tãu, Cristea, nu foloseºte Scriptura. Sã ºtiþi cã vine
vremea sã nu mai ai Scripturã în casã, ºi nici carte de rugã-
ciune. O ia apa. Numai pe sfert de sfert sã aveþi ºi voi dorul
sã citiþi, mãcar o datã pe sãptãmânã, mãcar un verset pe lunã.
Dacã aþi fi cu dor de Noi, nu v-aþi lenevi. 

... ªi preoþimea se roagã ºi pentru vii ºi pentru morþi, ºi
se duce mama copilului ºi se duce soþia bãrbatului la biseri-
cuþã ºi la preot ºi dã slujbe pentru ei ºi se roagã, dar soþul ºi
copilul bea în cârciumã în timpul acestor rugãciuni. 

... Ai sã vezi monahii plângând pe lângã zidurile mã-
nãstirii, cã nu au ºtiut sã trãiascã, ci au dus viaþã monahiceas-
cã fiind ca lumea, iar haina era ca acoperãmânt pentru pãcat.
Dumnezeu va aduce în lãcaºul Sãu un pãstor bun, care va cu-
noaºte fapta fiecãruia. 

... Fiilor, îmbrãcaþi bine trupul, sã nu se vadã goli-
ciunea. 

6/19 ianuarie 1975

Buna creºtere a copiilor. Dragostea de Dumnezeu. Domnul îi
plânge pe cei ce pier ºi îi încununeazã pe cei sfinþi, rãpindu-i spre
ocrotire. Cerul va fi pe pãmânt. Fãrãdelegea altor popoare dã sã 

murdãreascã România. 

... Fiþi pricepuþi, cã nu va mai fi acest cuvânt mult timp.
Uitaþi-vã cã Domnul Iisus Hristos Se fereºte de cel ce nu îm-
plineºte, ºi îi spune o datã, de douã ori, de trei ori, de patru ori,
de nouã ori, de zece ori, ºi a unsprezecea oarã fuge de tine. 

... Copilaºii Mei, nu mai vine nimeni sã mai spunã: „Vi-
ne sfârºitul!“, ºi aceasta e trâmbiþa prin care te anunþ, trâmbiþa
Domnului Iisus Hristos. Fiilor, copilaºilor, bãtrânilor care aveþi
copii, veþi suferi pentru copii, cã în ziua de judecatã Domnul
Iisus Hristos te ceartã de ce ai dat drumul copilului tãu în lume.
ªi pe tine, creºtine care ai dat frâu liber femeii tale, te va judeca
ºi te va pedepsi, cã iatã, vine Cel ce pedepseºte. 

... Adevãr grãiesc, vãd cã mulþi credincioºi se simt
obligaþi sã nu mai bea, dar ar bea. Mulþi credincioºi se simt
obligaþi sã posteascã, dar ar mânca. Sã ºtiþi cã ceea ce doriþi,
aceea sãvârºiþi. 

... Turmã micã, cu ce sã te înmulþesc? Ce sã aduc în loc
când tu pleci? Ce sã aduc în loc când tu cazi? cãci la cei patru-
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zeci de mucenici s-a înlocuit, dar acum cu ce sã mai înlocu-
iesc când nu o mai fi nimeni? Cu ce sã mai înlocuiesc? 

... Nici vãzduhul nu va mai rãmâne. ªi vãzduhul se va
preface ºi cerul se va topi. Nu mai rãmâi decât numai tu, cel
ce eºti cu Dumnezeu, ºi nu vei ºti unde vei merge, cã e tainã.
Atât vei auzi: „Mergi aici, sus!“.

... Crezi cã va fi rãzboi între cer ºi pãmânt? Dar nu aºa,
pãcãtos cu credincios. Se face rãzboi, dar nu se spune scula.
Dumnezeu cu turma Sa, ºi diavolul cu turma sa. Va fi rãzboi
care nu a fost de când e veacul, ºi va rãmâne Dumnezeu cu po-
porul Sãu, cã ºi cerul va fi pe pãmânt aici. Scrie în sfânta carte. 

... Poporul Meu iubit, te iubesc întotdeauna. Nu te mai
lãsa sã fii aramã stricatã. Fii vas lui Dumnezeu; fii casã ºi iz-
vor lui Dumnezeu; fii masã ºi servul lui Dumnezeu, cã în ce-
ruri va fi bine când te vei duce la odihnã. 

O, fiica Mea, o, fecioarã, nu te încânta de un mire pã-
mântesc, nu te încânta de portul pãmântesc, nu te încânta de
vremea de acum. Prin curãþie îþi faci rochiþã de mireasã. Spu-
ne-Mi ºi Mie, poporul Meu, când se terminã viaþa ta cea rea? 

... Eu vã iubesc întotdeauna. Voi sunteþi cheia veacului,
care mai faceþi binele. Dumnezeu va încheia veacul Sãu cu
voi. Mai sunt copii ca voi, mai sunt pe alocurea. Eu Mã duc
la toþi, pe toþi îi hrãnesc, ºi vine ziua sã-i unesc pentru ziua
cea mare. Credeþi cã sunt fii ºi fiice necãsãtorite ºi care pos-
tesc cu zilele, ºi sunt fii ºi fiice care sunt ca niºte mlãdiþe? Nu
vã spun ca sã vã întristez, ci ca sã vã îndemnaþi la drumul lui
Dumnezeu. 

... Aceastã goliciune nu e de pe pãmânt ºi nici în carte
nu scrie de ea, cã n-ar fi avut loc, ºi aceasta nu e de pe pãmân-
tul þãrii româneºti, ci din þarã foarte murdarã, de la armatele
care au fost pe aici. 

O, mireasã frumoasã, cum þi-ai întinat rochiþa de mã-
tase! Dar nu e vina ta, e vina altuia. Numai în profeþia spusã
indianului am scris aceastã urgie. Acum indianul e mucenic în
cer, ucis în þara lui. Am vorbit prin vasul Meu în închisoare
unui doctor indian, ºi acela a scris cuvântul Meu ºi a crezut în
Mine prin trâmbiþa Mea. A fost ucis când s-a dus cu vestea
aceasta în þara lui (doctorul indian Singvrey, n.r.).

17/30 ianuarie 1975

Voia Domnului în cei credincioºi din mijlocul lumii. Daruri du-
hovniceºti ºi ucenici pentru ele. Veghe pentru paza de primejdii: 

folosirea sfântului mir. 

... Tatã, umiliþi-vã. Ai ieºit în stradã ºi mergi, dar sã nu
vezi nimic afarã de Domnul. Pe El ºi lucrurile Lui sã le vezi.
Sã nu vezi altceva. Eu aº face sã nu vezi, dar nu e bine sã fii
fãrã vedere, ºi e bine sã ai vedere. E bine pe toate sã le ai, dar
sã fie slugile Domnului. 

... Am nevoie de tine, tatã, cã Domnul pânã la judeca-
tã nu Se mai aratã. Sã te trimit sã sãdeºti o floare în grãdinã,
sã te fac doctor, sã te fac sutaº, sã te lupþi cu necuraþii, dar sã
ºtii cã mai mult te vei îmbogãþi, cã te vei duce pe mare ºi vei
aduce Domnului Iisus Hristos ceea ce îþi urseºte. 

... Cineva din creºtini zice: „Mai bine nu cunoºteam
credinþa“. O, de ce dispreþuiþi? Nu-þi mai place? Nu pofti la
lume. Ia la tine Duhul de la Mine, nu pleca gol, cã vine satana
ºi pleacã cu toatã armãtura sa ºi cu toatã ceata sa. Nimeni sã
nu doreascã sã se despartã de viaþa duhovniceascã, sã se des-
partã de Mine, Domnul. 

O, lume, lume, amarã lume, cum râvnesc toþi la tine, la
masa ta, la purtarea ta! Tatã, ce vezi tu la lume? Tatã, ce râv-

neºti la ea? De ce, fiilor? Fiþi încredinþaþi cã veþi vedea cu
ochii pieirea lumii acesteia, fuga la munte ºi la morminte. 

Copiii Mei, faceþi sfânta cruce nu numai când faceþi ru-
gãciunea. Cu crucea veþi birui. Faceþi cruce unde vã culcaþi,
faceþi cruce pe pereþi, pe vase, pe masã, la izvoarele de apã, pe
cãrãri, ºi chemaþi blagoslovenia, cã unde este crucea, diavolul
se depãrteazã. Faceþi cruce. Nu fiþi oameni fãrã cruce. Crucea
sfinþeºte obiectele, sfinþeºte trupurile, sfinþeºte ochii voºtri.
Crucea e toiagul care-l nimiceºte pe satana. Crucea aduce vin-
decare. Mii ºi sute de sfinte cruci sã faceþi la rugãciune, nu nu-
mai una sau douã. Dacã nu puteþi cu mâna pe cale cã vã e fri-
cã de oameni, Eu zic sã nu vã fie fricã de lume. Nu bãgaþi lu-
mina într-un obroc. Aveþi grijã de candele. Mirul pune-l în
mâncare. Mirul aduce sãnãtate ºi multe alte lucruri bune. 

24 ianuarie/6 februarie 1975

Domnul voieºte popor de ucenici cu viaþã de înger, ca nici unul sã
nu fie fãrã lucru sfânt. Din Scripturi, nu de la om se ia învãþãtura.
Domnul, îndurerat pentru trãirea necreºtineascã din România. 

Cerul este nedespãrþit de om pe pãmânt. 

... Israele, mãi Israele tatã, Eu voiesc sã fac din voi
ucenicii Mei. Eu voiesc sã fac din voi ostaºi de rãzboi, dar nu
cu armã de fier, ci cu arme nevãzute. Eu voiesc sã fac din voi
îngeraºii Mei. Eu voiesc sã fac din voi apostolii Mei. Eu vo-
iesc sã fac din voi profeþii Mei. Eu voiesc sã fac din voi uce-
nici ai Mei, ca nici unul din voi sã nu fiþi fãrã lucru sfânt. 

... Israele tatã, creºtinul de astãzi nu se mai aseamãnã
cu creºtinul mai de demult. Creºtinul de azi e ca o tulpiniþã
retezatã cu fierãstrãul, adicã a retezat Dumnezeu trupul vechi,
ca sã rãsarã trupul nou, dar în loc sã rãsarã trupul nou, au în-
ceput sã rãsarã mlãdiþe din trupul vechi, tot ce a fost în trecut. 

... Tatã, gãsiþi hãinuþa sfântã, gãsiþi hãinuþa dreaptã. În
Scripturi gãseºti, nu în magazine, nu la oamenii de azi. Dacã
te duci la un om pãmântesc ºi îl întrebi de viaþã, nu cunoaºte,
pentru cã e orb. Copilaºii Mei, cine a cãutat viaþa la om, s-a
rãtãcit. Cine a cãutat viaþa în Scripturã, a aflat-o. 

... Cine nu vrea sã fie cu Mine, nu-l leagã nimeni ºi nu-l
forþeazã nimeni, dar eºti obligat sã nu-Mi opreºti respiraþia
trâmbiþei. Mai târziu se va vedea ce a fãcut Dumnezeu prin
Duhul Sãu pe pãmânt, cã e o zidire nevãzutã de ochiul pã-
mântesc, ºi când o vei vedea, ai sã cauþi sã vii la Mine, dar te
va þine necredinþa ta ºi faptele nebune. 

... O, creºtine, am nevoie de tine cum are nevoie un om
de un zidar la casa sa, sau de un meseriaº sã lucreze ceva în
munca sa, sau cum are un om nevoie de o slugã la curtea sa.
Am nevoie de voi, ºi nici unul nu veþi fi fãrã lucru. 

... Dumnezeu cere de la poporul Sãu sã nu se mai uite
de unde a venit, sã nu se mai uite pe lângã trup, cãci aºa în-
deamnã diavolul, sã se uite pe masã sã vadã ce mãnâncã, sã
se uite cã nu are vite ºi sã se uite cã nu are avere. Moºii ºi strã-
moºii voºtri au vândut averea ºi au plecat în pustie ºi s-au îm-
brãcat cu sãrãcie, dar pentru cã astãzi nu mai e loc în pustie,
pentru cã a intrat în stãpânirea împãratului de azi ºi peºtera,
ºi scorbura, ºi pustia, ºi ºesul, ºi dealul, totul e în stãpânirea
lui, învãþaþi bine, ca sã trãiþi ºi aici. 

... Copilaºul Meu, crede cu adevãrat cã nu mai vine un
alt Hristos la tine, nu mai vine o altã milã pentru tine. Veniþi-vã
în fire, tatã. Auziþi bine cuvântul de la Mine. Nu mai duceþi
trupurile la gunoi, în groapã, ºi uniþi trupurile cu duhurile,
cãci trupul dus cu pãcate, nu mai poate învia în împãrãþia
cereascã. Aþi auzit? 
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... Tatã, a ieºit pe pãmânt o minciunã mare, pe care o
ascultã toatã lumea, ºi pruncii, ºi bãtrânii. Prin minciuna
aceasta se pierde toatã suflarea. Nu mai credeþi, mãi tatã, min-
ciuna. Cu minciuna ai fãcut ucidere duhului tãu de la Dumne-
zeu. A minþit Arie ºi l-a pedepsit Dumnezeu. Orice mincinos
e pedepsit pe veci. A pedepsit Dumnezeu pe toþi care au scos
alþi dumnezei pentru voi, aºa cum Domnul v-a spus ºi a scris
în carte, cã în cer a fost încãpãþânare mare a lui Lucifer, ºi
Dumnezeu l-a doborât din cer. Aºa ºi minciuna de azi, care
bate mereu în poarta lui Dumnezeu ca sã piardã toate lucruri-
le lui Dumnezeu. La început era Cuvântul, ºi acum tot Cuvân-
tul este. Daniele, la început era Cuvântul. Ai auzit aºa ceva?
A fost Cuvântul ºi Duhul. Nu te gândi, omule, cã te vei lupta
cu Mine, cã Dumnezeu, cu cuvântul le-a fãcut pe toate, ºi nu
poþi sã te ridici împotrivã, oricât ai crede cã eºti de tare. Ve-
niþi-vã în fire, credincioºii Mei. Învãþaþi credinþa. Nu mai fiþi
sãraci ºi slabi în credinþã, cã nu e aºa cum spune lumea. 

... Creºtine, vei vedea pieirea lumii, vei vedea fuga lu-
mii ºi vei auzi strigãtul lumii. Dacã vei fi cu Mine, creºtine,
ºi vei fi cu lumina în mânã, pânã la al miilea neam vei scãpa
pe poporul tãu. Vei spune: „Doamne, iatã pe mama mea,
iatã-l pe fiul meu“, ºi Dumnezeu va împlini cuvântul tãu ºi îþi
va spune: „Sã-þi alegi neamul tãu ºi îl vei rãscumpãra, dar
prin rugãciune“.

... Nu mai poftiþi mesele lumeºti. Deosebire au avut de
lume moºii ºi strãmoºii voºtri. Mulþi n-au mai voit sã priveas-
cã faþã femeiascã. 

... Românie, Românie, Românie! Nu te lãsa, Românie!
Am zidit în tine un zid ºi nu se terminã. Românie, oare, nu ºtii
poruncile ºi minunile? Românie, Românie, cum te calcã în pi-
cioare! De ce a slãbit în putere duhovniceascã aceastã þarã?
De ce, tatã, copilaºii Mei, de ce toþi doresc sã viziteze aceastã
þarã? De ce toþi doresc sã se împrieteneascã cu aceastã þarã?
Din toate þãrile au vizitat, ºi toate s-au înspãimântat cã în Ro-
mânia e asprime pentru rugãciune. România era cea mai cu-
ratã ºi frumoasã þarã. 

... Odoarele Mele, cum am sã adun Eu petecuþele de pe
pãmânt ºi floricelele ºi cum am sã iau Eu roadele de pe
pãmânt ºi am sã iau pomul Meu de pe pãmânt, pe care astãzi
îl zideºte Dumnezeu! Dupã vremea aceasta se schimbã, tatã,
se schimbã timpul. Dacã aþi fi voi desãvârºiþi, toate tainele le-aº
vãrsa în faþa voastrã, dar dupã cum am vãzut vânzarea din
trecut, nu mai pot, tatã, sã mai spun. 

... Florile Mele, nu sunteþi singuri, sunteþi însoþiþi. ªi tu,
femeie, ºi tu, bãrbate, sunteþi însoþiþi de persoane cereºti. Nu
mai faceþi pãcate crezând cã nu vã vede nimeni. Nu e nicioda-
tã sã fii singur pe pãmânt. Eu am ursit sfinþi îngeri ºi pe Maica
Mea ºi chiar heruvimii ºi serafimii sã vã însoþeascã, ºi sã ºtii
cã dacã te vei despãrþi de însoþitori, va fi greu de capul tãu. 

28 ianuarie/10 februarie 1975

Om creºtin cu viaþa, nu cu numele. Proorocie pentru dãrâmarea
turnurilor înalte. Vine vremea sã nu mai fie bisericã, cãci preoþii au
legãturã cu Pilat ºi cu Caiafa. Puterea preotului adevãrat. Proo-
rocie pentru surparea comunei Mãneºti. Domnul merge pe pãmânt, 

nevãzut de om. 

... Cãlcaþi pe urmele Mele. Învãþaþi bine viaþa de la
Mine. Cine trãieºte lumeºte, nu e vrednic de Mine. Cine trã-
ieºte duhovniceºte, acela e vrednic de Mine. Cine iubeºte
averea pe pãmânt, nu e vrednic de Mine. Cine trãieºte duhov-
niceºte în lume, are viaþã nemuritoare ºi fãrã sfârºit. 

... Fiilor, în vremea aceasta în care trãiþi voi, nu e o vre-
me bunã. Dupã aceastã vreme vine o vreme ºi mai rea, ºi du-
pã aceastã vreme rea, vine o vreme bunã, dar aceastã vreme
va fi ca fulgerul pe cer, iute. Copilaºii Mei, dupã aceastã vre-
me bunã vor veni trâmbiþele ºi se vor întrece de a suna ceasul
de pe urmã, de se va îngrozi lumea de lucrurile pe care le va
auzi. Vor suna trâmbiþele toate, îºi vor face lucrarea care a rã-
mas nefãcutã ºi neîmplinitã. 

Fiilor, pe pãmânt sunt mulþi creºtini, dar sunt numai pe
jumãtate creºtini, ºi pe jumãtate sunt pãgâni. De ce? Când
este vorba de rugãciune, când este vorba de post sau când es-
te vorba de o milostenie sau de bisericuþã sau de alte fapte bu-
ne, le vine greu. Aceºti creºtini sunt numai cu numele, dar
sunt bogaþi în lucrurile rele. 

... Veniþi la Mine, copilaºii Mei, veniþi ºi auziþi cuvân-
tul Meu! Veniþi sã-L vedeþi pe Dumnezeu, cã va veni vremea
sã-L vedeþi pe Dumnezeu în trup cât mai staþi voi pe pãmânt.
Veniþi ca sã auziþi cuvântul Sãu, cãci cerul s-a deschis ºi
Domnul S-a aprins de dorul tãu. 

... De ce jeliþi voi morþii care pleacã de pe pãmânt de la
voi ºi îi petreceþi pânã la groapã? O, tatã, copilaºii Mei, nu mai
petreceþi morþii care sunt în pãcate, ci petreceþi morþii care I-au
slujit lui Dumnezeu, cã aceia pleacã de pe pãmânt la cer. 

... O, copilaºii Mei, ce de blocuri s-au fãcut pe acest pã-
mânt! O, cum se vor desface aceste blocuri mari! Câte suflete
vor înghiþi aceste blocuri când se vor surpa, ºi câte fãpturi ti-
nere vor pieri în aceste blocuri de pe pãmânt, care sunt fãcute
fãrã Dumnezeu! Crezi, creºtine? Aceste blocuri înalte, care se
fac acum, nu sunt scrise în cer, dar sã ºtiþi cã toate au fost sã
fie, dar ar fi bine dacã n-ar mai fi. Vai de trupurile care se vor
strivi în aceste blocuri înalte! cãci nu va mai rãmâne os din
trupul lor. Copilaºii Mei, aceste blocuri sunt o nebunie; aceste
blocuri sunt o urâciune la Dumnezeu; aceste blocuri sunt o
minciunã la Dumnezeu. 

... Luptaþi, tatã, cu diavolul mereu. Chiar dacã n-ai în-
deplinit un lucru, nu te mai gândi cã n-ai sã poþi sã îndepli-
neºti. Luptã-te mereu ºi fii treaz mereu. Sã nu zici cã ai greºit,
ci fii ºi treaz apoi. Creºtine, de la cel mai mic pânã la cel mai
bãtrân, luptã-te, creºtine, luptã-te pe viaþã ºi pe moarte. 

... Aveþi grijã cu bisericuþele. Nu lãsaþi bisericuþele în
pãrãsire, cã vine vremea sã se închidã bisericuþele ºi va rãmâ-
ne o singurã bisericuþã pe întreaga lume, ºi în aceasta dacã se
vor afla creºtini, ºi pe aceasta o vor închide, ºi n-ai unde sã te
mai duci la bisericuþã. Fericiþi vor fi cei care vor înseta pentru
bisericuþa Mea. 

... Multe fãpturi dorm în zile de sãrbãtoare când preotul
este în slujbã, ºi vã spun cã nu se va ierta acelui om acest pã-
cat. Numai aceluia se va ierta, care este bolnav greu ºi îl mutã
din pat în pat. Aceluia i se va ierta acest pãcat, mãcar cã este
bãtrân sau copil. 

Pentru cei morþi ascundeþi aceastã profeþie. 
... Copiii Mei, s-au trezit oamenii ºi femeile ºi vin la

Mine sã le spun de morþii lor. Tatã, Eu nu sunt ghicitor pentru
morþi. Ascundeþi aceastã profeþie pentru cei morþi. Aþi auzit? 

... Dacã preotul ar fi pe calea aceasta, dacã preotul ar
sluji cu adevãrat, s-ar împlini toate slujbele care se fac. Dacã
preotul ar sluji cu fricã ºi cu cutremur, ar vindeca ologii, ar
vindeca orbii ºi ar învia morþii din morminte, dar vedeþi, tatã,
cã nu au credinþã. Nu-i judecãm, dar Eu spun: fereºte-te de
aceste pãcate! Aceºti preoþi se îngrijesc de burtã; beau ºi mã-
nâncã bine. Creºtine, fereºte-te de lucrurile rele ale lor, cãci
mereu se duc la Pilat, mereu se duc la Caiafa ºi fac sfat, cã au
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legãturi cu toate duhurile rele. Auzi? Tu mergi înainte ºi nu te
abate de la Mine cu nimic. 

... Crezi cã vasul Meu a luat douã palme de la duhul rãu
la rugãciune? Dar ea n-a vãzut din spate ºi a zis cã e de la
Domnul ºi cã a mustrat-o. Dar n-a fost de la Domnul, ºi au
fost aceste palme de la duhul rãu, dar ea nu a spus la nimeni. 

... O, amar de comuna Mãneºti, care a auzit cuvântul
Meu, cãci vor veni oºtile cele rele ºi vor cãdea trupurile lor pe
drum ºi nu are cine sã le îngroape. Caiafa cel mare, preotul de
la Mãneºti, nu va mai fi mult ºi va intra în groapã, cãci cine
sapã groapa altuia, cade singur în ea, cã el a sãpat multe gropi.

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh.
Amin. Da, aceasta este crucea, podul pe unde vã veþi duce.
Cine nu face aceastã cruce, nu are drum spre Mine între Mine
ºi sine. Acest semn se va arãta în curând în slava sa. Amin. 

Eu sunt Alfa ºi Omega. Am colindat pãmântul în lung
ºi în lat, cu tot ce este curat, iar ce este întinat, am blestemat.
Eu sunt Domnul în chip curat. Umblu pe pãmânt ºi Mã întâl-
nesc cu omul ºi nu Mã vede. Nu Mã arãt, pentru cã nu crede.
Eu sunt Alfa ºi Omega, cu numele de Iisus. Eu sunt Cel Care
am fost rãstignit pe cruce pentru tine. Eu sunt, ºi în curând Mã
voi arãta în toatã slava Mea. Veniþi, oile Mele, cu o clipã mai
devreme de-a dreapta Mea! Aºa vã voi chema ºi când Mã voi
arãta. Veniþi, cã dupã Mine nu mai vine nimeni sã vã cheme. 

6/19 februarie 1975

Sfânta Împãrtãºanie nu se dã la omul necurãþit de pãcat. Darul ºi
harul se îndepãrteazã de preotul care bea ºi fumeazã ºi pãcãtuieºte. 

... Odatã cineva cerea ºi striga în urma Mea sã-i dau o
fãrâmã ºi am spus cã nu dau pâinea copiilor Mei la câini, dar
ea a ºtiut sã-Mi rãspundã ºi i-am dat. Dar acum nu mai pot sã
dau la lume, cã e ca fiara. 

Daniele, nu a fost om pãcãtos ca acum de când e vea-
cul. Intrã omul beat în groapã. Geme Trupul ºi Sângele Dom-
nului în pântecul omului necurat. Geme, cã S-a dat, cã aºa e
obiceiul, dar nu zice cã dacã a bãut ºi a hulit pânã în timpul
acela, sã nu i se dea. Aþi auzit ce a spus tâlharul de pe cruce?
S-a umilit, dar acesta de azi intrã în groapã plin de hulã îm-
potriva lui Dumnezeu. 

... Mult poate viaþa duhovniceascã, monahiceascã,
mult poate, dar cautã puterea ºi petrecerea duhovniceascã. E
ruºinos de un monah fãrã putere; e ruºinos, tatã. Toate vei
putea, dar cu viaþa. 

... Tatã, stã departe darul ºi harul de preotul care fumea-
zã, de preotul care bea. Sã nu te îndoieºti, tatã, cã toþi, de la
preot pânã la cel mai din urmã, s-au fãcut pãcãtoºi. Nu sunt îm-
potrivã ºi nu dispreþuiesc preoþii, dar faptele lor le dispreþuiesc. 

7/20 februarie 1975

Se vor face douã tabere din creºtini. Proorocie pentru încheierea
veacului. Cortul cuvântului Domnului va purta sub el mii de suflete. 

Maica Domnului, mijlocitoare între cer ºi pãmânt. 

... Se vor face douã tabere, copilaºii Mei. O parte din
voi se vor face adevãrate oi ºi vor naºte miei, iar o parte din
voi se vor face cãlãi ºi vor pune capãt veacului acesta. 

... Eºti rugat de Dumnezeu sã nu mai stai aºa, în voia
soartei. Soarta e cum þi-o faci tu, nu e aºa cum este soarta ta.
Acela care s-a spânzurat, aºa i-a fost soarta? Nu, tatã. Lui Adam,
primul om, aºa i-a fost soarta? Nu, creºtine. Soarta ta e bunã ºi
e în mâna Mea. Unde curge miere ºi lapte, acolo e soarta ta. 

... Israele, Mã iubeºti tu pe Mine? Dar când va sta
inamicul pe graniþã în faþa ta, Mã mai iubeºti? Sã nu te sperii,
creºtine, cã Dumnezeu îþi stã ºi în faþã ºi în spate. Adevãrat
grãiesc: chiar de vei fi lovit, nu te doare. Fiule, ai stat în tem-
niþã. Te-a durut ceva? Nu te-a durut. Mãi copii, se închide
veacul, se închide portiþa, tatã. Fiule, deschide ochii ºi porþile.
Poporul Meu, nu uita, þine minte, cã acum e portiþa deschisã,
te aºteaptã. Spune, tatã, crezi? De la mic pânã la mare, de la
prunc pânã la cel bãtrân, þine minte: se închide, cã nici preoþii
nu vor sã spunã. A venit Dumnezeu sã spunã dacã ei nu vor
sã spunã. Se încheie veacul, creºtine. 

... Ai sã dai mii de lei ca sã mai ai Trupul ºi Sângele
Meu, dar dacã vei fi cu Mine în ascuns, îl vei avea. 

... Fiule, merge vasul Meu pe drum ºi latrã câinii la ea,
dar acum latrã câinii nu numai pe drum, ci ºi în cãmara sa, ºi
o muºcã. Vai de ranele ei! Crezi? Pe vremea moºilor ºi strã-
moºilor, ei fugeau în pustie ºi cãutau pacea, dar acum, o, cum
strigã vasul Meu: „Tãticul meu ºi mãmica mea, unde sã mã
duc?“! De aceea cer: simþiþi-i durerile! 

... Am fãcut aceastã casã sã ne aciuãm în ea. Nu numai
aceste case, ci vor fi ºi corturi, tatã, ºi de acelea vom avea, cã
nu va fi destul locuinþa aceasta, ci ne vom muta dupã vreme.
Nu cort de patru persoane, ci cort de mii de persoane. Cine
are înþelepciune, sã priceapã. 

... Eu zic sã dai cezarului ce e al cezarului, ºi lui Dum-
nezeu, ce e al lui Dumnezeu. Cere aramã, dã-i aramã, dar ini-
ma nu i-o da. Ce nu e fãcut de el, nu-i da. 

... Copilaºii Mei, aveþi grijã de copii, cã e scris în Apo-
calipsã de copilul veacului de pe urmã cã stinge credinþa cum
ar stinge cineva un chibrit în vãzduh. Copiii veacului de acum
nu mai ºtiu de profeþie, nu mai ºtiu de proorocie. Copiii vea-
cului de acum nu mai ºtiu de nimic; sunt ca niºte animale. 

Fiule, te-ar ierta Dumnezeu dacã tu ai aduce pe cineva
la Mine, pe cineva de la viaþa sa rea. Atunci Dumnezeu zice:
„Vino, slugã bunã ºi credincioasã, cã peste puþin ai fost ºi
peste mult vei sta, cã ai avut un talant ºi ai fãcut doi“. E greu
de cine îngroapã talantul. Roagã-te ºi posteºte ca sã se întoar-
cã cel puþin neamul tãu de la rãu, ºi dacã nu aici, cel puþin la
judecatã îl vei scoate. Ca frunza în codru o sã fie duhurile rãs-
cumpãrate de Fecioara Maria, Maica Mea, pentru pãcãtoºii de
azi; ea este cea mai mare mijlocitoare dintre cer ºi pãmânt, ºi
se roagã la Fiul ei pentru voi. Cum e mreaja unui pescar, pe
care o bagã în apã, aºa e rugãciunea Maicii Mele. Obositor lu-
cru face Preasfânta Fecioarã Maria, Maica Mea. 

... Nimic nu rãmâne nedescoperit. Veþi vedea cum a
vãzut Longhin sutaºul când a înviat Dumnezeu din groapã, pe
cine a înþepat în coastã. Tot aºa te vei îngrozi, creºtine, ºi tu,
care M-ai înþepat. 

10/23 februarie 1975

Iubirea de Dumnezeu poate totul din cel credincios care lucreazã
pentru Domnul peste pãmânt. 

... Ce vei face? cãci pânã acum puteai sã fii cel mai în-
vãþat; pânã acum puteai sã fii cel mai priceput în toate, ca sã
fii luminã celor de lângã tine. Printr-un cuvânt ai fi altoit o su-
tã de pogoane de pomi. 

... Acum nu mai stã Dumnezeu în cer, ºi Se coboarã pe
pãmânt cu toþi sfinþii Sãi, ca sã-l apere de cãlãi pe poporul
Sãu, cã ºtie cã sunteþi slabi. 

... Filozofii de azi au învãþat o sutã de foi într-un minut,
o mie de foi într-un minut, dar voi n-aþi învãþat o rugãciune
pe dinafarã ºi n-aþi învãþat nimic din lucrul sfânt ca sã biruiþi
pe cel ce va sta cu ºtiinþa lui în faþa voastrã. 

190 Cuvântul lui Dumnezeu



... Veniþi-vã în fire, cãci cine ar vrea sã ascundã lucra-
rea Mea, orb va rãmâne. Cine ar vrea sã ascundã crucea Mea,
nu va mai sta în viaþa sa. Iubeºte-L pe Dumnezeu cu toatã pu-
terea ta. Oricine ar vrea sã ascundã faþa Mea, nu va putea s-o
ascundã, cã Dumnezeu îl va da de ruºine pe acela. 

13/26 februarie 1975

Râvna pentru darurile Duhului aduce împãrãþia lui Hristos pe
pãmânt. 

... Nu vã leneviþi, cãci lenea este mama foamei, ºi pã-
mânteºte, ºi duhovniceºte, ºi veþi suferi foame prin lene. Nu
amânaþi rugãciunea, postul ºi milostenia pentru mai târziu, cã
nu ºtii ce va fi mai târziu. Fiþi la punct cu viaþa ºi cu faptele
bune. Sã nu vã treacã ziua fãrã rugãciune, fãrã milostenii ºi
fãrã fapte bune. Pentru posturi, vã mai aduc aminte sã postiþi
ca strãmoºii voºtri: o datã pe zi sã mâncaþi, seara, puþinã
pâine ºi apã. ªi vã mai amintesc despre sãrbãtori ºi duminici:
pãziþi-le ºi cinstiþi-le ca pe lumina ochilor voºtri; sã nu lucraþi
ºi sã nu le întinaþi cu vreun pãcat. 

... Fiilor, fiilor, vine împãrãþia Împãratului Iisus ºi a îm-
pãrãþiei Sale sfinte. O, fiii Mei, fiþi gata pentru împãrãþia Îm-
pãratului vostru. Fiþi curaþi, curaþi ºi albi cum e crinul. Nu mai
fiþi pãcãtoºi ºi nu mai fiþi întinaþi cu sufletul ºi cu trupul. Fiþi
ca îngerii ºi ca sfinþii, cã v-aþi hrãnit cu hranã de la masa în-
gerilor ºi a sfinþilor; din porþiile lor am luat ºi v-am adus ºi
v-am dat vouã ca sã fiþi cu ei la un loc. 

15/28 februarie 1975

Darurile sfinte îl fac cunoscut pe poporul Domnului. Calea spre
Domnul este astupatã de om. Biserica lui Hristos va lua din nou 

fiinþã. 

... Copilaºii Mei, vã cunoaºte toatã lumea pe voi cã
sunteþi copilaºii Mei, cãci am fãcut un semn pe capul ºi pe
pieptul vostru ºi pe hãinuþa voastrã ºi oricum veþi da, semnul
se va vedea. ªi la casã am fãcut un semn, ºi pe acoperiº am
fãcut un semn, ºi pe pereþi am fãcut un semn, ºi dacã se va dã-
râma copacul, semnul se va vedea; ºi dacã se va dãrâma casa,
se va vedea semnul; ºi de se vor dãrâma pereþii, semnul tot se
va vedea. Copilaºii Mei, fiilor, sã ºtiþi bine, tatã, cã Domnul
Iisus nu vã lasã, numai sã fiþi cuminþi. Sã nu calci în picioare
porunca Mea; sã nu calci în picioare lucrarea sfântã; sã nu
calci în picioare legea sfântã ºi ziua de sãrbãtoare! 

... Uniþi-vã ca îngerii, iubiþi-vã ca sfinþii, hrãniþi-vã ca
pustnicii. 

... Copilaºii Mei, care este drumul pe care veniþi la
Noi? Pe care drum veniþi la Noi? Toate drumurile s-au dis-
trus. Vorbim duhovniceºte, ca ºi pãmânteºte. Dacã ar ieºi ci-
neva din groapa sa sã se ducã la casa sa, nu o mai gãseºte. Du-
hovniceºte vorbim. Unde era sat, s-a fãcut oraº. Unde era bor-
dei, s-a fãcut palat. Unde era groapã, s-a fãcut asfalt. Copila-
ºilor, fiþi atenþi ce vorbim Noi. Noi nu greºim când vorbim.
Voi sã fiþi ca sfinþii la cuvinte ºi la priviri. 

... Sã nu batjocoriþi seminþia din care aþi fost nãscuþi, ci
prin rugãciune sã se sfinþeascã. Nu plecaþi inima ºi fruntea la
lucruri fãrã valoare. Copilaºii Mei, preþuiþi pântecul din care
v-aþi nãscut ºi þâþa de la care aþi supt. Preþuiþi, nu batjocoriþi.
Cinstiþi ziua în care v-aþi nãscut. Dacã cineva dintre voi are
ziua de naºtere sau pântecul blestemat, sã se mãrturiseascã.
Toate lucrurile s-au sfinþit, ca ºi ziua în care v-aþi nãscut. Cin-
stiþi lucrurile lui Dumnezeu. Nu face pãcat, ºi fã slavã în ziua

în care te-ai nãscut. Pântecele este lucrarea Mea ºi trâmbiþa
Mea. Sã nu zici vreodatã: „Mai bine nu era ziua când am cu-
noscut lucrarea aceasta“. Numai dacã vei atinge mâna ta de
pântecul acesta sau de mâna aceasta, te vei sfinþi. Nu te su-
pãra de sãmânþa din care te-ai nãscut. Cinsteºte-L pe Dumne-
zeu, cã nimic nu se miºcã fãrã darul ºi harul Sãu. Acest cu-
vânt nu þi l-am spus pânã acum. 

... Israele, copilaºul Meu, n-am sã mai vin aºa des la
voi, ºi au sã treacã luni ºi sãptãmâni. Nu pentru cã nu pot. Eu
pot, dar e scris în carte sã vã las, sã vedem cum mergeþi sin-
gurei, fãrã Mine, cãci prea mult v-am þinut ºi prea mult v-am
hrãnit. Vremea e aºa, tatã. 

Copilaºii Mei, acum trebuie sã ºtiþi cum se merge pe
pãmânt cãtre cerul sfânt. Dacã veþi umbla prost, veþi rãmâne
goi ºi nemâncaþi. 

Fiilor, pânã acum a fost un pic de luminã, dar acum se
stinge de tot. Fiilor, acum se vede, ºi acum sã vedeþi ºi voi
pentru ce a fãcut Dumnezeu un ucenic de al Sãu sã se stri-
veascã pe roatã. A fãcut aºa ca sã-þi fie þie de ajutor la rugã-
ciune. Acum se vede pentru ce a dus Domnul crucea ºi moar-
tea, ca sã nu te duci tu astãzi ºi sã cazi. Acum ai sã vezi lucrul
lui Dumnezeu. 

Eu n-am urât nici pe Iuda, care M-a vândut, ºi Mã duc
în iad ºi mereu vorbesc cu el ºi Mã întreabã: „Mai e mult
pânã ies?“.

... Fiilor, fiþi credincioºi. Domnul Iisus ªi-a lãsat trupul
pe pãmânt ca sã Se dea spre mâncare tuturor. Nimeni sã nu
îndrãzneascã sã se împãrtãºeascã cu aceastã masã dacã nu
crede, cã acela se osândeºte. Nu bãga Trupul ºi Sângele Meu
în trupul tãu dacã nu vrei sã te sfinþeºti. 

... Preoþii vã socotesc pe voi cã sunteþi fãrã pãcat ºi vã
fac vouã dezlegare ºi atât. Mãrturisiþi, ºi obligaþi preotul sã vã
mãrturiseascã dupã carte, cel puþin o datã pe an, ºi cer din
partea voastrã sã îndemnaþi ºi pe altul, cãci chiar dacã n-ai
greºit din gurã, din sânge ai greºit cu toate mãdularele tale.
Crezi? Dacã n-aº fi vãzut, n-aº spune. Da, e adevãrat cã sfânta
Împãrtãºanie curãþeºte din vârful picioarelor pânã în creºtetul
capului. ªtii cum este sfânta Împãrtãºanie? Cum este o doc-
torie care nu se potriveºte la boala bolnavului, ºi este mai rãu
dacã mai este un pãcat nemãrturisit la tine. 

... Nu veþi sta în celule, nu. Eu voi închide uºa celulei ca
sã nu fiþi acolo, cã sunteþi mici ºi vã mãnâncã ºerpii. ªtiþi cât
sunt de înveninaþi ºerpii? Domnul Iisus a vorbit duhovniceºte. 

... Sunt mulþi din lume, care, la dãrâmarea ce o vor duº-
manii sã strice bisericuþa, nu vor primi lucrul acesta, ºi sunt
mulþi din lume care vor primi ºi vor pune mâna sã dãrâme, ºi
astfel, în lume va fi rãzboi, ºi sã ºtiþi cã Domnul Iisus Hristos
nu va lãsa lucrul acesta sã se împlineascã. Dar sã ºtiþi cã toate
bisericuþele îºi vor lua fiinþã ºi vor lucra, ºi când se va întâm-
pla aceasta, va nimici mâna aceea ºi trupul acela ºi vor fi
aruncate în iezerul cu foc. 

... Nu mai vorbiþi tare. Fiþi în tãcere, cãlãtoriþi în tãcere,
ca sã nu se audã zgomotul. Pregãtiþi loc ascuns pentru cãrþi ºi
le luaþi numai în timpul mesei, când mâncaþi. Nu þineþi cãrþile
în timpul liber în casã. Fiþi atenþi, cãci cuvântul acesta, astãzi
vi l-am descoperit. Se face vânãtoare de creºtini. Fiþi atenþi.
Aº dori ca aceste cuvinte sã fie pricepute. Ascultaþi-Mã pe
Mine. Fiþi tãcuþi, cã nu voiesc sã piarã nici un fir de pãr din
capul vostru. Mi-ar fi uºor sã vã dau la suferinþã, dar sunteþi
mici. 

26 februarie/11 martie 1975
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Calea Domnului se va cunoaºte bine. Preoþii calcã legile sfinþe-
niei. Cel ce biruieºte pãcatul pizmei, scapã de multe rele. 

... Poporul Meu, cunoaºte bine drumul cu Mine, cu-
noaºte bine drumul, tatã, cã pe pãmânt nu mai e drum sfânt
nici pentru tine, nici pentru Mine. Toate drumurile s-au luat ºi
o sã facem rãzboi sã câºtigãm pãmântul înapoi, nu cu armã de
fier, ci cu armã fãcutã din cer. Poporul Meu Israel, sã nu te
sperii, tatã, cã am spus aceastã ºoaptã. Vom face rãzboi ca sã
luãm tot ce au rãpit oamenii rãi. Cunoaºteþi bine vremurile,
tatã! Israele tatã, luptã-te sã nu fii dãrâmat, luptã-te sã nu fii
rãscumpãrat de pãcat. 

... Copilaºii Mei, pentru voi am venit din cerul sfânt, ca
sã vã pregãtesc sã fiþi sfinþi ºi sã fiþi învãþaþi. Spãlaþi-vã ºi
duhul, ºi trupul, cãci cu duhul ºi cu trupul unii dintre voi veþi
veni la Noi. Aceastã lucrare este foarte mare pentru cine as-
cultã de Mine. Bogãþia aceasta nu o are nici cel mai isteþ îm-
pãrat. Pune mâna ºi ia împãrãþia Mea, ca aceastã lucrare sã fie
pe veºnicie, tatã. Nu izgoniþi ºi nu alungaþi lucrarea lui Dum-
nezeu de la voi. Nu numai sã auzi, cã mulþi au auzit ºi sunt în
iad, precum ºi Iuda este. 

M-am grãbit sã vin la voi. Aceastã lucrare nu este aº-
ternut pentru picioare, ºi cine o calcã, se cheamã pãcãtos. 

... Se duc persoane ºi învaþã sã fie preot, dar viaþa unui
preot de azi nu este la treaptã cu cinstea care e scrisã. ªi ºtii
cum e? Nu a ieºit nici cât un bob de linte, atât este de mic pe
lângã cinstea preotului numit. Fiilor, preotul de cinste sfântã ºi
cu viaþã sfântã când predica, îi curgeau lacrimile pe piept, ca la
copilul mic, de biberon. Când spunea la cineva, se lipea inima
sa de cuvântul sfânt. Dar astãzi preotul dezleagã sã mãnânci în
zilele de post, ºi ºtii cum vine aceasta? Preotul dezleagã de
frica ta, ca nu cumva sã te cerþi cu el. ªi apoi, dezleagã cã scris
este în carte: cine dezleagã ceva, sã fie întâi lucrat de sine.
Poporul Meu, vã spun sã vã feriþi de acest lucru. Mãnâncã ºi
lunea, ºi miercurea, ºi vinerea, pânã vine învierea. Mãnâncã
mereu de dulce, ºi de aceea dezleagã. O, copilaºii Mei, sunteþi
rugaþi de Mine sã nu-i urâþi pe preoþi, dar v-am spus cã nu mai
e nimeni sã zicã aºa: „Iertate sã fie pãcatele tale“.

... Îmi pare rãu cã mulþi bolnavi au darul ca prin post sã
se facã sãnãtoºi, dar ei mãnâncã de dulce. Sunt mulþi pãcãtoºi
care umblã din preot în preot ºi îi roagã sã facã slujbe, ºi preo-
tul face, dar nu-i face sãnãtoºi. De ce? Pentru cã nu au post.
ªi pãmântul e plin de oameni care bolesc ºi nu-i face nimeni
sãnãtoºi. 

... Fiilor, nu fiþi fiii pierzãrii cum e lumea de azi. „Eu“,
nu este pãmântesc acest cuvânt. „Eu“, nu este acest trup, ci e
Duhul Sfânt. Cum picurã ploaia pe pãmânt, aºa picurã acest
cuvânt. În vremurile de pe urmã aºa se face lucrarea, în duh.
Duhul lui Dumnezeu pluteºte asupra poporului Sãu. Fiþi pri-
cepuþi, cã mult furã diavolii de la voi. 

... V-am fãcut fii. Nu fiþi murdari pe hãinuþe, cã în chip
nevãzut vã viziteazã Duhul Sfânt. Fiþi curaþi ºi înãuntru, ºi
afarã. 

Aºa cum a avut Avraam soli cereºti ºi a mâncat cu ei la
masã, aºa a venit cerul la tine, ºi când a venit înapoi, a venit
cu lacrimile pe faþã de ce a vãzut la tine. Fiule, îngrijindu-te
pe tine, Mã îngrijeºti pe Mine, ºi îngrijindu-te de Mine, te în-
grijeºti pe tine. Floricelele Mele, lucrarea Mea pe care o aduc
la voi, nu e plasã de gunoi sau coº de obiecte de tot felul, ci
este pentru vremurile voastre un acoperãmânt ºi o scãpare de
moarte, e un lucru fin, cã dacã le-aº spune pe toate, nu le-ar
cuprinde cartea. O, ce noroc aþi avut voi, cã nimeni dintre
sfinþi nu a avut aºa ceva. Sãrmanul Avraam, ce nu ar fi dat el

sã fi avut aºa ceva! El trãia viaþã depãrtatã de soþia sa, cã era
femeie cu mintea scurtã. Dar voi, ce ºtiþi, e lucru mare. Voi,
ce aveþi, nu are împãratul, nici solii cereºti. 

... Nu mai pizmuiþi. Pizma e cel mai greu pãcat, e în
ascuns, ºi nu ºtie unul ce are celãlalt în inimã. Pentru un sin-
gur pãcat, cum e pizma, nu vã veþi putea þine pe cale, cã e
cum este un car pe drum, fãrã o roatã, adicã nu ai viaþã plã-
cutã. Cum ºtii sã le potriveºti pe toate cele pãmânteºti, po-
triveºte-le ºi pe cele duhovniceºti. 

... O, tatã, daþi-Mi voie sã vã arãt pata ºi sã vã arãt lu-
crul urât, cã dacã nu-Mi daþi voie sã vã arãt, iau vasul Meu, ºi
va fi rãu de voi. Dacã nu-l ascultaþi, îl iau cu Mine. Când veþi
ajunge la un pârâu, atunci vi-l iau, ca sã vãd ce faceþi. Nu-Mi
daþi voie sã vã arãt? Poate e pizmã, sau urã, sau duºmãnie. 

21 martie/3 aprilie 1975

Ferirea de plãceri lumeºti. Folosirea hranei curate. Mulþi vor lãsa
totul ºi vor urma pe Domnul ºi vor lucra faptele credinþei sfinte. Nu 

mai sunt preoþi credincioºi 

... Israele, fii hotãrât faþã de acest cuvânt. Vrei sã-þi mai
grãiesc? Dacã dã cineva în tine, mai eºti pentru Mine? Israele,
aceasta este hotãrârea ta, ºi aceasta este voia Mea: sã faci voia
Mea. Sã faci voia Mea nu dupã putere, cum cã dacã poþi sã fii
creºtin, eºti creºtin, ºi dacã nu poþi, te faci pãgân. Fii înþelept,
cã e vremea rea ºi nu pot sã-þi mai grãiesc de douã ori. Nu cã
dacã face nuntã ruda ta, sã te duci la nuntã. Nu sã te duci la
nuntã cã e fratele tãu. E scris în carte, creºtine, sã nu stai la
masã cu nelegiuirea ºi cu pãcãtosul. Sã nu te înºele, fiule, cu-
vintele rele, sã nu te înºele a lumii plãcere. De aceea te-am în-
trebat: vrei sã-þi mai vorbesc? Eu nu voiesc sã-þi mai vorbesc,
cãci cuvântul Meu nu s-a împlinit, cã tu eºti rãu cu viaþa lui
Dumnezeu. Vei vedea la judecatã pentru ce nu s-a împlinit ce
am spus Eu. Ai sã-þi muºti limba sã se facã scrumbie. Limba
lumii de astãzi este scrumbie afumatã. 

Copilaºii Mei, vreþi sã vã mai vorbesc? Sau vreþi sã Mã
opresc? De aceea n-am mai venit, pentru cã mulþi din copii nu
trãiesc dupã hotãrârea fãcutã. S-au hotãrât sã-Mi slujeascã,
dar am rãmas cu hotãrârea ºi cu fãgãduinþa, cãci ei se duc cu
pãcãtoºii. 

Un copil am avut ºi Eu, tatã, ºi L-am dat sã fie sânge-
rat. ªi altceva vã întreb: pentru ce am dat copilul lui Dumne-
zeu pentru voi? Ca sã fiþi rãscumpãraþi. Am ºi Eu o dorinþã
sfântã: cel rãscumpãrat prin Trup ºi Sânge, sã se facã sfânt. ªi
de ce nu se face sfânt? O, nu este aramã ce s-a fãcut pentru
rãscumpãrarea voastrã. Toatã taina s-a dat pe faþã, toatã taina
dumnezeiascã. Dumnezeu, ce a avut de spus, a spus, ºi ce a
avut de împlinit, a fãcut, dar tu nu le-ai arãtat pe toate, nu
le-ai împlinit pe toate, ci le þii ascunse, ºi altul dupã Mine nu
mai vine. 

... Nu fiþi ca lumea, care, odatã cu hula, face ºi crucea;
care, odatã cu curvia, face ºi crucea; odatã cu hoþia, face ºi
crucea. 

... Nu pot sã stau în casa unde este ceartã, nu pot sã
stau, dar stau ºi mereu Mã lupt sã fac pace, ºi pace nu se face,
cã vrea sã se vadã ceva dupã mãrime respectat. Se scoalã
copilul asupra tatãlui, se ridicã nepotul asupra bunicului, se
ridicã unul împotriva altuia ºi nu se mai respectã nimic din în-
vãþãtura lui Dumnezeu. Nu mai fiþi încãpãþânaþi. 

Cum îþi trebuie apã sã bei ºi mâncare sã mãnânci, aºa
sã-þi trebuiascã ºi lucrurile Mele. Faci ºi rugãciune, faci ºi
rãu; ºi posteºti, ºi te cerþi. Ce sunt Eu ca sã primesc gunoiul
tãu? În ziua în care ai postit, te-ai ºi certat. De þi-ar cãdea limba
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nu te certa, ºi sã nu zici: „Va trece aceastã zi de post, ºi mâine
mã rãzbun eu“, cã va fi greu de capul tãu. Cine, tatã, se va
mai ruga pentru poporul acesta? Nu te uiþi, tatã, nu vezi cã nu
are cine sã se mai roage pentru tine? Fiule, nu are cine. 

... Fiule, cum ai sã cauþi un bordei! Ai sã dai mii ºi mii
de lei, cã nu mai gãseºti decât case boiereºti. Ai sã dai mii de
lei, cã nu mai gãseºti pe nimeni ca sã zicã: „Iartã, Doamne,
pe pãcãtosul acesta“. O, ce s-a fãcut acum, nu s-a fãcut de
când e veacul, cã pe acela care se ruga sã dea ploaie când nu
ploua, nu-l mai cunoºti, nu mai are viaþa cu Mine. 

... Am grãit de multe ori: nu mai mâncaþi lucruri care
nu ºtiþi de unde sunt. Mâncaþi lucruri fãcute de voi. Voi vã
duceþi sã cumpãraþi un miel. Îl vezi cã e miel. Dacã te duci sã
cumperi un viþel, îl vezi cã e viþel, dar tu nu ºtii sã nu fi fost
dãruit, sã nu fi fost hulit. Dacã tu vrei sã mãnânci, ceea ce mã-
nânci creºte tu, cu mâna ta, cã altfel te spurci, cã altfel mori.
O, nu vreþi sã fiþi sfinþi! 

... Aºteptaþi pe Ilie în trup? A fost în trup, ºi astãzi e în
duh ºi îl veþi vedea la judecatã. Florile Mele, acum, ce vine, e
greu pentru toatã lumea, ºi de aceea îþi spun: creºtine, mai
vrei sã fii cu Mine, sau te duci în lume? Dacã mai vrei sã fii
cu Mine, împlineºte, sã nu vinã peste tine ce vine peste lume.
Mai vrei sã fii cu Mine? Nu cu hambarele pline de haine ºi cu
rafturile pline de mâncare, cãci va veni vremea sã-þi laºi casa
ta cea mare ºi lada, sã plecãm sã punem piciorul pe alt pã-
mânt, ºi nu vei încãpea pe poarta aceea cu lada ºi cu haina
frumoasã, cã poarta aceea nu e fãcutã de mânã omeneascã.
Cine a trãit cu Dumnezeu, acela va mai rãmâne. 

A intrat aceastã pãsãricã în ciori ºi mãnâncã ºi ea ce
mãnâncã ciorile, ºi hoituri mãnâncã. Acum mãnâncã hoituri,
cã e cu ciorile. Am vãzut odatã cum a venit din strãinãtate un
puhoi de ciori pe pãmânt, un stol mare, ºi eram cu Petru, prie-
tenul Meu. ªi au gãsit ciorile pe câmp un stârv spurcat ºi s-au
aºezat ºi l-au mâncat. ªi Petru zice: „Vai, Doamne, aºa mân-
care mãnâncã ciorile acestea?“. ªi am zis: „Aºa mãnâncã,
Petre, cãci ciorile sunt ciori“. ªi i-am povestit cã aceste ciori
sunt omenirea de astãzi, care mãnâncã ce nu ºtie, carne ºi de
om, ºi de cãþel, ºi de pisicã, ºi de ºoarece. Atunci au gãsit pe
câmp acel stârv, dar acum acest stârv e în magazine. Creºtine,
þine ascuns aceasta, ca sã nu se cunoascã de lume cã voi ºtiþi.
ªi atunci Petru a pus mâna la gurã ºi a plâns cu amar ºi Eu am
spus: „Aºa vor ajunge robii Mei“.

Am grãit de multe ori: nu mai mâncaþi lucruri care nu
ºtiþi de unde sunt. Mâncaþi lucruri fãcute de voi. 

... Tatã, ce faceþi voi? Dacã Eu M-aº apuca sã vã spun
toate, toate, M-ar apuca sfârºitul. Ce faceþi voi? Unii mâncaþi,
ºi alþii vã jeliþi; unii tremurã de frig, ºi alþii, cu ºapte haine pe
ei; unii vã rugaþi, ºi alþii chefuiþi ºi vã îmbuibaþi. 

... Fiule, îngrijeºte-te de templu, cã o sã ne trebuiascã.
Toate vilele se vor dãrâma, dar acesta va rãmâne. 

3/16 aprilie 1975

Pãmântul va fi spãlat ºi curat. Toatã râvna pentru Domnul.
Proorocie pentru nimicirea lui antichrist ºi a îngerilor lui. 

... Israele, fii pregãtit pentru o zi care este scrisã în car-
te, cã va fi o zi. Pentru mulþi, aceastã zi va aduce o mare bu-
curie. Pentru mulþi, aceastã zi va aduce ºi mare întristare ºi
mare durere ºi mare îngrozire. 

... Oile Mele nu ascultã nici de pãstori, nu ascultã nici
de Mine, nu ascultã nici de carte. Nu mai zic de aceia care nu
ºtiu ce e în carte. Aceia se osândesc cã nu citesc, dar tu te
osândeºti fiindcã cunoºti ce-þi cer Eu. Când nu pricepi ceva,

nu întrebi cum este; zici cã dacã nu pricepi, nu ai judecatã,
dar mai rãu te osândeºti, creºtine, pentru cã în felul acesta se
scrie la tine vicleºug. 

... Sunteþi în vreme apocalipticã, sunteþi în vremea
când staþi pe pãmântul vrãjit ºi fermecat, dar nu de Mine, ci
de lume. Vine vremea ca pãmântul sã se curãþeascã, ºi trupul
sã se curãþeascã. 

... Sã ºtiþi cã nimic nu se iartã dacã pãcãtosul nu se
trudeºte. Nu mai trãi aºa, în voia soartei, cum cã ce vei putea
face, faci; ce nu, nu faci, cã te iartã Domnul. Nu aºa, tatã,
pune-þi toatã puterea ºi mãdularele în lucru dumnezeiesc, cã
sã ºtii, nu se va ierta nimic. Lucrezi cu stânga în loc sã lucrezi
cu dreapta. 

... Îmi amintesc când Tatãl ceresc Mi-a spus cã voi fi
prunc mic ºi Mã voi naºte pe pãmânt ºi voi fi sãmânþã se-
mãnatã pe ogoare ºi voi fi un Miel mititel ºi voi fi junghiat de
un miºel; ºi nu am spus nimic. Am ascultat. Nu am spus cã nu
trebuie sã fiu pe lume, ci am zis: „Tatã, fie voia Ta“. Tu de ce
nu zici aºa, poporul Meu, ºi de ce stai împotriva Tatãlui tãu?
Suntem fraþi, dar voi Mã alungaþi, voi Mã înjunghiaþi ºi M-aþi
scos din cele ale Mele. Suntem fraþi ºi de trup, prin Trupul pe
care-l mâncaþi. 

Am fost trimis la ai Mei ºi am fost rãstignit de ei. Am
fost vândut cu un preþ mic. Ai auzit, tatã? Sã intre în tine fio-
rul din Mine, sã intre în tine Duhul din Mine. Ai auzit? Eu nu
M-am lepãdat de tine, dar tu te-ai lepãdat de Mine. Eu nu
M-am lepãdat, ºi le-am primit pe toate pentru tine. Nimeni nu
te iubeºte cum te-am iubit Eu. Eu am dus o cruce grea, dar
crucea ta nu este aºa de grea, cã pe a Mea a fost greºeala ta,
iar pe a ta nu a fost greºeala Mea pe ea. Nu e grea a ta, dar
þi-e ruºine cu ea. 

.. Nu aveþi voie sã-Mi schimbaþi drumul, nu aveþi voie
sã-Mi schimbaþi portul ºi hrana, nu ai voie sã schimbi cre-
dinþa. Toatã lumea crede, dar nu are credinþã bunã. 

... Fii fratele Meu. Sã fim o inimã, sã fim un trup, sã
fim una pe pãmânt. ªi cine vrea sã fie aºa, nu zic sã nu fie. Sã
fie, cã-l primesc cu toatã dragostea sfântã. Cine vrea sã-Mi fie
frate, sã-Mi fie. Cine vrea sã-Mi fie slujitor, sã-Mi fie, numai
ucigaº sã nu fie. Nu mai lucraþi, iarã zic, nu mai lucraþi ca
omul nebun, ca omul stricat ºi ca omul care nu-L are pe Dum-
nezeu. Lucraþi lucruri bune ºi plãcute lui Dumnezeu, cãci
Dumnezeu, pe cine nu e cu Sine, îl duce la sfârºitul tragic. 

... Tot poporul sã fie credincios cã va vedea moartea lui
antichrist, cã tot ochiul creºtinului care este cu Mine va vedea
pieirea lui antichrist ºi a poporului sãu. 

... Nu mai lãsaþi copiii voºtri cu cei din lume, aþi auzit?
Copiii din lumea de astãzi când vor fi de doisprezece, trei-
sprezece ani nu vor mai lãsa cruce în calea lor sau iconiþã în
calea lor. Dar nu mai e vreme. 

4/17 aprilie 1975

Focul, pedeapsa lumii, vine de la pãcatele de pe pãmânt. Mult va fi
cãutat omul creºtin. Solul Domnului trebuie crezut ºi primit. 

Salvarea creºtinilor este prin mijlocirea sfinþilor. 

... Nu din cer se va aprinde focul, ci de la tine, tatã, de
la lume. Israele, tot cerul e de faþã când tu faci pãcate.

... Israele, plâng pãstorii cã nu le mai dai ascultare ºi nu
mai au curaj sã stea în mijlocul tãu. Israele, de ce nu mai dai
ascultare la pãstori ºi Domnului Iisus Hristos? De ce te-ai în-
tãrit în neascultare? De ce te-ai fãcut atât de mare? Când am
venit la tine Mi-ai fãcut loc sã intru cu cãruþele, ºi acum M-ai
dat afarã, nu vrei sã mai fii acela de atunci. 
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... Israele, zidiþi-vã casa, cã se dãrâmã, ºi este nevoie de
ea. Nu-þi face altul casa ta. Copilaºul Meu, nimeni nu te va
împrumuta sã-þi dea casa sa. Duhovniceºte Domnul vorbeºte.
Cine are minte, sã priceapã, ºi cine nu are minte, sã nu pricea-
pã. Sã munceºti, nu sã zici cã nu pricepi ºi cu aceasta sã scapi
de Mine. 

... Familiile pe care le-am unit, unde le e recolta? Unde
vã sunt recolta ºi faptele? Unde vã este sfinþenia? Unde vã e
blagoslovenia ºi binecuvântarea? Unde sunteþi? O, tatã, tatã,
unde vã sunt faptele bune? Uniþi-vã la fapte bune ºi la viaþã,
nu vã duºmãniþi ºi nu fugiþi de Mine, cã unde te vei ascunde?
Nu ai unde, cã Dumnezeu te scoate de oriunde ºi te osândeºte. 

... Astãzi nu mai e vremea din anul 1955 când M-am
coborât, ci este anul 1975 când este vreme grea ºi nimeni nu
se mai uitã la aceste cuvinte. În anul 1955 am sãrbãtorit
dezgroparea unui sfânt ºi a fãcut slujbã minunatã, cãci în vre-
murile voastre s-a ivit un sfânt pe acest pãmânt românesc, ºi
acest sfânt a fost ºi este de mare preþ pentru voi (sfântul Calinic
de la Cernica, n.r.). Dar în anul 1975 nu se mai dezgroapã nici
un sfânt, chiar dacã ar fi, ºi mai pune pe el o greutate, ca sã
nu se mai dezgroape niciodatã. Astãzi e credinþa nepreþuitã. 

... Acum nu mai este anul grâului, ci este anul banilor.
Nu se mai pune preþ la grâu, ci la argint ºi la aramã. De aceea
am zis cã dacã ai fi bani, te-ar cãuta ºi în pãmânt ºi te-ar folosi
la munca sa. Dar stai aºa, nu te perpeli cã eºti fãrã valoare, cã
piere aceastã comoarã de astãzi, ºi tu vei avea valoare. 

... Þineþi minte, cãci câte i s-au arãtat prin vedenie
acestui vas, astãzi sunt. 

... Dacã þi-a spus cineva cã te-a vãzut greºit ºi tu ºtii cã
nu ai fãcut, nu te mâhni, ci crede, cã e solul lui Dumnezeu. 

... Nu mai e anul 1954. O, nu mai sunteþi de atunci, ºi
sunteþi de astãzi, când se uitã moartea pe fereastrã sã numere
pe cine sã ia cu grãmada. Duhovniceºte vorbesc. Nu vorbesc
de roºul de pe buze sau de sprâncenele fãcute, ci vorbesc de
credinþã ºi de suferinþã, ºi voi nu aºteptaþi sfârºitul, cã þi-a
ºoptit satana la ureche cã nu se mai sfârºeºte acest veac, ºi te
minte, tatã. 

... Fiþi învãþaþi, cã au ajuns animalele mai înþelepte ca
oamenii, cã pasãrea când bea apã, dupã fiecare înghiþiturã Îmi
mulþumeºte. 

... Copilul Meu, dacã urcai pe trepte într-un palat mare
ºi te opreau niºte portari, ziceai cã n-ai putut ajunge sus cã te-au
oprit portarii, dar la Dumnezeu, acum nu te mai ridici pe trep-
te înalte, cã a venit Dumnezeu jos la tine. S-a coborât Dum-
nezeu la tine, ca sã nu te mai oboseºti tu. 

... Poporul Meu, e scris numele tãu în cartea de pe
urmã. Auzi? E scris nu numai într-o carte, ci în multe cãrþi, în
toate cãrþile sfinþilor arhangheli ºi în toate cãrþile sfinþilor
Mei. Dacã nu eraþi scriºi, eraþi pânã acum striviþi de trenuri,
de maºini. ªi de furnici eraþi striviþi, dar numele vostru este
scris ºi în cartea Nãscãtoarei de Dumnezeu, ºi nu numai
numele vostru, ci ºi al fiilor voºtri ºi al nepoþilor voºtri. Pãs-
traþi-vã trupul ºi duhul, cã mulþi veþi urca în ceruri cu trupul.
Diavolii umblã sã ucidã duhul, nu mai umblã sã nimiceascã
trupul, cã multe ºcoli au fãcut astãzi duhurile rele pe pãmânt.
Ce n-ar fi fãcut ei cu voi dacã nu eraþi scriºi! În post ºi rugã-
ciune vã aºtept sã veniþi la Mine. 

... Israele, aºteaptã cerul la tine sã vadã cum ieºi din
ºcoalã: cu grad, sau fãrã grad ºi fãrã galoane? Tatã, mulþi aº-
teaptã sã-i scoateþi de la pedeapsã, cã pânã la al miilea neam
va fi scos prin mâinile voastre, prin examenul tãu, creºtine. O,
tatã, te înºealã pe tine o mâncare, o bãuturã, o gelozie, o min-

ciunã? Acestea sunt gunoi. Aruncaþi-le de la voi. Cum S-a po-
gorât Domnul Iisus în iad ºi i-a scos pe toþi afarã, aºa ºi tu,
fiul Meu, te vei duce în iad, ºi cu darul lui Dumnezeu, pânã
la al miilea neam îl vei scoate. 

De ce-Mi pierd Eu vremea cu voi? Fiilor, mãcelarul e
mãcelar, îºi pregãteºte carnea ca sã fie gustoasã. Aºa ºi Dom-
nul Hristos, Îºi pregãteºte popor pentru veºnicie. 

... Vai de pãrinþii care nu-ºi lasã copiii sã vinã la Mine!
Vai de copiii care nu-ºi lasã pãrinþii sã vinã la Mine! Fiilor,
ajutaþi-Mã în muncã. Vom curãþi pãmânturile. Ajutaþi-vã în
muncã unii pe alþii, ºi toþi ajutaþi-Mã pe Mine, cã nu vei avea
hotar în calea ta. 

... Sunteþi în vremuri de lucru mare. Sunt magazinele
pline, dar toate din magazine ºi din case se vor muta pe stradã
ºi în calea ta. Dar zic þie: sã nu pui mâna, creºtine, cã sabia e
în spatele tãu; sã nu pui mâna, cãci acelea sunt ale mãcelului,
sunt ale blestemului, cãci acelea sunt blestemate ºi sunt ale
Babilonului. 

... Israele, ai sã te îmbraci în doliu dacã nu vei asculta
ºi vei merge tot aºa, cã Eu iau trâmbiþa Mea. 

Fiilor, faceþi rugãciunea rugãciune cu închinãciune,
cãci rugãciunea fãrã închinãciune e ca mortul ce moare fãrã
lumânare. 

6/19 aprilie 1975

Poporul creºtin va fi semnul Domnului. „Buturuga micã rãstoar-
nã carul mare“; nimicirea clãdirilor înalte. 

... Nu mai ieºiþi în lume, nu mai ieºiþi din stânã. Copi-
laºii Mei, ascultaþi de Mine ºi de pãstorii care vã pãstoresc ºi
de proorocii care vã proorocesc. Nu vedeþi pe cei ce au ieºit
de la Mine cã nu mai vin? Nu vedeþi pe cei ce au vândut, cã
s-au fãcut, apoi, cãlãi? Nu vedeþi pe cei ce au ieºit de la Mine
cã s-au fãcut stanã de piatrã? 

... O, copilaºii Mei, învãþaþi de la Mine aceste cuvinte,
cãci dupã aceastã vreme vine vremea ca Domnul Iisus sã facã
minuni cu poporul Sãu cel bun. Crezi? Vine vremea sã-l sfin-
þeascã Domnul pe robul Sãu, iar pe vrãjmaºul Sãu sã-l osân-
deascã. Chiar pe unii dintre voi o sã-i vedeþi cum Dumnezeu îi
va pedepsi, ºi ai sã plângi, pãstorule, ºi tu, creºtinule, cã tu nu
ai ºtiut cã el e viclean, ºi tu nu ai ºtiut ce a fãcut el în ascuns. 

... Oiþele Mele, nu vã lãsaþi sã vã calce nici un fel de
vreme rea. Staþi în picioare ºi nu vã mai îmbuibaþi de mân-
care. Va fi nevoie sã fii uºor la mers, ºi dacã vei fi greu, vei
cãdea în ºanþ. Nu vã îmbuibaþi, ci fiþi bine hotãrâþi. Nu vã în-
grãmãdiþi la mese bogate ºi la mâncare. Eu vreau sã fiþi desã-
vârºiþi, ca sã cunoaºteþi toate lucrurile lui Dumnezeu. 

Fiule, crezi cã sunt oiþe care sunt în stâna Mea ºi sunt
blagoslovite ºi tu nu le cunoºti cã ele mãnâncã de dulce în zile
de post? 

... Dã-Mi rãspunsul: din al cui neam te tragi tu? „Din
pãrintele Avraam.“ Pãrintele Avraam nu a fost mâncãcios. Ce
a fãcut pãrintele Avraam, a fãcut lucru plãcut lui Dumnezeu.
Am zis lui: «Ieºi din pãmântul tãu ºi din rudeniile tale ºi
mergi în pãmântul pe care þi-l voi da Eu, ºi acolo locuieºte tu
ºi toatã casa ta». Dacã aº spune astãzi unuia din poporul
acesta: „Ieºi din neamurile tale ºi din pãmântul tãu“, nu s-ar
împlini nici în cinci, nici în zece ani, cã nu se îndurã, tatã, de
pãrinþi, ori de fraþi, de copii, ori de naºul, ori de finul. Crezi?
Ascultaþi-Mã, creºtinilor, tineri ºi bãtrâni, cã vine vremea
care nu eºti învãþat cu ea. Vei pune jugul pe ceafã ºi sarcinã
în spate. Ascultã: nimic nu te scapã decât ascultarea de Dum-
nezeu. Nu asculta de nimeni, afarã de Dumnezeu. 
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... Lumea e spinii din capul Meu; lumea e Iuda; lumea
e veninul Meu; lumea e buchetul de trestie; lumea e crucea
grea, care Mã dãrâmã pe calea Mea; lumea Mi-a fãcut numai
rãu cât am trãit pe pãmânt; lumea M-a îmbrãcat în hainã ro-
ºie; lumea Mi-a luat haina de pe Mine; lumea M-a bãtut cu
urzici; lumea, care striga odatã «Osana!». Fereºte-te sã fii
prieten cu ea. Cine se face prieten cu lumea, se face Mie vrãj-
maº ºi vânzãtor. 

... Fiþi uºori, ca sã puteþi umbla. Cum Domnul Iisus a
ieºit din groapã ca un fulg, aºa trebuie sã fie ºi poporul Sãu.
Mulþi s-au înãlþat ca fulgii în zbor, mulþi. E scris în lege. 

Oile Mele, aþi avut legea Mea, aþi avut Scripturile, aþi
avut lucrarea Mea ºi multe lucruri aþi avut, prin care trebuia
sã fiþi mai presus decât cei de la început, dar pentru învârto-
ºarea inimii, aþi ajuns rãu. Dupã lege Dumnezeu va judeca
poporul Sãu. Nu va judeca cum se judecã lumea astãzi, dupã
bani, ci dupã faptã. 

... Dumnezeul lor e blocul; dumnezeul lor e clãdirea.
Buturuga micã rãstoarnã carul mare. Tu eºti buturuga micã ºi
care vei rãsturna aceastã arãtare. 

28 aprilie/11 mai 1975

Domnul hrãneºte cu mult cuvânt turma Sa. Venirea Domnului ºi
plata slugii credincioase. Fiul cere la Tatãl sã se înmulþeascã 

poporul prin voia poruncilor cereºti. 

... Un popor Israel s-a suit în cer, ºi un popor Israel s-a
pogorât în mormânt, ºi din mormânt, în iad, pentru neascul-
tare. Un popor Israel se hrãneºte astãzi cu cuvântul lui Dum-
nezeu, ºi un popor Israel se hrãneºte cu cuvântul duhului rãu,
împotriva lui Dumnezeu. Iatã, eºti creºtin, dar îþi baþi joc de
binecuvântarea Mea. 

... Hrana care se aduce la tine, este din aceea pe care a
împãrþit-o Domnul la mulþime, din cei doi peºti ºi cinci pâini. 

Israele tatã, nu mai e mult ºi ochii tãi vor vedea chipul
Meu, ºi gura ta va vorbi cu gura Mea, ºi gura Mea va grãi cã-
tre tine: „Vino dupã Mine, slugã bunã ºi credincioasã!“.

... Am trimis la tine soli sã te opreascã de la moarte ºi
nu te-ai oprit. Israele, de poporul lui Dumnezeu are grijã
Dumnezeu, ºi de poporul rãu are grijã duhul rãu ºi îl duce sã
bea, sã mãnânce, pânã la un loc, ºi acolo îl lasã ºi se leapãdã
de el; ºi poporul acela se tânguieºte, cã atunci Dumnezeu nu
mai e iertãtor ºi milos. 

Este pãcat strigãtor la cer! Am spus odinioarã sã vã în-
frânaþi de la curvie, ºi tocmai lucrul acesta nu se împlineºte.
Am spus cã femeia, dupã ce naºte copilul, bãrbatul nu are vo-
ie sã se ducã la ea trei ani de zile, iar bãrbatul s-a dus la fe-
meie. Fiule, grea pedeapsã ai sã primeºti, cã te duce trupul în
iad. Cum sã mai zic Eu „poporul Meu“ când poporul e în-
dreptat spre rãu? Eu aº vrea sã fii curat, sã fii sfânt, sã fii în-
ger, ca la ziua de apoi sã închei veacul cu voi. Pot Eu sã mai
stau în mijlocul poporului Meu? 

... O, poporul Meu, mult te osteneºti, mult te trudeºti, dar
dacã un lucru dintre toate nu e dupã voia Mea, toate se vor veºteji. 

... Fiþi atenþi, cuvântul acesta e început de judecatã.
Bãrbatul sã-ºi iubeascã femeia, dar cu iubire duhovniceascã,
ºi femeia sã-ºi iubeascã bãrbatul, dar fãrã întinare. Femeia sã-ºi
cinsteascã bãrbatul, ºi bãrbatul sã-ºi cinsteascã femeia cu
cinste sfântã. 

... Domnul nu face deosebire dupã fãpturã, ci dupã
fapte. Deosebiþi pãcatul, cã prin pãcat i-a deosebit Dumnezeu
pe fiii lui Noe când l-a blestemat pe cel ce a râs de goliciunea

tatãlui sãu. Ce a fãcut Dumnezeu, a fãcut, dar tu nu ai voie sã
deosebeºti pe cineva dupã fãpturã, ci numai dupã pãcat. 

... Copilaºii Mei, ajutaþi biserica. Fiþi creºtini, fiþi fii ai
luminii, fii ai bisericii. Împodobiþi biserica, împodobiþi-o cu
odoarele ei. Mergeþi la bisericã, ºi pe cei care vorbesc în
bisericã, învãþaþi-i sã nu mai vorbeascã. Biserica este izvorul
de tãmãduire al bolnavilor. Cereþi hranã de la bisericã, dar
cine vrea sã se împãrtãºeascã, sã se pregãteascã, ºi aºa sã se
împãrtãºeascã. Pregãtiþi pântecul de a primi Trupul ºi Sângele
Domnului. Plânge Domnul Iisus cã rãmâne în potir. Pentru ce
Se jertfeºte Mielul dacã nimeni nu-L ia spre întãrire? În-
vãþaþi-i bine de la Mine, cã mulþi iau anafurã din cutie ºi
curge pe jos. Moºii ºi strãmoºii voºtri, dacã scãpau firimiturã
pe jos, lingeau, dar astãzi nu se mai ia în seamã acest pãcat ca
sã nu fie sãvârºit. 

... Poporul Meu iubit, Domnul Iisus a cerut la Tatãl sã
vinã popor din altã parte, sã se uneascã acela cu voi, cã Dom-
nul nu mai are prin cine sã-ªi mãreascã poporul, cã nu mai
are fii ºi fiice sã se potriveascã. 

12/25 mai 1975

Cuvântul se va mãrturisi ºi se va împlini, ºi va vedea tot ochiul ºi
va simþi toatã inima, ºi toþi cei ce nu l-au preþuit. Cei ce se lasã is-
pitiþi pãrãsesc calea mântuirii. Înþelepciunea de la Domnul depãr-
teazã pe duºmani ºi apropie binecuvântarea peste cei credincioºi. 

... Poporul Meu, fii credincios, nu alunga credinþa, cãci
ceea ce a lucrat Domnul Iisus Hristos, se va arãta la vremea
sa. Daniele, ce nu ai vãzut vei vedea, ºi nu numai tu, ci toatã
turma ta. Vei vedea cum Domnul Iisus, la început, a vorbit, ºi
cum a venit Domnul Iisus la început ºi ce cuvânt a spus ºi
cum ªi-a fãcut lucrarea la început, ºi vei vedea toate. Daniele
tatã, se vor arãta toate, ºi se va arãta ºi poporul acesta cum a
primit pe Domnul când a venit ºi cum a crezut când i s-a pro-
feþit. Va vedea tot ochiul ºi va simþi toatã inima. Va vedea po-
porul de astãzi cum a preþuit el acest cuvânt, cum l-a înmulþit
ºi cum l-a pãzit. Vor vedea cum Domnul Iisus a stat ascuns,
nedescoperit, ºi a vorbit la auzul vostru, ºi pe unde v-a gãsit,
v-a hrãnit. 

Israele tatã, îþi vorbeºte Domnul astãzi. Vei vedea ce nu
a vãzut ochiul tãu ºi vei auzi ce nu a auzit urechea ta ºi vei
primi ce nu a primit nici un creºtin, nici astãzi ºi nici în trecut,
ºi la mulþi le va pãrea rãu de necredinþa lor ºi de nenorocul
lor. La mulþi le va pãrea rãu când vor vedea cã Domnul Iisus
va trece pe lângã ei ºi nu le va mai vorbi cum le-a vorbit ºi
nu-i va mai iubi cum i-a iubit. 

... Copiii Mei, toate câte s-au fãcut în vremurile de as-
tãzi, se vor arãta. Poporul Meu, nici o lucrare nu a lucrat-o
Dumnezeu ca la termenul ei sã nu se arate. Fãcea Dumnezeu
o avere mare pentru poporul Sãu dacã poporul era dupã legea
Sa. Copiii Mei, un creºtin bun a fost fiul lui Iacov; unul bun,
ºi unsprezece nebuni. ªi totuºi, au mâncat toþi la un loc ºi nu
au fãcut deosebire. Toate se vor arãta, cum s-au arãtat cu Io-
sif, ºi toatã ºiretenia fraþilor lui Iosif se va da pe faþã. Se va da
pe faþã ce au vândut, se va da pe faþã toatã ºiretenia fraþilor
voºtri când va veni peste ei foametea, când va veni peste ei
seceta, când va veni peste ei necazul care le stã în faþã. 

... Vai de tine, creºtine pe care te-am vãzut bând ºi te-am
dezvãluit ºi M-ai minþit cã nu este aºa! Vai de tine, creºtine pe
care te-am vãzut curvind ºi te-am dezvãluit ºi ai zis cã nu e
adevãrat! Vai de tine, creºtine pe care te-am dezvãluit cã ai
fãcut pãcatele acestea ºi multe altele þi-am dezvãluit ºi ai zis
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cã nu este aºa! Vai de tine, cãruia þi-am dezvãluit multele tale
rele ºi tu ai zis cã nu este aºa! 

... ªtiai cã sunt cu tine, cã de mii de ori am spus cã sunt
cu tine. Când am grãit, am pus început cu semn sfânt, ºi când
am sfârºit, tot cu semnul sfânt am sfârºit, ºi te-am blagoslovit
ºi te-am pecetluit cu semnul sfintei cruci. 

Plângeþi-Mã! Plângi, creºtine, plângi, poporul Meu, cã
Mã lupt cu tine sã te duc la bine. 

... Israele, poporul Meu, ultima picãturã de sânge din
trupul Meu am dat pentru tine, pentru viitorul tãu. Israele, un-
de ai plecat, ºi cui ai lãsat potirul cel nemâncat? Cui ai lãsat
Mielul Cel înjunghiat? Israele tatã, fiule risipitor, unde ai
plecat, ºi cui ai lãsat potirul plin de dar ºi de har? Israele, toþi
cei care au plecat ca tine, nu e unul sã nu fi suferit ºi nu e unul
sã nu fi pierit. Multe popoare au pierit prin mâncare, cã dupã
mâncare au alergat. Multe popoare au pierit prin poftele ce
le-au avut.

... Fiule, fii înþelept, tatã, cã precum am voit sã mãnânc
ºi sã cinez în casa lui Zaheu, aºa am dorit ºi doresc sã fim toþi
prieteni iubiþi ºi nedespãrþiþi, cã de vei pierde, creºtine, ceva
pentru Mine, chiar ºi un picior, Dumnezeu þi-l va da, cã pe
toate ale tale Dumnezeu þi le va face înapoi. Chiar ars dacã a
fost un mucenic, Dumnezeu l-a fãcut la loc. Fii înþelept, creº-
tine, în toate, ºi cu cât vei fi mai înþelept, cu atât nu vei putea
greºi, ºi niciodatã sã nu te leneveºti, cã fiecare clipã are duº-
manul ei, ºi fiecare clipã are binecuvântarea ei. 

... Cine ºtie unde sunt oiþele Mele care am lucrat Eu cu
ele? Nu mai sunt. Astãzi Mã hulesc, astãzi Mã urãsc. A fost
mai uºor sã Mã facã pe Mine mincinos decât sã lase bãutura
jos. Unde este Gheorghe Cojanu? S-a dus. Unde este Nicolae
Albulescu, pe care l-am gãsit la vamã? Era la vamã ºi i-am
spus: „Pãrãseºte vama ºi ia crucea ºi vino dupã Mine“. ªi ce
a fãcut? Un lucru al sãu iubit l-a þinut ascuns, ºi când i l-am
descoperit, s-a ridicat împotriva Mea ºi a vasului Meu. E bu-
nã, Nicolae, bãutura pe care þi-o dau prin vasul Meu? „Da,
Doamne“, rãspundea el. Dar când i s-a descoperit ce þinea as-
cuns, s-a oprit. ªi i-am spus: „Rãmâi la vamã, Nicolae Albu-
lescu, cã tot la vamã te-am gãsit“.

Nu vã opriþi la vamã, copilaºii Mei, cã de aceea se spu-
ne sã faci milã ca sã scapi de vamã. Nu Mie Îmi faci milã. O,
copilaºii Mei, nu vã mai opriþi la vãmi, cã mulþi creºtini sunt
opriþi la vamã. 

... Ce s-a întâmplat cu Sodoma ºi Gomora ºi ce s-a în-
tâmplat cu poporul în vremea lui Noe, se va întâmpla ºi cu
aceºtia, cã au fost luaþi toþi în robia pãcatului. Sã nu mai
ziceþi: „Cum o mai fi rãbdând Dumnezeu?“. Rabdã ºi tu cu
Mine ºi nu te rãzbuna nici pe tine, nici pe Mine ºi nici pe duº-
manul tãu, ºi pãstreazã-te sã nu mori. 

... Creºtinilor, luaþi bine aminte, cã a început peºtele sã
se strice la cap, ºi se împute ºi fug toþi de el. Da, preoþimea
este. Aºa a voit diavolul, cã toþi bolnavii alergau la aceºtia.
Dacã ai în casã un bolnav, nu þi-l face sãnãtos, cã preotul e
bolnav. Copilaºii Mei, fiþi pricepuþi, tatã, cã plin e locul de
peºti, dar nu au daruri ºi haruri toþi. Plin e locul de peºti, plin
e pãmântul de popi, dar nu au darul toþi. Plin e locul de peºti,
peºti buni de mâncat, dar unii dintre ei au secrete sfinte. Unul
e Ioan Botezãtorul, unul e Ioan Evanghelistul, unul e ierarhul
Nicolae. Se vede unde i-au dus secretele sfinte. Mulþi au
ajuns în iad. Putea sã Se vândã Domnul de un faraon, de un
Irod, dar nu de peºti. Mulþi se fac popi, dar nu-Mi sunt Mie
pe plac. Acesta e un secret, tatã. Multe secrete au ºtiut uce-
nicii ºi le-au þinut cu sine. 

... O, Israele tatã, am venit ca sã-þi ºoptesc sã te pregã-
teºti. E ultima ºoaptã pe care þi-o mai dau. Israele, nu sunt
Moise, nu sunt nici David ca sã mai fac rãzboi cu voi. Nu sunt
nici un prooroc de pe pãmânt. Crede cuvântul Meu, cã nu mai
am rãbdare sã mai rabd poftele care se sãvârºesc între voi. 

... Fiule, se cade sã-þi pui cenuºã pe cap ºi sã te bagi în
sac. Fiule care ai mâncat din aceastã mânã, se cade sã plângi
cu amar, tatã, cã Dumnezeu va lua acest izvor ºi nu-l va mai
lãsa sã se spurce; cã din ce în ce viaþa voastrã prezintã pericol
mare pentru lucrarea Mea ºi pentru vasul Meu. 

... Feriþi-vã de bãuturã, cã prin bãuturã duºmanul furã
tot, tot, de la Dumnezeu. Þineþi minte, cã mulþi creºtini, prin
bãuturã, au pierdut din lucrurile sfinte. 

15/28 mai 1975

Cel ce stã nevãzut Se face auzit de ucenicii Lui cei tainici. Dumi-
nica nu se cumpãrã ºi nu se vinde nici chiar în locaºul bisericii. 

... Dacã vei cãuta cuvântul acesta sã-l vezi, vei greºi.
Sã-l vezi, e un lucru minunat la Domnul Iisus. Se pogoarã în
vremea de la sfârºit, nevãzut, dar auzit. De vei zice cã e pe
munte ºi îl vei cãuta, nu-l vei gãsi. De-l vei cãuta în trupul
acesta, nu-l vei gãsi, cãci precum vezi trupul tãu într-un vas
cu apã ºi îl cauþi vãrsând apa, nu-l gãseºti, ºi greºeºti. Dar cre-
deþi cuvintelor Mele, cã sunt adevãrate. 

... Nu am venit pe pãmânt sã Mã uit la beþivi ºi la
curvari, ci am venit sã aleg sãmânþa prietenului Meu din po-
porul rãu. Chiar dacã eºti mânjit ca ºi copiii murdari, ºi te-am
strigat ºi M-ai auzit, de la sine te vei curãþi. Vai de tine, creº-
tine care ai auzit acest cuvânt ºi acum te-ai omorât! 

... Fiule Emiliane, te-am dat spre ajutor pentru vasul
Meu ºi pentru soacra ta. 

Fiule Petricã, te-ai întrebat pe tine pentru ce te-am adus
aici? Fiule, am vorbit cu tine ca sã Mã serveºti pe Mine,
vecine. Ce n-ar da cineva sã fie vecin cu Mine! Te-am adus
ca sã fii servul Meu. Tatã, dacã Dumnezeu va zice sã desco-
peri planul Sãu, sã-l descoperi, iar de nu, nu. Ajutorul este de
la Mine, dar nu fi leneº. 

Oprit de a se mai face pãcat! La multe lucruri pe pã-
mânt se scrie oprit, dar la pãcat nu scrie. Eu scriu poporului
Meu: oprit de a mai face pãcat! Nu treceþi, cã vã costã. Nu
zice Domnul cã te amendeazã, cã plãteºti ºi scapi. Fiilor, n-aþi
suferit nimic pentru cã aþi greºit, dar sã ºtiþi cã veþi fi pedep-
siþi, pentru cã Dumnezeu a zis: opriþi-vã! 

Mama vasului Meu, care, Dumnezeu a rânduit ca
aceastã sãmânþã sã treacã prin pântecul ei ºi sã creascã, sã Se
serveascã Dumnezeu de ea, sã cinsteascã pe Dumnezeu ºi sã
se fereascã de rãu, pentru cã aceastã mamã a vasului Meu nu
ºtie carte, nu pricepe. Nu fugiþi de ea, ºi ajutaþi-o. Andreiana,
pãzeºte comoara de aici. Acoperiþi bine lucrul lui Dumnezeu.
Nu e vremea descoperirii. E vremea sã te bagi în sac ºi sã pre-
sari cenuºã pe cap, adicã nu cenuºã, ci smerenie. 

... Scrie în carte cã în bisericuþã te poþi vindeca de orice
boalã trupeascã sau sufleteascã, sau te poþi arde din tãlpi pânã
în creºtet. Faceþi-vã rost de lumânãri de sâmbãta, ca sã nu
cumpãraþi duminica ºi sã ieºiþi din lege afarã. 

... Mai avem un pas ºi se pune crucea pe capul tãu.
Dacã vei avea semnul, nimic nu te va atinge, dar roagã-te la
Dumnezeu sã ai semnul pe capul tãu. Nu vã daþi bãtuþi mãdu-
larelor, nu lãsaþi sã vã biruie poftele! 

... Sã nu zici cândva, cine te-a fãcut pe tine. Sã te în-
trebi cine te-a amãgit pe tine. 
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... Omul de la sfârºit a umplut pãmântul de uneltele
sale. Dumnezeu când a fãcut femeia a dat-o omului pentru fo-
los duhovnicesc, pentru duh, nu pentru trup. Voi nu sunteþi de
pe pãmânt. Sunteþi copii nãscuþi din cerul sfânt. 

19 mai/1 iunie 1975

Lumea va cãuta scãpare la poporul credincios. Proorocie despre
vremea mãrturisirii Evangheliei împãrãþiei Domnului. Sfinþii îi 

aºteaptã pe cei din urmã. 

... Vai de tine, creºtine, dacã se va zãmisli din tine un
tâlhar sau un criminal sau un beþiv! Vai de tine, creºtine, dacã
se va zãmisli din tine un curvar, cã adevãrat îþi grãiesc cã nu
vei avea parte de lumina Mea. 

... E scris în carte cã vine pentru creºtini bucuria, ºi
pentru pãgâni, jalea. Mai e un pic, tatã, ºi vei vedea ce n-ai
vãzut de când eºti nãscut pe pãmânt. Ce vei zice când vei ve-
dea ºapte femei pãgâne ca sã le treci pe numele tãu? Dacã nu
vei avea credinþã, te vei uni cu ele ºi te vei duce în iad cu ele.
Ce te vei face, parte bãrbãteascã? Te vei supune, sau nu te vei
supune? Vai de tine, care nu vrei sã cunoºti legea! 

... Þine minte, cã vine cineva. Acum îºi ascute sabia ºi
o poartã la brâu pentru vremea de atunci. Vai de tine dacã va
fi sã treci prin ascuþiºul sabiei! E mai bine de surd, e mai bine
de mut, e mai bine de orb în zilele de astãzi. Dar mai bine de
tine, întreg fiind, ºi creºtin pe temelie. 

... Vine vremea sã te foloseºti de credinþã ºi de fapte
cum s-a folosit Ilie în pustie, sã-L arãþi la lume pe Dumnezeul
Cel adevãrat. Fiilor, veþi avea nevoie de voi înºivã ºi de fap-
tele bune pe care astãzi le faceþi. Nu eºti legat cu mâinile la
spate ca sã nu mai poþi a te închina, dar vei fi legat. Dar la
vremea de judecatã, postul ºi rugãciunea te va scãpa. 

... Fiþi model, cã aveþi pe Domnul. Vine din cer, vine
din Egipt, vine din Israel, vine pe nori la tine, poporul Meu.
Vine, ºi tu nu te temi cã te gãseºte cine ºtie cum. Zici cã te gã-
seºte bine, dar nu ºtii dacã Mie Îmi plac lucrurile tale din
casã. Vor veni soli din cer ºi mulþi eroi care s-au jupuit pe roþi,
ºi vor veni în vizitã la voi ºi îi veþi vedea, tatã, ºi îi veþi cu-
noaºte ºi veþi da mâna cu ei dacã veþi avea credinþã. Dar vouã
nu vã pasã cã aºteaptã mii ºi mii de milioane care sã-ºi pri-
meascã plata. 

... Nu vã purtaþi cu capul descoperit! Încã o datã repet.
Scrie, Mihaile, pe cel ce împlineºte. Scrie ºi pe cel ce nu
împlineºte. 

... Am deschis porþile cerului ºi am numãrat pânã la un
numãr mare, mare. Ce de bãrboºi ºi de pletoºi sunt pe pãmânt,
dar dupã modã, nu dupã lege. 

29 mai/11 iunie 1975

Viaþa îngereascã este cea trãitã în sfinþenie. Viaþa monahalã. Iubi-
rea pentru rugãciune cu închinãciuni ºi cu tãmâie. Crucile sã nu 

stea cãzute. Pregãtire pentru nunta Mirelui ceresc. 

... O, copilaºii Mei, feriþi-vã, cã v-am mai spus o datã
cã în aceastã mãnãstire frumoasã s-a ivit duhul rãu ºi a bãgat
multe vieþi rãtãcite, multe cuvinte urâte, multe lucruri rele,
tatã. O, monahie, viaþã îngereascã, de ce te-ai umplut de urã,
de ce te-ai umplut de minciunã, de ce te-ai umplut de rãutate,
de ce te-ai umplut de îngâmfare ºi de urã împotriva Mea, îm-
potriva celor ce vor sã ia crucea Mea? Feriþi-vã, cã aveþi duº-
mani. Feriþi-vã, ca sã nu cãdeþi pe cale. 

O, tatã, nu mai am încredere sã-Mi fac prieteni pe pã-
mânt, pentru cã astãzi e creºtin ºi peste o clipã e pãgân. Mã

face mincinos ºi tâlhar, Mã face cã i-am cerut bani. Oiþele
Mele, Eu am venit la voi nu ca sã vã fac necredincioºi, ci am
venit cu o solie cereascã, ºi nu am zis: „Eºti obligat sã Mã ur-
mezi“, ci am zis: „Ia-þi crucea ºi urmeazã Mie“. Crucea e
viaþa curatã, fãrã pãcate. 

Copilaºii Mei, ia sã vedeþi voi ce o sã fie mai târziu în
acest lãcaº (mãnãstirea Nãmãieºti, n.r.). Acum e rãu ºi greu, dar
Dumnezeu nu suferã pãcatul greu ºi pe duºmanul Sãu, dar s-au
putut pocãi mulþi duºmani, ºi ia sã vezi ce va fi cu duºmanii. Nu
te lãuda cã am spus Eu aºa, ºi nu spune la cineva lucrul acesta. 

... Fiilor, am legat câinii. Ei latrã de se aude la cer, dar
nu le dau drumul. Când le voi da drumul, le voi da ºi moartea. 

... Fiule, crezi cã nu toatã lumea care e în bisericã, e în
bisericã? E la târg, e la obor, e la cârciumã, e la lume, ºi mulþi
din ei vor zice: „Doamne, nu am fost eu în bisericuþã?“; cã
ciobanului de la Maglavit, i-au ars casa ºi vitele, ºi de la sluj-
bã nu a ieºit, ºi când s-a dus acasã, a gãsit scrum. Multe în-
cercãri a avut ciobanul de la Maglavit. 

... Am spus mereu: nu faceþi rugãciune fãrã tãmâie, ºi
am spus: faceþi cruce. 

... Vine timpul sã treacã prin sabie ºi tânãrul care a pus
ochii pe fiicele Sodomei, ºi tânãra care a pus ochii pe fiii So-
domei. Vor trece prin ascuþiºul sabiei. 

... Copilaºul Meu, oiþa Mea, de ce sunt crucile cãzute ºi
ºters numele Domnului de pe ele? Oare, nu mai e nici un pic-
tor, nici un tâmplar? Iubitul Meu frate, acesta e semnul cu
care vei birui ºi cu care vei învinge. ªi vine vremea sã te
ascunzi de un câine ºi te vei adãposti la cruce. 

... Ai stat de vorbã cu un bãrbat, sã ai cenuºã pe cap, ca
sã nu zicã: „Vai, ce fãpturã frumoasã!“. Fereºte-te, nu pofti,
sã nu ºtii ce este pofta. Nu dori cum este acest pãcat, cãci cum
l-ai dorit, ai ºi fãcut acest pãcat. 

... Sã ºtii cã dacã trupul tãu îl vei pãstra ºi nu-l vei în-
tina, vei primi pe Dumnezeu întru toate ºi pentru toate, ºi tu
vei fi acela care vei vedea nunta Mea. Ai auzit? Mulþi doresc
acest lucru. Mulþi se vor îngrãmãdi sã vadã ºi mulþi vor zice
cãtre tine cã au fost ºi ei în aceastã lucrare. 

2/15 iunie 1975

Diavolul se rãzboieºte cu seminþia sfinþilor. Despãrþirea de duhul
lumii apropie de cel ce lucreazã voia Domnului. Trimiºii Domnului 

sã fie primiþi. 

... Pãstreazã-te, tatã, cã un pãcat pe care-l fãceai în lume,
s-a întors iar la tine, a lãstãrit ºi s-a fãcut în inima ta pãdure; a
lãstãrit ºi a crescut ºi nu are unde sta ºi trebuie sã iasã, sã creas-
cã, sã se iveascã. Copiii Mei, nu e pãcatul Meu cã-þi descopãr
pãcatul tãu. Tu eºti vinovat, cã ai venit la Mine ºi n-ai scos din
tine rãdãcina pãcatului ºi ai lãsat rãdãcina nescoasã. 

... Astãzi este bine sã te legi pe tine nu cu sfoara, ci cu
gândul, cu hotãrârea ca sã nu te amãgeºti de goliciune ºi sã nu
pofteºti la ea. Domnul Iisus e gata sã pãrãseascã pãmântul
acesta, cã este de mare urâciune pãmântul acesta în faþa lui
Dumnezeu. Feriþi-vã de pãcatele care sunt astãzi în lume. Da-
cã ºtii cã mâine vei muri, ºi dacã te uiþi la aceastã goliciune,
se azvârle sângele în tine. Aceastã goliciune este mâna duhu-
lui rãu, cã ºtie cã mai are puþinã vreme. Copilaºii Mei, sunteþi
rugaþi nu numai de Mine, ci de toþi cei care au scris cu sân-
gele lor condica cerului, cã va fi neamul lor ca stelele cerului.
ªi diavolul a zis: „Cum aº face sã câºtig aceastã seminþie a
sfinþilor?“.

... Lepãdaþi de la voi pofta. Dacã în lume e curvie, tu fii
fãrã poftã de curvie. Dacã în lume e beþie, tu fereºte-te de
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bãuturã. Dacã în lume e goliciune, tu fereºte-te de ea, a nu ve-
dea goliciunea ta pe nici o parte a trupului. 

... O, copilaºii Mei, nu folosiþi Scriptura anapoda.
Da, tatã, zice Scriptura sã iubeºti pe aproapele tãu, dar deose-
beºte-l, cã acela e aproapele tãu, care face voia lui Dumnezeu. 

... În vremea lui Moise am trimis pe mulþi în Canaan sã
cerceteze, ºi s-au întors minþind ºi au stricat ºi mintea celor-
lalþi ºi au zis cã nu e fericire. Nu fiþi ca aceia care n-au mai
avut pe Moise ºi ºi-au fãcut dumnezei ºi s-au închinat lor. Pri-
miþi pe cei trimiºi la voi. Nu-i mâhniþi, nu-i întristaþi. 

... Domnul a grãit în faþa poporului Sãu: creºtinul sã fie
ca smochinul. 

17/30 iunie 1975

Poporul cuvântului: lumina ºi minunea din ziua mãririi. Domnul
aºteaptã rod de ucenici. Va fi un singur Împãrat pe tot pãmântul:
Duhul Sfânt. Curãþenia caselor ºi a locurilor creºtineºti aduc pe 

îngeri, casnici ai celor credincioºi. 

... Israele tatã, vino la Mine ca o albinã curatã. 

... Poporul Meu, vreau sã fac din tine o luminã ºi o mi-
nune pentru ziua de mâine. Vreau sã fac din tine lucru pentru
vecii vecilor, dar nu reuºesc.

... Poporul Meu întru care am binevoit, ne vom des-
pãrþi, cãci cu un cuvânt Mã mângâi ºi cu zece Mã alungi. Atât
suntem împreunã, doar la rugãciune, dar câteodatã nici aici. 

... ªi Eu am avut lângã Mine femei, dar am avut în duh.
Am avut ºi le am, dar le am cu duhul. Dar tu le ai cu trupul ºi
le ai cu pofta. O tatã, aº vrea ca femeia ta sã nu-þi fie femeie,
ci sã-þi fie sorã neîntinatã ºi sã-þi fie sorã binecuvântatã. 

Israele, o sã-þi parã rãu de pãcatul tãu, o sã-þi parã rãu
de soarta ta. Plâng îngerii pentru al tãu viitor, cãci viitorul tãu
trebuia sã fie la înãlþime, la al treilea cer. Israele tatã, dacã ai
fi tu pãstorul Meu ºi Eu aº fi ca tine, ai zice aºa: „Legea e le-
ge. Legea te judecã ºi legea te pedepseºte“. Israele, muºcã-þi
limba în gurã când te înºealã fiinþa ta. 

... Florile Mele, vã faceþi de toate, vã faceþi casã ºi avere,
fii ºi fiice. Te osteneºti, creºtine, mereu pentru tine, dar pentru
Mine, nu. Hrãneºti numai trupul tãu, ºi trupul Meu nu-l hrãneºti. 

... Dacã aº zice aºa: „Iubeºte femeia ta“, nu ai ºti acest
cuvânt cum s-a grãit. Nu pentru lucrul pe care-l cunoaºteþi voi
v-am dat Eu femeie. Sã ºtii cã dupã vreme, M-am ostenit za-
darnic. De ce nu spuneþi aºa, ca Pavel ºi ca Petru? Nu vã mai
ispitiþi cu pãcatele. Pãcatul pe care-l simþiþi voi plãcere, are sã
vã fie grea durere. Pentru tine s-a fãcut acest pãmânt, dar dacã
viaþa ta e rea, nu vei sta pe averea Mea. Dumnezeu de multe
ori a curãþit acest pãmânt ºi îl va mai curãþi o datã. 

... Te-am întrebat: „Mi-ai adus ºi Mie un cadou?“. Eu
voiesc nu numai pe tine sã te stãpâneºti, ci voiesc sã-Mi aduci
nou-nãscuþi, nu dupã trup, ci dupã duh. Acesta e cadoul Meu. 

... Copilaºii Mei, am spus aºa: când va fi întuneric pe
pãmânt, voi veþi fi luminã. Când nu va mai fi sare pe pãmânt,
voi veþi fi sarea. Copilaºii Mei, va fi un împãrat peste toatã lu-
mea. Acesta este pãmântesc, dar mai vine unul, duhovnicesc. 

... Þine minte, creºtine, cã este scris în legea lui Dum-
nezeu cã cel care astãzi e creºtin, cu el este veacul de azi în-
cheiat. Voi sunteþi cheia. 

... Inundaþiile ºi toate câte se întâmplã sunt din bãutu-
rã, sunt din curvie ºi din fumatul lumii acesteia. Copilaºii
Mei, mânia lui Dumnezeu s-a aºternut deasupra lumii. Dum-
nezeu a hotãrât inundaþii mari ºi dãrâmãturi mari ca sã nimi-
ceascã aceastã lume. Aceasta ce s-a vãzut, e numai un semn.

Nu plânge de ce se întâmplã la lumea aceasta, nu plânge Ba-
bilonul acesta. Fereºte-te, cã vine vremea ca astãzi sã te culci,
ºi când te vei scula, nu vei mai cunoaºte. Ai sã te uiþi sã vezi
locul vecinului ºi n-ai sã-l mai cunoºti. Sã nu-þi fie fricã. 

... Spãlaþi-vã mâinile, feþele ºi spãlaþi-vã trupul, ºi tot
lucrul vostru sã fie curat, cã în casele voastre sãlãºluiesc în-
gerii ºi sfinþii ºi puterile cereºti, ºi sã nu se scârbeascã de voi.
Fiþi curaþi. Faceþi mâncare curatã. Fiþi ca sfinþii, neîntinaþi.
Pãstraþi curãþenia acestui cãmin. Împodobiþi cãminele voastre
cu flori. Fiþi împodobiþi de miresme. 

... Vã mai spun de cãminul care s-a dãrâmat: l-aþi pãrã-
sit definitiv, ºi izvorul, definitiv. Nu vã mai e dor de dealurile
pe care v-aþi urcat? Mie Mi-e dor de acel loc, de aceastã bine-
cuvântare. Vouã nu vã e dor? E scris în carte cã s-a fãcut ceva
pe locul acela. 

... Vin valuri peste lume. Abia e începutul, creºtine. ªi
vine, ºi vine, pânã se întoarce lumea la Mine, ori se face una
cu pãmântul. 

22 iunie/5 iulie 1975

Cei credincioºi vor fi ocrotiþi ºi Îl vor întâmpina pe Domnul în
ziua slavei Lui. 

... Sã se sperie lumea, tatã, nu voi. Vine moarte peste
ea, cã e scris sã vinã. Nu te speria, ºi roagã-te pentru viitorul
tãu. Nu fugiþi, ci ascundeþi-vã în mila lui Dumnezeu. Dumne-
zeu vã scapã, vã ajutã, cã sunteþi oiþele Lui. Chiar pe apã de
vei fi, nu te vei îneca, ºi veþi pluti ca o corabie pe apã. Chiar
ºi focul de va arde, tu nu vei arde. Nu-l plânge nici pe cel din
casa ta care fumeazã, care bea ºi râde de tine când faci rugã-
ciune, cã de aceea vine necazul, cã þi-a aruncat tot gunoiul în
faþã. Vine ºi mai greu, cã nu va mai fi soarele pe cer, ºi tu vei
lumina, cã Domnul Îºi va lua toate lucrurile Sale ºi va fi întu-
neric mare ºi tu vei lumina. Spune în sfânta carte: «Chiar de
vei muri, viu vei fi». Dar aceºtia care mor de apã ºi de foc, nu
mai înviazã, cã aºa au voit ei, sã fie gunoi. 

... Oiþelor, când au venit apele ºi aceste dureri peste lu-
me, era cârciuma plinã. Bea, mânca ºi hulea. Afarã ploua, ºi
unda creºtea, iar ei nu încetau, ºi tot beau. Atunci Domnul
plângea, tot cerul plângea. Cum îi þineau diavolii pe loc, sã nu
iasã din acel loc! Sã ºtiþi cã atât s-au împietrit inimile lor, ºi
vor pieri toþi, cum s-a întâmplat acum cinci ani. Copilaºii
Mei, de aceea vã spune Domnul: nu þipaþi voi. Ei sã þipe. 

... Nimic fãrã Dumnezeu. Numai pãcatul nu e de la
Dumnezeu. 

... Îmi pare rãu de cei care pier mereu, cãci s-au întors
tot la faptele rele. Din lume i-am luat, ºi în lume s-au dus. Fu-
mãtor era în lume, ºi iarãºi s-a întors la fumat. Beþiv era în lu-
me, ºi iarãºi s-a întors la beþie. Puþin a stat cu Mine, ºi acum
diavolul a ieºit din el nu ca sã-l pãrãseascã, ci s-a întors cu bã-
tãlie asupra lui. Domnul Iisus vã învaþã: nu vã speriaþi de ce
vine. 

... Domnul nu a semãnat cuvântul Sãu între voi ca sã
muriþi, ci ca sã scãpaþi. ªtiþi cã s-a fãcut numãrãtoarea voas-
trã ºi nu veþi pieri, cã e scris în carte cã mulþi dintre voi vor
sta în viaþã ºi Îl vor întâmpina pe Domnul. Nu vã descurajaþi,
ºi munciþi mereu cu dragoste pentru Dumnezeu. 

... Cine se supãrã pe vasul Meu, pe Mine se supãrã. Da-
cã nu eram Eu sã lucrez cu poporul Meu, nu mai era vasul
Meu, ºi era de mult putred. De când lucrez Eu cu cuvântul
prin ea? Din anul 1955. Dar de când o pregãtesc Eu? Din anul
1940. Dacã suflã cineva spre ea, cade, pentru cã nu mai e trup
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cu viaþã, ci e numai Duhul Meu în ea. Feriþi aceastã trâmbiþã,
cã este instrumentul Meu, ca harfa lui David, ºi pe vreme bu-
nã, ºi pe vreme rea. 

23 iunie/6 iulie 1975

Raiul va fi pe pãmântul curãþat de Domnul. Proorocie despre
nimicirea turnurilor înalte. Împãrãþia cerurilor va fi pe pãmânt. 

... Bolnavii nu au voit sã þinã regimul ce l-am dat, ºi pã-
cãtoºii nu au voit sã se lepede de pofta lor. Nu mai e vremea
ca omul sã se facã credincios, ºi bolnavul, sãnãtos. Stau cu ei
la un loc ºi nu vor sã primeascã învãþãtura Mea. 

... Israele, nu vei mai mânca pâine ºi nu vei mai bea
vin. Duhovniceºte. Pâinea e Trupul Meu, ºi vinul e Sângele
Meu. Ai bãut ºi ai mâncat, ºi ai curvit ºi ai prins putere nu ca
sã te lupþi cu satana, ci ca sã te lupþi cu Mine. Oare, pentru
aceasta Mielul S-a junghiat? 

... Fiilor, nu am scos din robia lui faraon toatã fãptura,
decât numai pe Israel. Aºa ºi acum, nu am scos din robie
decât numai pe tine; ºi cum am judecat în pustie pe cei ce nu
M-au ascultat, aºa te voi judeca ºi pe tine acum dacã nu Mã
vei asculta. Cum a fost rãzboi cu Lucifer ºi cu toatã ceata sa,
aºa va fi rãzboi ºi cu voi, ºi ca Lucifer veþi fi aruncaþi în ieze-
rul de foc dacã nu veþi asculta sã staþi întru Mine. 

... Vã zice lumea sfinþi ºi nu sunteþi sfinþi. Lumea vã
zice vouã sfinþi, de ocarã, nu vã zice de cinste. Cautã sã fii
sfânt, ca sã nu fie batjocorit numele acesta. Luaþi aminte sã nu
se batjocoreascã numele de sfinþi. Se va pune la capãtul strã-
zii „Strada Sfinþilor“, ºi ce veþi face? Te vei ruºina, sau te vei
umili? Astãzi te vorbeºte de rãu cezarul, dar mâine te va vorbi
de bine. 

... Aici vom avea sãlaºul, pe pãmânt. Pãmântul acesta
va fi grãdina poporului Meu ºi îl voi face raiul împodobit cu
pomi ºi cu muzici de îngeri ºi cu pãsãri. Pãmântul acesta va
fi rai, dar Domnul îl va curãþi, aºa cum este scris la carte. Fiþi
pregãtiþi pentru sfârºit, sã nu ardeþi cu gunoaiele, cã toþi pãcã-
toºii vor pieri. 

... Nu vã mai murdãriþi. Oiþa Mea, sã nu-þi vadã îngerii
goliciunea ta. Puneþi mâinile la ochi când treceþi pe lângã o
goliciune. Nu purtaþi mode. Purtaþi hainã duhovniceascã. Co-
pilaºii Mei, au fost fii de împãraþi ºi au refuzat masa împãrã-
teascã ºi s-au fãcut sfinþi. Nu primi laudã ºi nu sta în capul
mesei, ca nu cumva sã vinã altul sã te dea la o parte cã eºti
creºtin. Fiþi pricepuþi ºi nu pierdeþi timpul cu cititul revistelor.
Citiþi ceea ce vã îmbogãþeºte. 

... S-au fãcut mulþi mãcelari ºi mulþi brutari, dar sunt
murdari. Sunt mulþi mãcelari ºi brutari care s-au fãcut din
mândrie ºi pentru bani. Mulþi s-au fãcut ciobani, dar pentru
brânzã ºi pentru lânã. Feriþi-vã de mirul pãcãtoºilor. Oiþele
Mele, mulþi sunt puºi în numele Meu, dar nu sunt cu Dumne-
zeu. Mulþi sunt trimiºi în numele Meu, dar sã-i cunoaºteþi
dupã fapte, cãci dupã viaþã se cunoaºte; unul la mie e cu
Mine. Fii atent: cere ºi vei afla. Celui ce bea, celui ce curveº-
te, celui ce fumeazã, nu i se dã darul ºi harul. 

... Fiþi cumpãtaþi la mâncare, la bãuturã ºi la odihnã, cã
vine vremea sã se ia mâncarea ºi bãutura. Opreºte trupul de la
bãuturicã ºi de la fripturicã ºi de la curvie. 

... Stau îngerii ºi sfinþii în cer cã nu le daþi de lucru. 
Când va pieri soarele, sã nu vã speriaþi. Când se vor dã-

râma munþii, sã nu vã speriaþi. Fiþi creºtini desãvârºiþi, cã
moartea a venit prin pãcate. Veþi fi o insulã. Lumea nu va pu-
tea trece la voi. Odatã, pe vremea moºilor ºi strãmoºilor, pur-

tau lucrurile lor în coºuri de papurã, dar voi aveþi genþi. Nu
purtaþi geantã cu toartã lungã, ca lumea. Nu purtaþi ceasuri la
mânã ºi broºe în piept. Nu purtaþi luxuri. Oiþele Mele, lucruri
diavoleºti se gãsesc la creºtini: inele în degete.

... Sã ºtii cã se iau harurile ºi mila. Vor veni zile, sãptã-
mâni întregi, ºi vei plânge, dar sã ºtii cã acele vremuri vor fi
fãrã mângâieri, cã astãzi ai fugit de credinþa sfântã ºi M-ai
lãsat. 

... Fiþi cumpãtaþi la mâncare, la bãuturã ºi la odihnã. E
prea mult sã dormi de seara pânã dimineaþa. E prea mult sã
munceºti de dimineaþa pânã seara. Sã ºtiþi cã Dumnezeu e ho-
tãrât sã nimiceascã toatã lumea. Se vor nimici toþi oamenii ºi
toate fãpturile. Se vor nimici toate blocurile. Nu vã lãsaþi sã
pieriþi cu lumea. Dacã veþi lucra lucru sfânt, nu veþi pieri cu
lumea. Fiþi credincioºi, cã e scris cã poporul de la sfârºit va
întâmpina pe Domnul la venire. Fiþi ca porumbeii ºi ascun-
deþi-vã de pãcat. Nu mai iubiþi pãcatul. Nu râvniþi la fiicele ºi
fiii Gomorei. Nu fiþi uniþi cu ei. Nu-i primiþi lângã voi cã zic
cã ºi ei se închinã ca voi. 

4/17 iulie 1975

Cei ascultãtori ai cuvântului, sã aducã rod Domnului. Domnul sã
nu fie ispitit. Urcuºul poporului duhovnicesc. Cel ce este ucenic, sã 

fie cu duh dãtãtor de viaþã ºi de vindecare. 

... Poporul Meu, ascultã bine la Mine, cã vine vremea
care nu a fost de când e veacul; o vreme, un ceas care întrece
anii. Ai priceput? ªi în aceastã orã, care a lucrat bine, bine îi
va fi, iar cine a avut sculã rea, s-a dus în pãmânt cu cele rele. 

... Poporul Meu, desparte-te de prietenul rãu ºi vino la
Mine ºi întreabã: „Am praf pe mine?“. Cã mulþi vor avea ochi
sã vadã pata ºi mulþi vor avea scule pentru vindecarea rãnilor.
Dintr-un gram de har, se va înmulþi pentru un ceas. ªi mulþi
vor veni aici ºi voi fi mulþumit de venirea lor, ºi pe tine te voi
lepãda. Dar vei pieri pentru mãdularele tale ºi vei zice sã tai
mãdularul rãu. Dar de ce nu l-ai tãiat de la început? 

... Copilaºii Mei, veniþi-vã în fire, nu staþi la lucrarea
Mea numai cu trupul, cã mulþi au venit sã audã cuvântul, dar
nu au semãnat nici o sãmânþã ºi nu au avut ce secera. Vine
vremea sã se scumpeascã grâul, ºi cine va avea un blid de
grâu, va face avere cu el. Vai de sãrmanul care nu va avea nici
un bob de grâu! Se va duce sã se împrumute de la alþii care
au, ºi nu i se va da. Atunci îºi va frânge trupul de durere,
atunci va vedea. Tatã, când nu va avea nici un bob de grâu în
faþa sa, atunci va vedea vremea pierdutã de astãzi, cã a stat
numai de formã în lucrarea Mea. 

... Oiþele Mele, voi culege din mijlocul tãu floarea lui
Dumnezeu, ºi când vei rãmâne neculeasã, vei striga de durere,
pentru cã ai purtat hãinuþa lumeascã, te-ai purtat fãrã lege. O,
tatã, nu te obligã nimeni sã trãieºti lumeºte sau duhovniceºte,
ci alege cu voia ta. Vai de cine a fost creºtin ºi s-a lepãdat de
lucrarea Mea! Vai de cine e creºtin ºi face numai ce poate sã
facã ºi ºterge ce e scris în lege! Nu este aºa, ci vei rãspunde ºi
pentru cele ce le-ai rupt ºi pentru cele ce le-ai lãsat. 

... Copilaºii Mei, vasul acesta îl voi face un mãr, ºi
atunci te vei jeli. O sã te ruºinezi pentru necredinþa ta, o sã te
ruºinezi pentru neascultarea ta, o sã te ruºinezi pentru toate
câte nu vrei sã le împlineºti. Mulþi dintre voi aveþi curajul sã
ispitiþi. Fiilor, nu mai ispitiþi vasul Meu, cã el este bun, bun.
Aþi trimis mereu vasul Meu la Dumnezeu cu întrebãri rele.
Nu mai ispitiþi. Ea primeºte ºi se osteneºte pentru voi, dar sã
ºtiþi cã nu e bine, pentru cã Eu nu sunt trup, ci sunt Duh. 
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Viaþa voastrã sã fie sfântã, cã vom urca în mers, ºi
mulþi dintre voi nu veþi putea. Vom urca nu pãmânteºte, ci du-
hovniceºte. Nu fugiþi de ce v-am spus. Mereu am urcat, ºi nu
vi s-a pãrut greu, pentru cã nu aþi urcat. Vine vremea sã urci,
cã acest pãmânt e pãcãtos ºi trebuie sã se curãþeascã. E scris
în carte. 

... Vine vremea, tatã, ca sã nu mai stea cu tine în casã
nici un lucru diavolesc, sã nu mai stea în preajma ta nici un
nelegiuit, ºi cum îþi vine sã vezi cum ia pe mama ta, cum ia
copilul tãu de lângã tine? cã nu va mai fi casa cu pereþi, ºi va
fi fãrã pereþi, cã n-ar avea loc cetele cereºti. Cine te va hrãni?
cã pãstorii nu-i primeºti. 

... Fiilor, învãþaþi bine, cãci de la faptele bune veþi da
viaþã mortului. Vor veni ologii, surzii, muþii, sluþii. Vor fi po-
gorâþi pe acoperiº, ºi prin post ºi rugãciune vei da viaþã ºi vin-
decare. Ascultã, creºtine, cã nu a fost nimeni pe pãmânt lipsit
de darul Sãu. Dumnezeu Se serveºte de robul Sãu; numai de
Lucifer nu S-a servit. Fiþi desãvârºiþi ºi pãstraþi-vã bine, cã
vine vremea sã lucraþi. Veþi fi trimiºi din loc în loc ºi mulþi
dintre voi vor lucra ºi mulþi se vor odihni. În vremea de pe ur-
mã, Dumnezeu Îºi va elibera þarina de spini. Prin cine? 

Fiule, ºtii cã eºti în ºcoalã. ªtii drumul? ªtii ce ai de
fãcut? De ce lipseºti de la lecþii? Nu þi-e teamã cã vine Dom-
nul ºi te pune absent? Nu te-am bãtut, de aceea nu þi-e fricã,
cãci aºa e scris, sã vin în viaþa ta fãrã nuia. 

15/28 iulie 1975

Cei ce prigonesc pe cei duhovniceºti, îºi atrag rãsplatã dupã faptã.
Neascultarea de Domnul este crimã. A doua venire a Domnului va 

fi întâmpinatã de poporul cuvântului ceresc. 

... Eºti anunþat cã vin Eu, Domnul, în trup, ºi voi alunga
pe toþi aceia care au ameninþat cu securea viaþa voastrã ºi
M-au vândut ºi M-au omorât. 

... E o crimã sã nu asculþi de Dumnezeu. Aceastã cre-
dinþã e finã. 

... Nu mai doriþi sã trãiþi pe pãmântul acesta, cãci pã-
mântul ºi-a împlinit veacul sãu. 

... Þine minte, creºtine, cã în timpul potopului Dumne-
zeu a suit în corabie din toate câte ceva, ca sã nu se stingã
neamul. Nu se vorbeºte de animale, ci de sãmânþa omeneas-
cã. Cine a rãmas din potop? Cel credincios. Dumnezeu numai
a lucrat, a lucrat, a lucrat. 

... Creºtinul care nu vrea sã mai fie cu Dumnezeu, sã
plece. Sã plece fãrã a vinde harul Domnului Iisus Hristos.
Pleacã liniºtit, creºtine, fãrã sã duºmãneºti, fãrã sã vinzi.
Pleacã ºi nu mai sta. 

... Fiþi deosebiþi de lume, ca sã nu fiþi seceraþi cu lumea.
Voi sunteþi sarea pãmântului. Cui i-a spus Domnul aºa? Preo-
þilor. Dacã sarea se va strica, oamenii cu ce ar mai sãra? De
ce nu simbolizaþi toate acestea? Nu mai e ulei ºi nu mai e za-
hãr pe piaþã. Nu zahãrul a pierit. E un simbol, cã nu a pierit.
Este ºi se dã pe pitite. Aºa ºi Eu, dau pe pitite harul Meu. Cum
un gestionar dã ulei ºi zahãr numai la cunoscuþi, aºa ºi Eu dau
la cunoscuþi harul Meu. 

... Nu mai fugiþi de Mine din pricina lumii. Se aude ce
vorbeºte lumea despre voi, dar nu vor ajunge sã-ºi împlineas-
cã planul lor, cãci când securea va ajunge asupra capului vos-
tru, vine Dumnezeu ºi o întoarce asupra capului lor. Numai
prin post ºi rugãciune, tatã, daþi înapoi pe oamenii cei care
vor sã strice viaþa voastrã. 

... Copilaºii Mei, în orice loc în care vã aflaþi, post ºi
rugãciune. Nu crede neputinþei tale, cã dacã o metanie o faci

în neputinþã, Domnul o înmulþeºte. Copilaºii Mei, încã o datã
repet: rugãciune ºi post. Cine le face azi pe pãmânt, la ziua ju-
decãþii se veseleºte. Aceia vor auzi: „Vino, slugã bunã ºi cre-
dincioasã, ºi moºteneºte în veci moºia cereascã!“.

... Copilaºii Mei, mai sunt creºtini ca voi, dar au ieºit
din profeþie; nu vor sã mai asculte, ºi trãiesc pãmânteºte,
adicã beau tot felul de bãuturã ºi mãnâncã tot felul de mânca-
re ºi zic cã sunt creºtini. Nu judecãm, dar vã spun cã dacã v-aþi
amestecat vreodatã cu acei creºtini, sã nu faceþi ce fac ei. Ce
aþi învãþat, sã þineþi pânã la capãt, chiar dacã veþi fi duºmãniþi
pentru viaþa pe care o trãiþi. Este viaþã, nu este moarte. 

... Unii creºtini nu vor muri, ºi vor întâmpina pe Dom-
nul, în trup. 

... Nu mai purtaþi neorânduialã. Acoperiþi-vã genun-
chii. Nu mai purtaþi mâinile goale, nu mai purtaþi pieptul gol
ºi pãrul descoperit. Bãrbaþi, nu mai purtaþi capul descoperit.
Deosebiþi-vã de lume. 

28 iulie/10 august 1975

Acoperãmântul capului este semnul ascultãrii de Dumnezeu. Vor-
birea Domnului cu fiii înfiaþi ai sfintei Virginia: Ioan ºi Veronica.
Poporul Domnului va fi popor de apostoli. Rugãciunea stãruitoare
descuie lacãtele, ºi creºtinii adormiþi ies afarã din lagãrele iadului. 

... Nu fi popor rãu. Nu avea inima ta inimã de evreu, ºi
fii samarinean.

... Domnul vine la voi nu în furtunã, ci într-un vânt sub-
þire. Când nu-þi va fi bine, acesta este vântul care te alinã. 

... Fiþi popor credincios. Încã o datã vã spun: fiþi cre-
dincioºi, cãci plãgile Domnului Iisus Hristos sunt în lucru, ºi
credinþa te va þine, ºi vei sta cu picioarele pe spatele câinelui
rãu. Vã anunþã Domnul cã sub trupul vostru se va topi ºi apa
ºi focul se va mistui, dar tu nu te vei mistui, ci duºmanul tãu
va pieri, dar fii credincios. Cum umpli de la fântânã un vas cu
apã, aºa sã fii tu, creºtine, plin de credinþã. 

V-am spus mereu: puneþi acoperãmânt pe cap, cã pen-
tru cârpa aceasta sau pentru basca aceasta vei pieri pe calea
ta, ºi nu numai tu, ci ºi toatã casa ta. 

... Ionel ºi Veronica, Domnul Iisus vã cere multã cre-
dinþã ºi purtare sfântã. Aceastã fiicã a voastrã este ca un înger.
Când va fi de o lunã, zici cã e de ºase luni; când va fi de ºase
luni, zici cã e de un an, ºi aceastã copilã vã va aduce bucurie,
dupã purtarea voastrã duhovniceascã, ºi întristare, dupã gre-
ºeala voastrã. Þineþi minte, cã sunteþi rupþi din casa Mea. Sã
nu-þi faci socoteala pãmânteºte, cã ai fost înfiatã de vasul
Meu din porunca lui Dumnezeu. Cu nimic nu vei alina su-
ferinþa fetiþei, decât prin purtarea duhovniceascã ºi credinþã.
A doua oarã am spus Eu sã punã Ioan acoperãmânt pe cap, ºi
nu s-a împlinit. Ce aveþi, tatã, de nu vreþi sã ascultaþi? Popo-
rul Meu, teme-te, cã nu vei pieri ca lumea, ci vei muri pedep-
sit mai mult decât lumea, cã am fost în mijlocul tãu ºi multe
pãcate ai sãvârºit. Fiþi deosebiþi de lume. Faceþi dig, cum a
fãcut pe Dunãre împotriva apelor. Aºa faceþi ºi voi dig între
lume ºi voi. Nimic de la voi la lume ºi nimic de la lume la voi
sã nu treacã. ªi mai scrieþi ºi acest lucru: Cecilia, tu vei fi
judecãtoarea pãrinþilor tãi. Dau judecata dinaintea Mea, în
dreptul acestui copil. Fiþi credincioºi ºi nu fiþi îndãrãtnici. De
acum ºi pânã în veac sã-I slujiþi lui Dumnezeu prin fapte bune
ºi credinþã. Cecilia, Domnul Iisus Hristos te vindecã de sufe-
rinþa ta. Acum nu vei mai plânge pentru suferinþã, ci vei plân-
ge numai pentru pãcate. Luaþi credinþã de la Domnul Iisus
Hristos. 

... Femeilor din poporul Meu, fiþi mironosiþe. Bãrbaþi
din poporul Meu, fiþi curaþi cu trupul ºi cu duhul. Domnul
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Iisus vã face pe voi apostoli, sã duceþi cuvântul Sãu la alte po-
poare. Veþi fi duºi, tatã, în case de desfrânate, ca sã faceþi mi-
nuni, ºi prin credinþã veþi îndrepta aceste persoane. 

... Învãþaþi rugãciunile pe dinafarã, cã veþi cãlãtori din
þarã în þarã ºi puntea voastrã va fi rugãciunea ºi postul. Faceþi
rugãciune pentru întoarcerea pãcãtoºilor ºi numiþi pe cei
adormiþi. Sã meargã rugãciunea voastrã din neam în neam.
Fiilor, sunt mulþi creºtini în lagãre. Rugaþi-vã pentru ei, cã ru-
gãciunea creºtinilor îi scoate, descuie lacãtele, ºi creºtinii ies
afarã. 

... O, tatã, trâmbiþa Mea e micã, e micã. Dacã aº sufla
prin ea cu toatã puterea Mea, nu ar þine, s-ar face fãrâme. 

... Fiþi creºtini, dar nu aºa: voi sã fiþi creºtini, ºi copiii voº-
tri sã nu fie. Nu voi sã vã rugaþi, ºi copiii voºtri sã fie la joacã. 

... Auziþi glasul Meu. Se va mai întoarce din poporul
care a ascultat odatã ºi apoi nu au mai ascultat, dar lãsaþi sã
cearã la Mine, nu la tine. Sã nu i se punã masa fãrã ºtirea
Mea, de i s-ar lua pielea de pe genunchi rugându-se. 

... Copilaºii Mei, fiþi desãvârºiþi, cã printre voi îºi vor
face loc soli cereºti. 

... Ascultã, poporul Meu, sã-þi meargã în toate bine, ca,
pe unde vei cãlca, sã se bucure iarba ºi vãzduhul de tine.

... Plãcut este numele de slugã lui Dumnezeu, dar nu
mai e plãcutã viaþa. Dar voi sã nu judecaþi. Preotul este cel de
care se vorbeºte. Dacã sluga bea, nu posteºte, curveºte, Dom-
nul Iisus ºtie fapta sa. ªi toþi fac aºa, ºi sã ºtiþi cã a rãmas nu-
mai harul. Harul sfinþeºte, harul tãmãduieºte, nu trupul, nici
bãutura, nici mâncarea. Nu vã scârbiþi de ce mâncaþi din mâ-
na lor. Pentru tine stã harul în buturuga aceasta, ºi Dumnezeu
nu judecã harul, nici paharul, ci pe acela care nu ascultã. Sunt
mulþi preoþi care-i duºmãnesc pe creºtinii ortodocºi. Dacã-i
gãsesc la un loc, cântând lui Dumnezeu, îi alungã ºi stricã lo-
cul lor. Nu ocoli buturuga, cã fiecare are turma sa, sã îngri-
jeascã de ea. Veþi vedea preoþi în pielea goalã. Sã nu-i urâþi.
Pãcatul lor sã nu-l sãvârºiþi, cã am fãcut din creºtini, preoþi, ºi
tot acolo au ajuns: la plajã, la cârciumã. Nu mai gãsesc pe
acest pãmânt om deºtept pentru Dumnezeu. 

... Am venit din cerul sfânt la voi sã vã spun sã nu mai
umblaþi fãrã lege. Fiþi bine în legea Domnului. Neascultarea
ta pune foc la legea Mea. 

... Domnul vã spune cã iarãºi se iveºte între voi un vân-
zãtor, cãci celui ce nu-i place sã fie cu Dumnezeu, acela a ple-
cat în lume ºi a lãsat în urmã urã ºi duºmãnie ºi viclenie ºi
minciunã ºi a plecat îngâmfat ºi a zis: „Lasã, cã v-o fac eu!“.

... Cine nu a închis uºa bine, de au ieºit oile pe poartã?
Au ieºit din staul ºi s-au spurcat. 

... Domnul Iisus Hristos plânge. Toatã aceastã lume ca-
re se îngrãmãdeºte astãzi la bâlciuri, se va îngrãmãdi curând
în faþa Mea. ªi voi zice: înapoia Mea, satano, cã nu eºti venit
din dragoste, ci de fricã, fiindcã ai auzit cã vei pieri, dar tot
vei pieri, cãci soarele care te-a luminat nu va mai fi, cã toate
s-au împlinit ºi lumea tot nu s-a înspãimântat.

4/17 august 1975

Cea mai mare lucrare a Domnului, prin vreme. Proorocie despre
minciuna semnelor proorocilor mincinoºi. Cei credincioºi vor fi 

hrãniþi prin îngeri. Cântarea psalmilor. 

... Poporul Meu, fii credincios, cã vei scãpa de toate.
Vin douã vremuri peste tine; nu peste tine, ci peste lume. ªi
vine ºi peste tine dacã nu vei fi cu Mine. Nu vei suferi nimic,
nu vei zice nici „Of!“ dacã vei fi credincios. 

... Copilaºii Mei, am lucrat o lucrare mare ºi nu am rã-
mas cu nimic. Bãgaþi de seamã, cercetaþi ºi vedeþi cã este aºa,

cã lucrarea aceasta pe care Domnul a fãcut-o acum, e mai
mare decât toate lucrãrile pe care le-a fãcut. M-am fãcut neam
cu întreaga lume, M-am fãcut neam, M-am fãcut naº, dar
omul a duºmãnit pe Domnul. 

Oiþele Mele, nu Mã mai împungeþi, cã dacã aþi ºti vâ-
nãtãile pe care Mi le faceþi din pricina urii, din pricina neas-
cultãrii, din pricina curviei ºi din pricina multora pe care le
aveþi în inimã, atunci aþi crede ce-Mi faceþi. Creºtine tatã, cer-
ceteazã-te bine, cãci cât e veacul de mare, n-ai sã-þi gãseºti
loc sã te vindeci de pãcatele pe care le faci, cã unde te vei as-
cunde, pãcatele te scot la luminã. Ai sã fugi de mânia lui
Dumnezeu ca sã scapi, dar nu vei scãpa, cã ºi pãdurea se va
usca, se va pãli când vei trece prin ea, ºi te va blestema; ºi
munþii te vor blestema când vei trece prin ei, cã se vor dãrâ-
ma, cã era mai bine dacã nu cunoºteai aceastã învãþãturã. De
ce nu vrei sã asculþi? Moºii ºi strãmoºii voºtri n-au ºtiut ce
este bãutura, n-au ºtiut ce este natura, n-au ºtiut ce este lãco-
mia. Oare, ei n-au avut tot ca ºi voi, trup ºi mãdulare, mâini
ºi picioare? Ei de ce s-au pregãtit pentru Dumnezeu? 

Sunt persoane, nu în mijlocul vostru, ci în lume, care
sunt mai rele decât animalele. Dar sunt persoane în lume, care
nu ºi-au întinat viaþa, ºi trãiesc curat, ºi ei nu ºtiu ce ºtiþi voi. ªi
sã ºtii cã aceia vor ajunge sã te mustre pe tine ºi îþi vor spune:
„De ce nu te-ai spãlat de tinã dacã ai avut izvor lângã tine?“.

N-am venit la tine sã te osândesc, creºtine, ci sã te fac
înger. 

... Nu dezvãluiþi poruncile Domnului, cã nu vi le-am
dat sã-Mi faceþi necaz, ci vi le-am dat sã fiþi fericiþi. Ce vreþi,
tatã? Vreþi sã faceþi prunci fãrã chip, duhuri necurate? Din pã-
cate se zãmislesc duhuri necurate. Vreþi sã fiþi pãrinþii unor
duhuri necurate, sau pãrinþi de slujitori cereºti? 

... Mai este o vreme ºi vine a doua vreme, a Domnului
Iisus, cã vremea Sa se repetã. Mai este o vreme ºi încã o vre-
me, ºi dupã aceste douã vremi vine Domnul Iisus, cu toatã su-
flarea Sa, cu toatã slava Sa. Sã nu pieriþi în aceste douã vremi.
În aceste douã vremi multe lucruri se fac, mulþi pãcãtoºi se
iartã. Pânã ºi copiii avortaþi se vor scoate din iad. Multe su-
flete care s-au ucis cu mâna lor, se vor scoate din iad. În aces-
te douã vremi, mulþi dumnezei se vor face printre voi. Se vor
face prooroci mincinoºi, care vor face semne ºi minuni ºi vor
învia ºi morþii. Vor ieºi la suprafaþa pãmântului spiritele mor-
þilor, care vor vorbi. Nu vã duceþi la ei, cã vor veni la feciorii
voºtri ºi la voi femei ca sã le socotiþi pe numele voastre. Sã
nu laºi femeia ta, cã o singurã femeie este datã dupã lege ca
sã þinã bãrbatul. 

Fiilor, nu întrebaþi femeile voastre dacã au fãcut
mâncare, ci întreabã: „Ai fãcut rugãciunea?“.

Copilaºii Mei, în aceste douã vremi se vor dezbrãca de
rasã trei sferturi din preoþime, ºi vor merge oile pe câmp zbie-
rând de foame, aºa cum mergeau la moartea împãratului Ahab.
Þineþi secretul acesta. Aceºti preoþi vor cãdea în pãcate ºi nu
vor mai fi vrednici de rasã, ºi vor umbla oile pe câmp. ªi
atunci, cine te va mai hrãni? Domnul Iisus Hristos, prin corbii
Sãi. Nu de corbi e vorba. Vor pieri mulþi, mulþi, ºi din unii, ºi
din alþii. Întãreºte-te, creºtine, ºi biruieºte pe vrãjmaºii tãi. 

Purtaþi uniforma creºtinã. Feriþi-vã de goliciune, cãci
cine nu va purta bascã pe cap în aceste douã vremi, va purta
sac ºi se va îmbrãca în rogojinã. 

... Copilaºii Mei, învãþaþi psalmii la rugãciunile voas-
tre, prin instrumente ºi prin gura voastrã. Fiule, cu melodia
cântecului tãu, „Un singur dor mai am ºi eu“, sã cântaþi un
psalm, sã vezi ce frumos e! 

25 august/7 septembrie 1975
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Suferinþa trâmbiþei Domnului, pricinuitã de pãcatele creºtinilor 

... Îmi pare rãu de vasul Meu, cã se chinuieºte de frica
ºi fiorii din partea celor ce fac rele. Toatã frica pe care o întâm-
pinã vasul Meu este pãcatul pe care-l fac creºtinii de azi, din
tãlpi ºi pânã în creºtet, ºi ea se gândeºte ce o sã i se întâmple. 

21 septembrie/4 octombrie 1975

Crucea: pecetea Duhului Sfânt. Fiara care dãrâmã stelele cerului,
atrasã de plãcerile celor pãcãtoºi, care grãbesc venirea judecãþii
faptelor. Zile de post adevãrat. Învãþarea meseriilor toate, pãzeºte 

pe cel credincios de neamestecul cu lumea pãgânã. 

... Aceastã sfântã cruce este pecetea Duhului Sfânt. Ci-
ne s-a pecetluit cu aceasta, nu se mai ia în veac de pe faþa sa,
ºi la ziua de judecatã se va arãta pe faþã ºi nu vei putea ascun-
de semnul acesta, cã este semn fãcãtor de minuni. 

... La arãtarea Domnului în toatã slava Sa, se vor da pe
faþã toate lucrurile sfinte, ºi cele ce le-ai împlinit, ºi cele ce nu
le-ai împlinit. 

... Fii credincios, cã nici un prooroc nu a minþit, cã ori-
ce profet a profeþit cuvântul dumnezeiesc, nu cuvântul sãu.
Întâiul prooroc a fost Domnul Iisus Hristos. Fericit care L-a
vãzut pe Domnul Iisus Hristos, dar mai fericit care nu L-a vã-
zut ºi a crezut. 

... Stai în loc, omule pãcãtos, ºi gândeºte-te ce vei rãs-
punde în ziua mâniei Mele. Îi pare rãu lui Dumnezeu cã a fã-
cut omul ca ºi chipul Sãu. De ce-I pare rãu? Pentru cã pãca-
tul care se face în zilele de azi, a întinat chipul sfânt. Împa-
cã-te cu Mine, zice Dumnezeu, cã mai e vreme puþinã ºi e scris
cã nu vei ºti ceasul morþii ºi când ai sã pieri de pe pãmânt.

... Poporul Meu, cuvântul acesta e al lui Dumnezeu. În-
toarce-te de la plãcere, cãci toate câte le petreci pe pãmânt, le
petreci numai prin plãcere. Scrie aceastã profeþie, cãci toþi în-
gerii o scriu spre mãrturie. A uitat omul cã are asemãnare cu
Dumnezeu ºi cã e pecetluit prin Duhul Sfânt, ºi de când e omul
zidit, nu a fost plãcerea de azi. Aceasta e scrisã în Apocalipsã:
o fiarã fioroasã, cu multe capete, care atinge ºi dãrâmã toate
stelele de pe cer, ºi toate vor cãdea. Plãcerea face aceasta. Þine
minte cã plãcerea de astãzi aduce fulgerãtor judecata. 

... Fericit cine înviazã acum, cã nu va mai muri când vor
muri ceilalþi. Chiar dacã va adormi, Domnul Iisus îl va trezi.

... Postiþi. Domnul Iisus Hristos a obligat pe poporul
Sãu sã posteascã, pentru cã în vremea ce va veni, postul te va
scoate. Lunea, miercurea ºi vinerea sã mãnânci numai de
post, dar post uscat. 

... În popor sã fie de toate meseriile, ca nimeni sã nu ia
meseriaºi din afarã, fierar sau zidar sau croitor, cã, luând din
lume, ai amestecat lucrul bun cu cel rãu. Sã nu mai intre pã-
gâni la lucrul Meu ºi sã nu socoteascã ei casele din jurul tem-
plului Meu cã sunt la fel ca ºi casele celorlalþi. 

26 septembrie/9 octombrie 1975

Minciuna, pusã în locul adevãrului. Pãrãsirea pãcatului ºi iubirea
sfinþeniei. Soli cereºti stau la masã cu cei credincioºi. 

... Dacã aº fi o domniºoarã, toþi M-aþi iubi, cãci îºi lasã
omul o casã de copii pentru o domniºoarã ºi pentru o femeie
naturalã. Nu am venit nici domniºoarã, nici femeie, ci v-am
spus cine sunt, ºi nimeni nu face dragoste cu Mine. A semãnat
Semãnãtorul sãmânþã multã, sãmânþã binecuvântatã. Sãmân-
þa este sfântã toatã, dar rãsare una la mie, ºi nici aceea nu þine. 

Fiilor, ieºiþi din blestem. Sã se ducã vestea aceasta la
toþi creºtinii care nu ascultã, cãci au cãzut în blestem. 

Unde am intrat Eu, Dumnezeu, am însemnat locul ace-
la. Dumnezeu a venit pe pãmânt, însoþit de tot cerul sfânt, ºi
sã þineþi minte cã nu a venit de formã ca sã ziceþi: „Dumne-
zeu“. Nu. Dumnezeu a venit, ºi toatã rana aceea pe care a
avut-o, o are ºi acum, pânã la sfârºit. Fiilor, mai bine sã staþi
în faþa morþii decât în faþa pãcatului. Þineþi minte, cã se
opresc aceste cuvinte, nu din pricina Mea, ci din pricina ta,
din pricina pãcatului, cã deschid cerul ºi Mã uit la poporul cel
numit „sfânt“, cã este pãcãtos. Fiþi cuminþi ºi aveþi fricã de
pedeapsã. Nu este om sã nu facã greºeli, cã ºi Petru a greºit,
dar s-a reparat. Dacã eram Eu în locul vostru, Eu Mã pedep-
seam singur. 

Unde am semãnat Eu pace, acolo e ceartã. Unde am
pus Eu sã fie binecuvântare, e blestem. Sã se ducã aceste cu-
vinte la tot poporul Meu. 

... Creºtinii fãceau tunel pe sub pãmânt ºi se duceau
acolo ca sã se roage, dar acum nu mai e unde, cãci au venit
fiare ºi au rãscolit pãmântul ºi au gãsit oseminte ºi lucruri
sfinte ºi le-au pus în muzee. Au pus minciuna la vedere, sã în-
veþe pe copii în ºcoalã minciuna, ºi adevãrul l-au îngropat.
Fiilor, pãmântul românesc era îmbrãcat în hãinuþã albã, dar
acum e întinat, a fãcut scoarþã de rahat. Pãcat de acest pãmânt
binecuvântat, cã au venit la el oameni necuraþi. 

... Fiilor, pãstraþi-vã curat ºi duhul, ºi viaþa, cã veþi sta
la masã cu soli cereºti, ºi Maica Domnului se va îmbrãca în
haine trupeºti, ºi cu toþi sfinþii va veni la masa ta ºi în casa ta. 

19 octombrie/1 noiembrie 1975

Domnul îi plânge pe cei neascultãtori care stricã lucrarea Sa ºi dã-
râmã prin pãcate locaºurile care adãpostesc pe Domnul. Crucea se
va arãta pe cer. Domnul Se coboarã cu cei cereºti pe pãmânt ºi va
curãþi fãrãdelegea din tot locul. Îndemn la cântarea psalmilor. 

... Iatã, Domnul a venit, ºi ca lui Petru îþi spune: Mã iu-
beºti tu pe Mine? Nu Mã iubeºti, cãci cine Mã iubeºte pe Mi-
ne, nu are urã pe cel trimis de Mine la el. Israele, pânã nu te
vei dezbrãca de toatã viaþa ta pãmânteascã, nu te vei mântui.
De ce eºti supãrat pe Mine? cã am strigat la tine ºi nu M-ai
auzit, ºi sã ºtii cã pustiu vei fi. Ai sã strigi la Mine ºi nici Eu
nu am sã aud. De ce eºti supãrat pe Mine? Þi-am dat pâine,
þi-am dat viaþã, þi-am dat duh din Duhul Meu, ca sã fii una cu
lumina. 

... Israele, uitã-te bine, cãci ce auzi acum, nu vei mai
auzi. Israele, nu te-a pârât nimeni la Mine. Eu te vãd în dru-
mul tãu ºi pe tine, ºi pe copilul tãu. 

... Fiilor, fiilor, numãraþi bine cine a fost în anul când
M-am fãcut cunoscut. ªi iatã cã nu mai e. Cui am dat bun
venit? ªi iatã cã nu mai e. Vrei sã fii ºi tu trecãtor? Sã ºtii cã-i
va fi mai uºor celui care nu M-a cunoscut. Israele, nu am nici
o bucurie din partea ta. Israele, vino, nu mai sta, nu mai
aºtepta! Vino, nu mai zãbovi, nu mai pierde vremea, vino! De
ce nu citiþi istoriile cu moºii ºi strãmoºii voºtri? cã mulþi au
fost, ºi puþini au intrat în Canaan. 

Dacã nu vreþi sã mai credeþi, pentru ce sã mai stau între
voi? Scutura-voi praful, ºi în loc de bucurie, va fi sabie. 

... Am fãcut o casã în satul Maluri ca sã fie spre bucu-
rie, gazdã de pelerini, ºi iatã ce a lucrat duhul necurat, cã as-
tãzi e casã de tâlhãrie, e casã de curvie, e casã de hoþie, e casã
de mãcelãrie. Am cãsãtorit o fiicã. A mâncat la masa sfântã ºi
a petrecut ani de zile cu Mine, ºi astãzi e pãgânã, nu mai vrea
sã fie de partea Mea. Am rãbdat, au trecut ani de supãrare.
Dupã aceea, altã dãrâmare: s-a dãrâmat templul. Altã întris-
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tare, altã durere mare, dar voi nu aþi vãzut ºi în chip nevãzut,
ci aþi vãzut numai cãrãmida ºi lemnele. ªi iatã cã Dumnezeu
merge ºi scrie pe hartã ºi mereu Se întristeazã. Fiilor, staþi îm-
potriva dãrâmãrilor, împotriva întristãrilor, împotriva supãrã-
rilor. Nu vã mai supuneþi deºertãciunilor. Cel ce dãrâmã, dã-
râmã, dar rãspunde de dãrâmare, ºi nici un pãcat nu este mai
mare ca acesta, ºi nu are seamãn pe pãmânt. Ce muncã sã vã
plãteascã Dumnezeu? Trãdarea? Vânzarea? Dãrâmarea ºi ne-
credinþa? Fiilor, pleacã Dumnezeu de la voi ºi ia cu Sine lu-
crurile Sale, ºi vã veþi duce la munte ºi veþi zice cã e lucrare
sfântã, dar dorul te va osândi, cãci când aveai, nu preþuiai.

... Te-ai învãþat cu trupul acesta. Dar ce ai vãzut? Ai vã-
zut un trup, n-ai vãzut un duh. Dacã ai avea credinþã numai
cât un bob de muºtar, L-ai vedea pe Duhul, dar pentru cã eºti
popor fãrã credinþã, sã ºtii cã te vei rãtãci. 

Ai zidit viaþã ºi casã pe minciunã. Crezi? Ai zidit
prunci pe pofte, ºi ei sunt ca voi. 

... Nu mai pot rãbda. Plânge cerul din pricina Mea ºi
plânge împreunã cu Maica Mea, cã vede cã vremea de acum e
lipsitã de creºtini. Pe cine sã trimit Eu? O, Davide, Davide,
împarte din blândeþea ta poporului acesta! O, Solomoane, îm-
parte din înþelepciunea ta poporului acesta! O, Petru ºi Pavel,
daþi poporului acesta credinþa dreaptã! Pe sfert dacã ar fi ca
voi, aº câºtiga prin ei toatã suflarea. O, Samsoane, împarte tu
din puterea ta poporului acesta! O, tatã, de ce zic aºa? Nu ju-
decaþi. Copilaºii Mei, staþi de vorbã cu Mine, cã necredinþa
voastrã Mã opreºte de la toate. Spuneþi, mãi tatã, de ce nu vreþi
sã fiþi credincioºi ºi nu vreþi sã recunoaºteþi pãcatul pe care-l
faceþi? Numai mândria nu vrea sã primeascã, numai mândria. 

... Iatã vasul Meu pe locomotivã. Duhovniceºte. E pe
picior de plecare. Voi nu ºtiþi ºi nici ea nu ºtie. Spune, dupã
suferinþã, spune cã „Am sã plec, cã eu vãd cã mi se pregãteºte
drumul de plecare“. Dar cine aude, nu crede ºi zice: „Dom-
nul cui ne lasã?“.

Nu mai este vreme. Te vei trezi în miezul nopþii, cu
Domnul, cã va veni ºi te va gãsi dormind sau curvind sau
bând sau mâncând sau chefuind. 

... Toate lucrurile sfinte pe care Eu, Dumnezeu le-am
fãcut vreodatã, le-am fãcut prin ascultarea poporului. 

... Domnul Iisus Hristos a fost scris sã Se nascã pentru
popor ºi sã moarã pentru popor, dar sã ºtiþi cã nu s-a împlinit
aºa cum a fost scris, cã nu a murit pentru popor. Fraþilor, nu a
murit Domnul Iisus Hristos pentru poporul care a trebuit. Aþi
auzit? Cercetaþi bine ºi daþi rãspunsul. 

Încã o datã repet: dacã ai intrat într-o apã, sã ºtii sã
înoþi. Dacã nu ºtii, nu te bãga. 

... Vor veni de la rãsãrit ºi de la apus ºi de la miazã-
noapte ºi vor sta la lucrarea Mea ºi vã vor mustra pe voi pen-
tru necredinþa voastrã. Fiilor, postiþi ºi rugaþi-vã neîncetat, cã
precum se mãreºte salariul unui salariat, aºa se vor mãri ºi da-
rurile voastre, prin puterea credinþei. 

... Fiilor, faceþi rugãciune înainte de a da cuiva ceva, ca
rugãciunea sã dea rodul pãmântului unde semãnaþi. Fiilor,
vremea în care sunteþi, e o vreme sãracã ºi seacã, lipsitã de
duh. Dar precum Domnul Iisus a fãcut din pãmânt trup ºi a
suflat duh, aºa ºi tu vei lucra cu nãdejde în Dumnezeu. Pre-
cum S-a pogorât Duhul Sfânt în limbi, aºa ºi Dumnezeu va
coborî duh din Duhul Sãu ºi vei lua putere sã vindeci ºi sã
propovãduieºti prin credinþã. Nimic nu lucra fãrã credinþã.
Scrie aceastã profeþie. Nimic nu zidi ºi nu semãna fãrã credin-
þã sfântã. Dacã faci rugãciune, fã-o cu credinþã. Nu te vãita de
ce nu rodeºte rugãciunea ta, ci vaitã-te de necredinþa ta. Nu te
vãita de ce nu se vindecã bolnavul din casa ta, ci vaitã-te de
necredinþa ta ºi a lui. 

... De ce nu se vindecã vasul Meu? Pentru necredinþa
poporului Meu, care a închis toatã calea, cã din Mine ai
aceastã luminã, nu din acest trup. Acest trup e un trimis, un
lut cu duh. Vai de tine, creºtine care ai îmbolnãvit acest trup
ºi acest duh! Tot cerul l-ai mâhnit, ºi nu se va vindeca pânã
nu te vei îndrepta. 

... În curând crucea se va aºeza pe cer. Tot ochiul care
va vedea, va vãrsa lacrimi amare. Crucea, ca ºi Mine, e dis-
preþuitã de lume. 

... Treziþi-vã, cã aþi intrat într-un pãcat. Treziþi-vã, cã aþi
intrat în apã ºi aveþi sã muriþi. Ieºiþi din apã, cã vã îneacã. Aþi
intrat în apã. Nu mai vine nici un prooroc la tine. Te vor pã-
rãsi toþi proorocii, te vor pãrãsi toate cuvintele sfinte, ºi toate
scrisorile se vor opri din calea ta. Israele, ai intrat la apã. Te
vei duce ºi nu te vei mai întoarce. O, tatã, nu M-am aºteptat
la acest pãcat. O, cum te-am rãsfãþat ºi cum te-am mângâiat!
Poporul Meu, ai intrat în apã. Fiþi desãvârºiþi, fiþi credincioºi,
cã nimeni nu vã scapã, cã e o urã înverºunatã între voi ºi ni-
meni nu vã scapã, cã ºi cei ce v-au scãpat i-aþi ameninþat. Tot
iadul se bucurã; aþi intrat în apã. 

Israele, vreau sã aud de la tine: „Scapã-mã, Stãpâne!“.
Nu se aude decât un lãtrat de câine ºi un þipãt de om muºcat. 

... Israele, uitã-te bine la Mine, cã nu ne mai întâlnim,
cã Mã vei visa ºi nici în vis nu voi sta în faþa ta; scrieþi numã-
rul celor ce aud cuvântul Meu, cã e o urã înverºunatã în po-
porul Meu, ºi cine vã mai scapã? Scrie, Mihaile; scrie, Gavrii-
le; scrie, Daniele, cã am stat de vorbã cu creºtinii. 

... Israele, omul în viaþa sa cade de multe ori, dar se
ridicã ºi se curãþã de nãmol. Mulþi oameni se nasc de mai
multe ori dacã se întâmplã sã moarã, dar în vremurile voastre
am vãzut mereu numai cãzând ºi numai murind. Am suflat în
faþa unui creºtin sã învieze, ºi el întorcea faþa. Dar un sfânt de
al Meu, ce era cu Mine, vine ca sã Mã îmbuneze. Mi-a spus
cã a întors faþa cã îi e ruºine de Mine, dar ca sã arãt cã nu e
aºa, am suflat din nou în faþa sa, ºi iarãºi a întors-o, ºi Mã
duºmãneºte. 

Sã ºtii cã nimic spurcat nu va intra în împãrãþia Mea ºi
nici fir cu nod nu va intra pe urechea acului, dar sã ºtii cã cel
care va lãrgi urechea acului, se va osândi ºi nu va fi primit.
Þineþi minte: chiar dacã se va acoperi dreptatea, se va desco-
peri, cã Dumnezeu nu a scris în carte lucruri neadevãrate. 

... Copilaºii Mei, nu M-am purtat rãu cu voi, cã n-am
luat cu Mine nici o nuia, ci am venit cu multã pace ºi blân-
deþe, dar dupã acestea urmeazã asprimea, ºi Mã veþi vedea ºi
nu Mã veþi mai cunoaºte. Mã voi înarma cu arme de rãzboi,
Mã voi pune la orice armã conducãtor ºi Mã voi arãta în toatã
slava Mea, ºi pe unde v-am mângâiat, am sã vã rãnesc. 

... Fiilor, se va lua soarele de pe cer, se vor lua luna ºi
stelele, ºi tu vei lumina pãmântul acesta, ºi tu vei sãra pãmân-
tul acesta. Creºtine, creºtine, n-am venit de plãcere, ºi am ve-
nit cã se apropie acel sfârºit care trebuie sã vinã, cãci tot ce e
scris sã lucrez cu tine, voi lucra. 

... Dacã nu vã veþi face buni, nu voi mai apãrea între
voi ºi voi pleca, ºi nu peste mult timp urmeazã sã zicã creºti-
nul aºa: „Ieºiþi voi, morþilor, sã intrãm noi, de ceea ce ne apa-
sã acum!“.

31 octombrie/13 noiembrie 1975

Fericiri proorocite pentru cei credincioºi care au lucrat lucrul
Domnului. Mulþi vor veni în numele Domnului. Viaþã trãitã dupã 

Duhul Domnului. 

... Fericit cine M-a servit. Nu o datã fericit, ci de mii de
ori fericit acela care M-a servit. În vremuri grele am trãit. Prin
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necazuri grele am trecut. Am fost desculþ, am fost gol. Fericit
cine M-a vãzut ºi a preþuit timpul petrecut cât am vieþuit Eu
pe pãmânt. Fericit cine M-a vãzut ºi M-a primit sub acoperã-
mântul sãu. Fericit cine a crezut cuvântul Meu. Fericit cine
M-a iubit. Fericit cine a scris ceea ce am grãit Eu pe pãmânt.
N-am venit sã-Mi zidesc casã pe pãmânt, ci am venit ca un
fulger de la rãsãrit la apus. Fericiþi proorocii care au proorocit
venirea Mea, care au proorocit naºterea Mea. Fericiþi pruncii
între care am crescut. Fericiþi prietenii pe care i-am avut în
prietenia Mea. Fericitã mâna celui ce M-a botezat în Iordan.
Fericit, fericit, încã o datã fericit acela care M-a cunoscut cã
Eu sunt Domnul Iisus Hristos. Ferice ºi de cei care M-au
plâns când am fost biciuit ºi rãstignit. Fericit cine a cerut tru-
pul Meu sã fie îngropat în mormânt. Fericiþi, nu o datã vor fi;
fericiþi, tatã. Fericit acela care a crezut în învierea Domnului
Iisus Hristos. Fericit acela care a zidit credinþa Domnului
Iisus în inima sa. Fericit cel ce nu s-a lepãdat de prietenia
Mea. Fericiþi veþi fi ºi voi în vremea de apoi, copilaºii Mei,
dacã nu vã veþi lepãda de crucea Mea, dacã nu vã veþi lepãda
de biserica Mea, de sfinþenia Mea, de venirea Mea. Suntem
pe margine de ape. Fericit cine-ºi lasã casa ºi masa ºi porneºte
la muncã duhovniceascã. Fericit cine-ºi ia crucea ºi Îmi ur-
meazã Mie. Ieºiþi la muncã, copilaºii Mei. Lãsaþi-vã ogoarele,
lãsaþi-vã averile, lãsaþi-vã nãravurile. Fericit acela care s-a în-
josit pe sine pentru numele Meu. 

... Sã nu zici cã-L iubeºti pe Domnul ºi sã-l alegi pe de-
mon, cã mulþi vor veni în numele Meu ºi vor avea îmbrãcã-
minte la fel ca a Mea ºi vor face semne ºi minuni mai mult
decât am fãcut Eu. Vor face pod peste apã, vor face pod peste
groapã de morþi, vor face pod peste foc ºi vei fi vândut de fra-
tele tãu, vei fi vândut de copilul tãu, vei fi vândut de naºul tãu
ori de finul tãu, vei fi vândut de prietenul tãu care te iubeºte.
A fost odatã prigoana celor rãi, care mai vine o datã. A fost
odatã vânzarea care mai vine o datã, ºi sã ºtiþi cã nu veþi slãbi
în putere dacã veþi posti cu plãcere. 

... Maica Mea nu se va osteni pentru toþi, ci pentru cei
care ºchioapãtã. 

... O greºealã, douã, se mai iartã, dar cãderea definitivã
nu se mai rãscumpãrã. Copilaºii Mei, aveþi în faþã o arãtare
cereascã; fiþi vrednici sã o vedeþi. Aveþi în faþã o minune dum-
nezeiascã; fiþi vrednici sã o cunoaºteþi. 

... Preþuiþi duhurile, cã fiecare din voi aveþi câte un duh
de la Noi ca sã vã cãlãuzeascã. Stau duhurile rãtãcite, cã ºi-au
pierdut serviciul. Cum ai fi tu la un serviciu ºi te dã afarã, aºa
ºi duhul se boceºte cã i-a luat duhul rãu locul. 

17/30 noiembrie 1975

Lucrare de ucenicie ºi de apostolie. Armele se întorc împotriva pri-
gonitorilor. Preoþii iubesc idolii timpului. Cei credincioºi vor fi lu-
mina lumii. Adevãrul ºi împãrãþia ºi mireasa vor sta în slava lor.
Cerul va strãluci pãmântul. Pãstrarea hãinuþei de creºtin. Cãutarea 

înþelepciunii cereºti. 

... Fericit cine se va lipsi chiar ºi de apã sã nu bea, nu-
mai ca sã nu se lepede de împãrãþia Mea. 

... Fiule, n-am venit sã-þi spun sfârºitul tãu sau care va
fi lucrul tãu în timpul sfârºitului, ci am venit sã-þi spun sã fii
viteaz ºi învingãtor în toate ºi sã pãstoreºti bine poporul Meu
în vremurile grele, ºi sã nu zici: „Na-vã apã de la mine!“, ci
sã fii înþelept. Astãzi oiþele stau încurcate în felurite lucruri ºi
nu mai are cine sã se ducã sã scoatã oiþa încurcatã, cã pãstorul
e pãzit de lupi ºi nu poate ieºi sã meargã la oiþe. 

... Copilaºul Meu, învaþã bine legea creºtinã, învaþã bi-
ne sã stai de vorbã cu Mine, cã vei sta de vorbã cu cel mai în-

vãþat împãrat. Nu vei fi dus de nimeni legat, ºi Eu am sã-þi po-
runcesc: „Fiule, mergi! Fiule, mergi, dar mergi cum merge
apa, toatã ziua ºi toatã noaptea.“, ºi tu, fiule, vei merge ºi zi-
ua, ºi noaptea; ºi tu, fiule, vei lucra ºi ziua, ºi noaptea. 

Scrie pe hârtie ºi fii secret, cã moºii ºi strãmoºii voºtri
aveau bordeie ºi lucrau ascuns. Mintea ta sã nu fie în pâine,
mintea ta sã nu fie în castron, mintea ta sã nu fie în cãmaºã
sau în lux, ci mintea ta sã fie în carte. 

... Israele, chiar dacã-þi zice cineva: „Rãspund eu de
viaþa ta; fã ca mine.“, sã nu faci, ºi nu mânca la masa altuia,
chiar dacã zice „Mãnâncã, rãspund eu“.

... Fiule, învaþã bine cartea, cã nu vei mai merge cu car-
tea, ºi vei merge cu mintea; ºi nu vei mai merge cu geanta, ºi
vei merge cu toiagul. 

... Un singur rãzboi a fost, ºi rãmãºiþa lui e la sfârºit, ºi
nu voi vã veþi lupta, ci se va lupta cerul. Nu vã înfricoºaþi. Ar-
ma care este împotriva voastrã, se va întoarce împotriva celor
care o fac. Sã nu credeþi poveºtile din ziar ºi din cãrþile din
afarã, ci sã credeþi ce a scris Dumnezeu în cãrþile sfinte. 

... Mai e un pic ºi fiecare va începe sã înoate pe Du-
nãre, ºi þine minte cã mulþi se vor îneca. Vai de tine, creºtine
care ai stat cu Mine ºi n-ai învãþat sã înoþi! cã nu þi se pune
nimic din trecut. Învãþaþi bine legea, învãþaþi pe copii legea,
ca sã ºtie ºi ei cine nu-i lasã sã bea, nu mãmica, nu tãticul. Sã
ºtie ºi ei cine nu-i lasã sã sãvârºeascã beþie sau curvie. Copi-
laºii Mei, aveþi copii mãricei. Nu-i mai îngrãmãdiþi în uzine
ºi în lume. Aveþi fii ºi fiice. Nu-i mai îndemnaþi sã ia serviciu
în lumea cea rea, cã nu e bine sã fie copilul tãu fãrã Dumne-
zeu. Aþi auzit? Munceºte tu, tatã ºi mamã, dacã poþi sã þii
piept vieþii tale. Cum a ieºit tineretul vostru din ºcoalã, l-aþi tri-
mis la altã ºcoalã, fãrã sã Mã întrebaþi pe Mine. Ce vreþi sã fa-
ceþi, tatã, cu copiii voºtri? Rãu, tatã, nu ºtii ziua ºi ceasul când
va suna trâmbiþa, ºi copilul tãu nu este cu Dumnezeu. 

... Nu s-a pomenit nici în Vechiul, nici în Noul, preotul
sã joace mingea. 

... Israele, vine sfârºitul! Sã nu te rãtãceºti. Israele, vine
lumea înspãimântatã, din rãsãrit, din miazãzi ºi din miazã-
noapte. Când strigam la tine, râdeai de Mine. 

Opreºte-te, lume! Opreºte-te, lume, cã la Mine nu este
bine, nu este de tine. Opreºte-te, lume, întoarce-te la Mine
înapoi, cã nu te voi bãga aºa întru împãrãþia Mea. Parcã a dat
cineva cu sare pe tine, aºa eºti de înãbuºitã. Opreºte-te, lume!
Parcã spuneai cã sunt un mincinos, cã nu sunt Domnul Iisus
Hristos. Mã voi ascunde de la faþa ta ºi te voi lãsa sã te mã-
nânce focurile. Opreºte-te, lume! Cine te-a speriat? Cine te-a
anunþat cã vei pieri? Mâine te voi judeca pentru ce ai lãsat.
Unde îþi sunt fiii ºi fiicele? 

... Poporul Meu, pregãteºte-te pentru Dumnezeul tãu,
pentru ziua ta, pentru masa ta. Pregãteºte-te pentru sãrbãtoa-
rea ta, cãci cel ce te prigonea, acum vine cãtre tine sã te mân-
gâie; cel ce te vindea, vine cãtre tine. Nu se mai cunoaºte cã
e Ioan sau Gheorghe de la poartã. Nu se mai cunoaºte cã sunt
deputaþii de altãdatã. Nu se mai cunoaºte cã e împãratul de
altãdatã. Nu se mai cunoaºte, cã sunt brãzdaþi de durere. Vai
de tine, lume, Babilonul cel înveºmântat spre a fi plãcut de
bãrbat! Feriþi-vã, creºtini, sã nu vã prindã în gheare! 

... Vei vedea cã nu soarele va lumina, ºi nici stelele, ºi
nici luna; ºi va fi un Luminãtor peste tot pãmântul. Israele,
mulþi nu vor putea sã priveascã, dar tu vei putea, cãci faci par-
te din acea putere cereascã. 

... Vine o mare încleºtare de la durerea cea mare, cã nu
se aflã nici o scãpare, nici o iertare. Feriþi-vã, creºtini, cã
acum se vede în faþa tuturor adevãrul ºi împãrãþia ºi mireasa;
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se va arãta în toatã slava. Israele, scoalã-te, nu mai fi fricos.
Scoalã-te, nu mai fi bolnav, nu mai fi trândav sau olog, nu
mai fi orb sau surd, ºi ia putere ºi grai ºi luminã de la Mine,
cum se aprindea odatã luminã de la luminã. Ia, ia, cã nu are
cine o lua. Cel ce o prigonea, nu o lua ºi nu o ia. Ia, nu sta.
Vei vedea tot pãmântul, din rãsãrit ºi pânã la apus ºi la mia-
zãnoapte, cã tot pãmântul va strãluci de bolta cereascã. 

... Te culci seara ºi, ca prin vis, te vei trezi în faþa lu-
minii, ºi chiar în acea clipã mulþi vor fi pregãtiþi de nuntã, dar
pãmânteºte. Mulþi vor fi în ceasul de cununie, multe vor fi cu
rochiþa pãtatã, întinate de curvie, ºi multe vor fi cu copii, ºi va
fi mireasã; ºi va fi întrebatã de ce au fãcut aºa, cã vor fi la
osândã. Dar judecat va fi cel ce a dezlegat aceastã faptã ca fe-
meia mãritatã sã poarte rochiþa de mireasã. Mulþi se vor jude-
ca, din cei care stau gata de dans la nuntã în timp de post. ªi
cine se va judeca? Cine a dezlegat acest lucru cumplit. ªi nu
e numai într-un loc lucrul acesta, ci pe tot pãmântul, pentru cã
a pierit frica de Dumnezeu, a pierit credinþa în Dumnezeu.
Crezi? A pierit, ºi vor fi întrebaþi de cel mai mare ºi de cel mai
mic pãcat de Acel Împãrat Care va fi în vremea aceea. 

... O, floricelele Mele, mult a fost, puþin a rãmas. Ce
mult a fost, ºi ce puþin a rãmas! Crezi? Niºte viermiºori mici
vor roade hãinuþa de pe voi, vor roade acoperiºul de pe voi ºi
va intra la voi ploaia ºi ninsoarea, cã daþi lucrurile pe somn ºi
pe mâncare ºi pe petrecere; daþi lucrurile sfinte, pe lucruri
fãrã valoare. Va face scorburã mare la hãinuþa ta ºi la acope-
riº, ca sã te înece vremea, cã nu vei putea sta cu acoperiºul
gãurit. Þineþi minte, cã pânã acum aþi socotit o glumã aceastã
lucrare, dar nu aþi împlinit-o. Se vor cunoaºte de departe hãi-
nuþa ºi rochiþa gãuritã ºi nu vei avea de unde cumpãra, cã toa-
te magazinele se vor desfiinþa ºi vei rãmâne tu singur, pe
rãspunderea ta. 

Fiþi pricepuþi, cã am sosit unde nu v-aþi gândit. Fiþi pri-
cepuþi ºi înþelepþi. Puneþi mâna pe carte. Nu lãsaþi cartea pe
masã, cã vin hoþii ºi o furã. Nu lãsaþi cãrþile pe masã, ºi as-
cundeþi-le, tatã, cãci odatã cu desfiinþarea meºterilor duhov-
niceºti, ºi cãrþile se desfiinþeazã, ºi vai de tine, creºtine care
nu ºtii o rugãciune! Vai de tine care nu vei ºti o rugãciune ºi
care nu vei ºti sã îngrijeºti viaþa pe care o trãieºti, cã vin meº-
terii falºi la tine ºi te iau sub învãþãtura lor. Mulþi meºteri se
vor schimba în hãinuþa ta ca sã nu se cunoascã a fi meºteri.
Fericit acela care a învãþat de la Domnul acest lucru. 

... Ai dorit sã porþi un copil la ºcoala de preoþie. Copilul
tãu, fiule, cât a fost la tine, a fost creºtin, dar acolo, la ºcoala
de preoþie, s-a fãcut pãgân. ªcoala de preoþi se învaþã astãzi
dupã lume, nu dupã Mine. Pe vremea moºilor ºi strãmoºilor,
nu slujea preotul cu ceas la mânã, ºi nici dupã ceas, ci dupã
har slujea. 

... Sunteþi obligaþi de Domnul Iisus sã cãutaþi lacrimi
pentru rugãciune, cãci vine vremea, cu un gram de lacrimi sã
speli o albie de rufe, pentru tot neamul viu ºi rãposat. ªi mai
umblaþi ºi mai cãutaþi ºi înþelepciune, cã moºii ºi strãmoºii n-au
luat înþelepciunea cu ei, ci cãutaþi-o. 

20 noiembrie/3 decembrie 1975

Semnul lui antichrist. Domnul ocroteºte pe cei drepþi ºi îndeamnã
pe pãcãtoºi la pocãinþã. Pãcatul urii împotriva trâmbiþei Domnu-
lui. Preotul Ioan ºi monahia Veronica de la Vladimireºti pierd darul
prin pãcatul cârtirii. Medaliile pãmânteºti sunt semnele lui anti-
christ. Domnul opreºte cãsãtoria ºi îndeamnã spre monahism. 

... O, poporul Meu, plânge poporul sfânt de vremea ce
vine. Nu se vor mai afla fii ºi fiice ca sã nu se strice. Se va

strica portul ºi postul din casa ta. Se va strica crucea. Chiar ºi
duminica se va strica. Aceºtia din casa ta au un semn, ºi
acesta e semnul lui antichrist. 

... Israele tatã, acum e acum. A spus Dumnezeu cã sun-
tem în margine de Dunãre. Vei fi silit sã intri în apã. Fericit
vei fi dacã ºtii sã înoþi. 

... Copilaºii Mei, acum e acum. Dumnezeu este priete-
nul tãu. Îþi va da liniºtii suferinþa, dar numai sã fii credincios,
sã nu fii fricos, sã nu fugi la munte, cã vin zvonuri din aceastã
lume cã vei fi nimicit, dar aceasta e minciunã. Cei pãcãtoºi
vor pieri. 

... Am venit la tine, nu cu trupul, ci cu Duhul. Dacã
eram cu trupul, cel mai credincios al Meu M-ar fi rãstignit.
Spun de Ioan ºi de Veronica de la Vladimireºti, care o urãsc
pe Verginica. Averea lor e în mâna lui Dumnezeu. Aceasta es-
te pentru încãpãþânarea poporului de la Vladimireºti. Li s-a
luat acest dar pentru cã nu au fost vrednici. 

E un duºman care a fãcut de a închis aceastã mãnãstire,
ºi în timpul acesta, Veronica a frânt poºta. Vai de acela care i-a
adus poºta! cã a mai fost aºa ºi în timpul lui Arie, când se du-
cea Arie ºi tulbura ºi strica sfinþenia. Veronica singurã se
osândeºte, fiindcã urãºte. În loc sã se bucure cã Dumnezeu
hrãneºte poporul, ea urãºte. Dacã s-ar duce vasul Meu (Vergi-
nica, n.r.) în cãminul sãu, n-ar dura cinci minute ºi vasul Meu
ar fi sfâºiat. Veronica, dacã schimba haina nu în luxul care es-
te acum, ci în hainã de cerºetoare, ar fi fost ferice de ea, dar
nu a fãcut aºa, ci a fãcut altceva. 

... Creºtinilor, supravegheaþi-vã copiii, cã Dumnezeu
S-a hotãrât ca nici un copil sã nu se mai zãmisleascã. Veniþi-vã
în fire, cã diavolul se luptã ca ºi în casa ta sã fie un trãdãtor.
Se luptã diavolul sã distrugã credinþa sfântã. Nu vã bucuraþi,
copii, de cravate ºi de insigne, cã acestea sunt semne ale lui
antichrist. Nu vã bucuraþi de îmbrãcãmintea acestei lumi. Fiþi
desãvârºiþi. Rugaþi-vã lui Dumnezeu sã schimbe conducerea. 

... Toatã suferinþa vasului Meu e din greºeala po-
porului, ºi mai e ºi din farmece. Vrãjitoarea care s-a alãturat
lângã templu, e plãtitã sã distrugã trâmbiþa Mea, ºi prin far-
mecele ei s-o nimiceascã pe Verginica. 

... Opresc cãsãtoria! Dupã anul nou, trimit un numãr de
fecioare la mãnãstire. Nu voiesc sã mai cãsãtoresc. Din toate
familiile creºtine sã fie o fiicã la mãnãstire, ºi sã fie ºi feciori. 

21 noiembrie/4 decembrie 1975

Adevãraþii prooroci sunt cei ce aduc din cer. Primirea mustrãrii
vindecãtoare. Va fi cinstit numele de creºtin. Pãmântul peste care se
pãcãtuieºte, va arde. Fericit cel ce întoarce în om Duhul lui

Dumnezeu. Ocrotirea credincioºilor ºi pieirea pãcãtoºilor. 

... Învaþã de la Mine, cã nu va mai fi om pe pãmânt ca
sã-þi arate cãrãrile. Nu vor mai fi nici prooroci, nici profeþi,
cãci cei ce vor fi, în loc sã te îndrepte spre bine, te vor îndre-
pta spre rãu. Nu va mai fi, tatã, nici o gurã binecuvântatã ca
sã-þi arate þie vreo patã. 

... Cine a crezut acest cuvânt, a ajuns sfânt. Cine nu a
crezut, a ajuns osândit, ºi nimeni nu cunoaºte osânda celui
pãcãtos. 

Se vorbeºte în lume despre Mine? Nu se vorbeºte. Se
vorbeºte în lume despre post ºi rugãciune? Nu se vorbeºte.
Copilaºii Mei, cine a fost trimis de sus, aceluia i s-a dat sã
vorbeascã. O, poporul Meu, nimeni n-a ieºit dintr-un om sã
spunã despre post ºi despre rugãciune. Nimeni n-a ieºit din
pãmânt sã grãiascã despre viaþa duhovniceascã, decât numai
acela ce a fost trimis, decât numai de sus. Au vorbit profeþii
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Mei, ºi dupã aceea au fost uciºi. N-au fost cinstiþi de lume
pentru aceastã faptã, cã le-au descoperit fãrãdelegile. Poporul
Meu, de acum înainte nu va mai fi trimis nici un profet ºi nici
un prooroc ca sã mai profeþeascã sau sã mai prooroceascã, ºi
þineþi minte, scrieþi în carte, cu panã, cã este greu. Are sã vinã
ierni grele, cã ai sã doreºti cum doreºti apa de izvor, aºa are
sã doreascã cineva lucrarea Mea. 

... Copilaºii Mei, luaþi învãþãturã. Când vor pieri cuvin-
tele sfinte ºi slujbele sfinte, sã ºtiþi cã va pieri ºi soarele, va
pieri ºi luna, vor pieri ºi stelele, vor pieri toate lucrurile fãcute
de mâna lui Dumnezeu. 

... Cunoaºteþi-vã între voi. Cunoaºteþi între voi pe aceia
care fac binele. Cei dintre voi care fac rãu, aceia nu sunt din cer. 

... Feriþi-vã ºi iar feriþi-vã! Dacã vine cineva din lume
la tine ºi îþi cere blagoslovire, sã nu-i dai, cã au ieºit mulþi dia-
voli din pãmânt care au furat binecuvântarea de la creºtini ºi
s-au dus ºi au puteri asupra voastrã. 

... Dacã cineva þi-ar arãta o greºealã, primeºte-o. Nu te
supãra, ci mulþumeºte-i, cã dacã nu ar fi sã spunã, ar scrie du-
hul rãu greºeala ta. Am vãzut cã sunteþi hotãrâþi sã postiþi,
tatã. Nu e nevoie sã postiþi numai câte trei zile, ci ºi câte douã
zile, ºi câte o zi, dupã dragoste, dupã putere, cã acest post este
pentru tot ceea ce este de valoare. Prin acest post ºi prin ru-
gãciuni veþi scoate pe mulþi din foc. 

V-am spus de nenumãrate ori sã învãþaþi sã cântaþi psal-
mii lui David. 

... Þine minte, cã Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sãu
ceresc, vânturã cum vânturã cineva sãmânþa ºi se înlãturã toa-
tã pleava. Aºa se înlãturã de la tine lumea pãgânã care voieº-
te sã te piardã pe tine. Crezi? Rugaþi-vã sã nu vã piarã credin-
þa ºi faptele bune ºi pãstorii care vã pãstoresc ºi vã miluiesc. 

... Vine vremea mult sã fii cãutat. Vine vremea sã se
cinsteascã numele de creºtin ºi sã se preþuiascã a ta viaþã.
Vine vremea care nu a fost niciodatã, ca sã se ia þãrânã din ur-
ma ta ºi un petec din hãinuþa ta, ca sã se vindece neputincio-
sul. Vine vremea, pentru cel ce te-a hulit, sã-ºi primeascã pe-
deapsa; ºi dacã cineva te-a lovit, sã fie pedepsit cu palmã de
la Dumnezeu. 

... Casa unde se fac pãcate, nu va rãmâne piatrã pe pia-
trã. Casa unde se chefuieºte ºi cunoaºte pãcatul, nu va rãmâne
piatrã pe piatrã. Chiar ºi pãmântul, pânã la o mãsurã, va arde. 

... Dumnezeu nu pãrãseºte locul Sãu, nu pãrãseºte pe
poporul Sãu, dacã poporul îºi recunoaºte Pãstorul. Aþi auzit? 

... Învãþaþi cum sã trãiþi ºi sã nu muriþi, cã mulþi dintre
voi îºi ucid viitorul cu mâna lor, nu ca Iuda, spânzurat sau tã-
iat prin cuþit, ci îºi ucid viaþa cu de toate, prin îmbuibare cu
de toate ºi prin lepãdarea faþã de Dumnezeu. Aþi auzit? Omul
are putere sã spunã cã nu e Dumnezeu, dar mai mult nu are
putere sã facã. Omul are putere sã strice un om care crede în
Dumnezeu, are putere sã omoare un trup, dar nu are putere sã
ucidã Duhul, ºi acela care a omorât un trup, sau acela care a
ucis credinþa, sau acela care a minþit, toate aceste fapte i se
descoperã în faþã, ºi va îngãlbeni. 

... Fericit omul care are putere sã întoarcã Duhul lui
Dumnezeu înapoi, ºi aceasta sã vã fie munca. Nu scoateþi du-
hurile, ci sã le înapoiaþi în trupuri. Dumnezeu Îºi varsã harul
Sãu asupra robului Sãu care vrea sã-L serveascã. Veniþi-vã în
fire, cã avem zidire care s-a stricat. Dumnezeu îl va repara ºi
Duhul i Se va da, dar vai de acela care îndrãzneºte sã alunge
Duhul lui Dumnezeu de la locul Sãu! 

... Sunteþi în vremea în care este rãzboi în casele voas-
tre. Îºi ucide soþul soþia pe sub ascuns. Îºi ucide soþia soþul, ºi
aceasta e cã vine sfârºitul. Se aude cã nu mai rãmâne nici bob

de credinþã, nici bob de preoþie, nici un bob de bisericuþã. Da.
Dacã nu mai are cine sluji, de aceea se va pustii. 

... Se aude prin lume cã vor pieri creºtinii. Sã nu cre-
deþi. Nu vã înspãimântaþi, cã aceste zvonuri vin de la duhul
necurat. Zvonul este pe tot pãmântul, dar este scris cã toþi pã-
cãtoºii vor pieri de la sine, pentru cã s-a profeþit de mii de ori
despre pieirea pãcãtoºilor, ºi nu s-au înfricoºat. Dar te vei cul-
ca, ºi când te vei scula, nu vei mai vedea pe acela ce te hulea,
nu vei mai vedea pe acela ce te vindea, ºi nici locul lui nu-l
vei mai cunoaºte. Ca într-un vis vor pieri pãcãtoºii, cã Dum-
nezeu nu mai poate suporta. 

... Sã ºtiþi cã îl am fotograf pe sfântul apostol ºi evan-
ghelist Luca, ºi merge ºi fotografiazã, ºi la judecatã vã am în
toate poziþiile. 

... Eu, Domnul Iisus Hristos, M-am coborât din cerul
sfânt pe acest pãmânt ºi am trecut prin douã timpuri, prin
douã vremi. O datã am petrecut cu trup, ºi aceasta cu greu am
petrecut; ºi a doua oarã am petrecut cu Duhul. Fericit trupul
care M-a primit. Fericit trupul care Mi-a însoþit Duhul. Fericit
trupul care Mi-a cunoscut Duhul, cã toate acestea sunt cu
platã. ªi mai este un timp, ºi ºtiþi cât e? Cât ai deschide ochii
ºi i-ai închide. 

9/22 decembrie 1975

Pãcatul se va întrupa ºi nu te va lãsa sã intri în rai. 

... Adevãr adevãrat grãiesc: cine nu a intrat acum în rai,
nu va mai intra, cã pãcatul se va întrupa ºi nu te va mai lãsa. 

13/26 decembrie 1975

1976 

Cei credincioºi sunt cheia cu care Domnul încheie veacul. Împli-
nirea ultimei profeþii din vecie. Sfinþii ºi proorocii sunt ajutor ºi
ocrotire a creºtinilor. Sã nu fie dezbinãri între creºtini. Rugãciunea
din miez de noapte sã fie urmatã. „La lucru, pe ogoare, nu spuneþi 

glume, ci faceþi rugãciune“. 

... Creºtinilor, veniþi-vã în fire, cã veþi auzi sunând
trâmbiþa ºi sã nu vã înfricoºaþi sã fugiþi la munþi. Vino-þi în
fire, ca la venirea Mea sã nu te topeºti ca ceara. 

... Veniþi-vã în fire, creºtinilor, cã mai avem un pas ºi
un lucru de împlinit ºi o judecatã care se face. Treziþi-vã, sã
nu intraþi în judecatã cu Domnul Iisus Hristos. Poþi sã pui tu
tot cerul ºi pãmântul mãrturie, dar pânã nu ai binecuvântare
de la Mine, nu scapi. 

... Domnul a spus: voi sunteþi cei cu care voi încheia
veacul. Dar tu nu vrei, creºtine. Mã voi duce ºi voi cãuta ºi
voi avea cu cine încheia veacul. 

... Poporul Meu, poporul Meu, sunt trimis de Tatãl ca
sã sãvârºesc ultima profeþie care a mai rãmas din vecie. 

Poporul Meu, þine-te bine! Þine-te bine! Încã o datã,
þine-te bine! cã mulþi creºtini au urcat trepte, au mers cale în-
delungatã, au pus mâna pe poartã, ºi de la poartã s-au prãbu-
ºit, de la poartã au cãzut; n-au mai putut sã mai punã piciorul
pe treaptã, cã s-au fãcut vinovaþi de pedeapsã, s-au fãcut vi-
novaþi de blesteme, s-au fãcut vinovaþi de viaþã; n-au mai pu-
tut sã mai þinã piept. 

O, poporul Meu, încã o datã Domnul Iisus a venit din
cerul sfânt sã vã sprijineascã. Aveþi ajutor cetele mucenicilor.
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Aveþi ajutor cetele sfinþilor. Aveþi ajutor proorocia prooroci-
lor. Aveþi ajutor profeþia profeþilor. Aveþi ajutor slujbele preo-
þilor, nu ai celor de azi, ci ai celor din vechime, care s-au fãcut
vrednici sã vinã la Mine. Aveþi ajutor rugãciunile mucenici-
lor. Aveþi ajutor rugãciunile monahilor ºi ale cãlugãrilor, ale
patriarhilor, ale diaconilor. Aveþi ajutor de aici ºi pânã la cer;
numai slujbe ºi numai slujbe. Aveþi ajutor rugãciunile mai-
cilor. Aveþi ajutor rugãciunea Maicii Mele, care alinã orice
durere. Aveþi ajutoare. Dacã aþi vedea ce ajutoare stau în faþa
voastrã! Este dureros sã cazi jos. 

... Ascultã, poporul Meu, cã vei fi întrebat de Dumne-
zeu de ce nu ai iubit pe aproapele tãu, cã în acela a fost Dum-
nezeu, în acela a fost Duhul Meu. Ascultã, poporul Meu, cã
nu voi mai veni, cã nu mai e vreme. Se închid porþile ºi nu vei
mai avea pe unde intra. Poporul Meu, vino la Mine! De ce nu
vii? De ce întârzii? 

... Ascultã, creºtine, cã te-am chemat lângã Mine. Po-
porul Meu, poporul Meu, de ce te-am chemat sã vii lângã
Mine? De ce am zis: „Vino lângã Mine!“? Nu ca sã fii supã-
rat, ci ca sã fii fratele Meu. O, cum nu crezi tu cuvântul Meu!
Cum nu vrei tu sã fii prietenul Meu! Cum nu vrei tu sã-Mi dai
nici o cinste! S-a fãcut pe pãmânt alunecuº. Domnul Iisus vã
spune, nu omul de acolo. S-a fãcut alunecuº. N-ai sã poþi sã
mai mergi. Ai sã aluneci ºi ai sã cazi, ºi când vei cãdea, pulbe-
re te vei face. Vei cãuta medicul sã te repare, dar nu este me-
dic pentru aºa ceva. Crezi? Ascultã, creºtine, nu e medicul.
Nu vezi? Pe cei ce au cãzut nu i-a mai putut vindeca nici un
medic din medicii aceºtia. Ascultã, creºtine. Poporul Meu, în-
toarce-te bine cu faþa spre Mine. 

De ce, copiilor, sunteþi supãraþi? Uite, colea, peste
drum, unde a stat fosta femeie desfrânatã, este o legiune de
diavoli. Va face praf aceste case; va face ca între voi sã fie
ceartã, sã fie rãzboi, sã fie urã, sã fie chiar judecatã cu con-
damnare, tatã. De ce aºa? De ce nu aþi stat în pãmântul vos-
tru? De ce aþi venit lângã templul sfânt dacã aþi ºtiut cã sun-
teþi rãi ºi nu vã supuneþi ºi nu vã îngãduiþi? De ce, tatã, aþi
ostenit atâtea mâini creºtineºti? Ca sã fiþi în iad? Pentru ce?
Pentru duhurile rele? 

Þineþi minte: sunt pregãtite lucruri ca sã vã piardã; ºi
þineþi minte: nici un fir de pãr din capul vostru nu va pieri.

... Împãcaþi-vã bine, pãstoraºilor, cã sunteþi puþinei, ºi
sã aveþi legãturã strânsã, de-acum, ºi ce nu ºtie unul, sã înveþe
de la celãlalt, ºi amândoi sã aveþi aceeaºi înþelepciune, ºi
amândoi sã aveþi aceeaºi voie bunã. 

... Fiþi atenþi la rugãciunea din miez de noapte. Este
aproape sã vinã Mirele, ºi sã nu vã gãseascã culcaþi. Nu înve-
liþi cu plapumã pe cineva la rugãciune. Fiþi treji în fiecare miez
de noapte. Numai aceluia i se iartã, care este bolnav. Învãþaþi
rugãciunile pe dinafarã; sã mergeþi pe cale ºi sã faceþi rugã-
ciune. Mergeþi pe ogoare ºi sã nu spuneþi glume, ci faceþi
rugãciune. 

22 decembrie 1975/4 ianuarie 1976

Lucrarea Domnului este prin trâmbiþa Sa ºi prin apostolii Sãi.
Pãstrarea vieþii sfinte pentru curþile Domnului. Mânia întunecã 

lucrul credinþei. 

... Acest trup prin care am grãit, se numeºte trâmbiþã,
se numeºte prooroc, iar pe voi vã numesc profeþi-apostoli.
Veniþi-vã în fire, cãci vremea se schimbã din minut în minut,
iar voi sã nu uitaþi ce aveþi de fãcut. 

... E scrisã în carte prigoana pe care o are vasul Meu
din partea poporului Meu, ºi vânzarea pe care o are din partea
poporului Meu. 

... O, casã de pelerini, pãstreazã bine venirea Mea la
tine. Cinsteºte bine acest nume, cã nu am nevoie de tine sã fii
cu inimã pãgânã. ªi iatã cum va fi sfârºitul: cum este astãzi.
O sã avem cununia unor tineri, ºi cum este mâine, o sã fie
sfârºitul, ºi ai sã zici: „De ce m-am mai însurat? De ce m-am
mai mãritat?“ cã doar în ziua aceea va fi sfârºitul. 

... Daniele, pãstraþi-vã de a mai intra în curtea templu-
lui Meu aºa cum aþi intrat pânã acum. Daniele, Dimitrie ºi
Cristea, fiþi pãstori înþelepþi. Daþi oilor învãþãturi bune. Pri-
miþi ceea ce vi se dã pentru viaþa sfântã. 

... Vai de tine, creºtine care te-ai suit la înãlþime ºi nu
vrei sã mai asculþi de Mine! Vai de tine, creºtine care la mânia
ta vinzi lucrarea Mea! 

25 decembrie 1975/7 ianuarie 1976

Vreme de strâmtorare pentru cei ce se strâng în numele Domnului.
Suferinþa trâmbiþei. 

... Mulþi din cei care nu pot pãtrunde la noi, vã vor face
necazuri, vã vor vinde ºi vã vor duce în faþa judecãþii ºi se vor
ridica cu urã mare împotriva voastrã, dar voi sã nu daþi dinte
pentru dinte. Nu se mai poate sã ieºim din casã sã ne mai
strângem. Nu se mai poate douã sute, nici o sutã, cum ne
strângeam. Nu se mai poate nici douãzeci. Nici zece nu se
mai poate. Nici cinci nu se mai poate. Nici trei, nici doi. Nu
se mai poate, tatã. 

... Mai avem puþin ºi sfârºim. Se ridicã vasul, ºi cine rã-
mâne în urmã, rãmâne cum ar rãmâne un tâmplar sau un zidar
care mai are sã facã un lucru mic ca sã termine. ªi cine rã-
mâne, sã nu piardã cartea, sã nu piardã viaþa. 

... Aceastã fiinþã suferã durere neîmpãcatã, ºi din prici-
na aceasta se scurteazã vremea proorociei, cã în loc sã-Mi fac
vecini, Mi-am fãcut duºmani, ºi aºa s-a întâmplat peste tot pe
unde Domnul a trecut. Veþi rãmâne singurei ºi strãini ºi are sã
vi se ia averea. 

... Tinerilor, nu v-am dat femei, ci v-am dat o lege no-
uã. V-am dat o samarineancã, v-am dat un samarinean. Veþi fi
cu Mine? 

... Ascultaþi, pãstori, ºi pãstraþi proorocia, cãci cum ºtiþi
cã au fost legionarii întorºi pe dos, aºa se vor controla locu-
inþele creºtinilor, cã se vor rãsturna multe case care sunt vân-
dute cã sunt lucrurile Mele acolo. 

9/22 ianuarie 1976

„Se va lua harul de la preoþi ºi se va da vouã“. Creºtinii vor merge
la munþi ºi vor vedea pieirea fiarei ºi dãrâmarea zidurilor.
Schimbarea calendarului sãrbãtorilor. Postul nu omoarã omul. 

... Se va lua harul de la preoþi ºi se va da vouã, dar vor
veni zvonuri prin lume cã voi nu sunteþi buni. Voi sã nu vã în-
fricoºaþi sã ziceþi cã nu sunteþi buni. Nu lãsaþi sã intre în voi
microbii celor rãi. Nu am mai spus: „Fii ca Ilie sau ca Ioan
din pustie“, ci am zis: „Fii ca Mine“.

... Vai de oiþa care nu ascultã de pãstor! pentru cã te-am
trimis pe tine ca sã Mã serveºti pe Mine. Pregãtiþi-Mi oile, cã
vor merge la munþi, ºi de acolo veþi vedea cum va pieri fiara
ºi cum se vor dãrâma zidurile ºi îi veþi vedea pe mulþi când se
vor nimici. 
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... Pãstorule, dacã cineva nu vrea sã asculte de învãþã-
tura ta, aratã-i din carte, ºi dacã nici din carte nu se va vinde-
ca, scuturã praful de pe picioarele tale. 

... E greu, tatã, cã s-au luat douã duminici, dar vine o
jale mare, ºi þineþi ascuns aceasta, cã nu se poate spune pe faþã
(schimbarea calendarului sãrbãtorilor, în 1924, n.r.). 

... Voi aþi vãzut om mâncând, murind? Eu am vãzut om
mâncând, murind. Dar om postind, murind, nu am vãzut.
Sunt persoane în poporul Meu care pot sã posteascã mai mult
decât se posteºte ºi sunt persoane care nu pot sã posteascã
nici o jumãtate de zi, dar au dragoste, ºi Eu iau din bucata ce-
lui care posteºte ºi îi dau ºi lui. Umblaþi prin poporul Meu, cã
sunt unii care urãsc pe cei care nu postesc. 

16/29 ianuarie 1976

Domnul ocroteºte pe ai Sãi, în vremea urgiilor. Nestatornicia creº-
tinilor ºi împuþinarea numãrului lor. Duºmãnia asupra preotului
Ioan de la Vladimireºti ºi suferinþa lui. Pricina închiderii mãnãstirii
Vladimireºti: duºmãnia maicii Veronica asupra trâmbiþei 

Domnului. Sunetul trâmbiþelor din cei patru munþi. 

... Israele, fii priceput, cã dacã vei pricepe tainele Mele,
când pe pãmântul acesta va fi scris „mãcel“, tu nu vei pieri. 

... Mulþi se urcã pe scarã ca sã se urce la cer, dar dintr-o
micã neatenþie, se surpã ºi se schilodesc, cã s-au urcat pe sca-
rã cu ochii la cer, sã vadã dacã mai e mult, ºi au alunecat din
neatenþie de pe cuiele scãrii. Aceasta se cheamã mândria ºi
neiubirea de fraþii tãi. Scara, pentru tine e pusã, ºi nu cade ºi
nu se rupe, ºi nu a cãzut ºi nu s-a rupt de când e veacul. Dar
tu cazi. 

... Unde este poporul Meu? cã nu mai e tot. Unde s-a
ascuns? Unde este poporul Meu din anul 1955 pânã în anul
1975? Unde sunt? În fiecare an ºi în fiecare lunã ºi în fiecare
sãptãmânã ºi în fiecare searã am vorbit. Unde sunt? Unde e
poporul de la început când toþi ziceau: „Adevãrat, este Cu-
vântul lui Dumnezeu!“? Nu sunt în lume aceºtia care au fugit,
cã M-aº duce ºi i-aº aduce. Atunci, sunt în iad? Adevãrat s-a
grãit. 

... Dacã sfârºitul vine astãzi, prezentul vorbeºte ºi pre-
zentul rãmâne. La mãnãstirea Vladimireºti, Ioan a vorbit, ºi
cei ce l-au ascultat, l-au arestat ºi l-au schingiuit, ºi astãzi este
fãrã adãpost. Dar Eu îi dau adãpost ºi lui, ºi la toþi cei fãrã
adãpost. Îl învinuieºte astãzi pentru port. Gradul ºi harul nu i
s-au luat. Dar Veronica este duºmanã pe Verginica ºi poartã
aceastã duºmãnie pentru profeþie, ºi s-a scris în cer. Sã ºtiþi cã
profeþia de astãzi nu este profeþia lui Veronica. Pe a ei a mân-
cat-o pisica. A avut duºmane mulþime mare de mãicuþe care
au fost îmbrãcate în duºmane ºi s-au mãritat ºi au acum copii,
ºi unele din ele au ºi nepoþi, ºi pentru aceasta nu s-a descuiat
mãnãstirea Vladimireºti, cã nu s-a împlinit cuvântul pe care
l-am dat Eu. Pâinica lui Veronica, nu i-a luat-o Verginica, ci e
în mâna Domnului. Când vor suna trâmbiþele din cei patru
munþi, din muntele de la miazãzi, din muntele de la miazã-
noapte, din muntele de la rãsãrit ºi din muntele de la apus,
atunci se va întreba fiecare de locuinþa sa ºi de lucrarea pe
care o are. Atunci fiecare va fi trecut pe o notã, pentru lucrul
pe care l-a avut, ºi atunci vor merge toþi într-un loc, unde se
va continua lucrarea, ºi atunci mult se va jeli Veronica pentru
cã a duºmãnit-o pe Verginica, ºi atunci Mihail de la Micºu-
neºti îºi va lua plata pentru poºta sa pe care a dus-o. 

... Lumea zice cã se va desfiinþa credinþa, dar ce-o fi
mai tare, aceea va rãmâne: cei cu mâncarea, sau cei cu postul. 

29 ianuarie/11 februarie 1976

Cine pleacã din lucrarea cuvântului, pleacã din împãrãþia lui Dum-
nezeu. Vedenia caselor dãrâmate: creºtinii care se fac pãgâni.
Proorocie pentru dãrâmarea turnurilor înalte. Munca duhovni-
ceascã ºi îngrijirea butucului de vie. Cei credincioºi vor birui prin
sabia de foc a Duhului Sfânt. Vor fi ocrotiþi cei credincioºi în vre-
mea curãþirii pãmântului. Creºtinii sã iasã din lume, sã iasã din 

blocuri ºi sã-ºi zideascã locuinþe. 

... Verginica, de ce ai ajuns aºa? Cine te-a bãtut? Cine
te-a chinuit? Cine te-a bãtut pe tine, M-a bãtut ºi pe Mine.
Cine te-a oropsit pe tine, acela M-a oropsit ºi pe Mine. Cine
nu te-a ascultat pe tine, acela nu M-a ascultat nici pe Mine. O,
floricicã de munte, cine nu a voit sã te asculte? Cine a plecat
din aceastã lucrare, a plecat din împãrãþia lui Dumnezeu.
Cine se întoarce la aceastã lucrare, se întoarce la împãrãþia lui
Dumnezeu. Cine a pãrãsit aceastã masã, a pãrãsit împãrãþia
lui Dumnezeu. Cine se întoarce la aceastã lucrare, se întoarce
la împãrãþia lui Dumnezeu, la masa cereascã. Cine pleacã as-
tãzi dintre voi, acela nu se mai întoarce înapoi, cã au intrat
duhurile necurate între ei ºi nu se mai întorc la locul sfânt.
Verginica, vezi casele acelea care se dãrâmã, care se schim-
bã? Sunt creºtinii care se dãrâmã, care se schimbã din îngeri
în pãgâni. 

... Mai e un pic de loc ºi se umple tot pãmântul de blo-
curi. Atunci a sosit ºi dãrâmarea. Mai e un pic de loc, þineþi
minte acest cuvânt, mai e un pic, ºi nu va mai fi pãmânt fãrã
bloc, ºi sã ºtiþi cu toþii cã a sosit ceasul morþii. Nu uitaþi, fiþi
pregãtiþi. Plecaþi urechea bine la Mine. Cine are urechi de au-
zit, sã audã ce vi se spune de la Duhul Sfânt. 

... Cine munceºte duhovniceºte mai mult decât pãmân-
teºte, acela trãieºte. Cine trãieºte pãmânteºte mai mult decât
duhovniceºte, acela nu trãieºte. 

... Cine are vie, acela are bogãþie, dar nu pãmânteascã,
ci duhovniceascã. Cine are butuc de viþã, sã ºi-l îngrijeascã ºi
are sã rodeascã ºi pe Domnul are sã-L împrumute. 

... Într-o zi vor fi zile mai multe ºi veþi avea o nuntã ºi
veþi mânca ºi veþi bea ºi nimeni nu va zice sã vã sculaþi ºi ni-
meni nu vã va tulbura. Atunci sã ai ce mânca ºi ce bea, cã tot
cerul se va bucura de veselia ta. Este o zi care este scrisã în
carte, când se va uni cerul cu pãmântul. De aceea vi s-a spus:
«Îngrijiþi butucul de viþã». Butucul de viþã e credinþa sfântã.
Îngrijiþi butucul de viþã, nu-l lãsaþi sã se usuce, cã el va rodi;
va face viþã înaltã ºi roditoare ºi va face vin ºi va pune pe
masã vin cu stare aleasã. Se vorbeºte prin lume cã se va des-
fiinþa butucul de viþã, dar sã ºtii cã nu este aºa. Cine nu vrea
sã piardã viaþa, Dumnezeu va veni din cerul sfânt ºi va pune
peste el adãpost. 

Nu vã temeþi ºi nu vã înfricoºaþi de ºtiinþa lumii de azi,
cã ºtiinþa lumii de azi e ca omul care moare fãrã lumânare.
Toate profeþiile din Vechiul ºi Noul Testament s-au împlinit,
ºi sfârºitul bate la uºã. 

... Nimic sã nu înlocuiþi în locul lui Dumnezeu, ºi pe ni-
meni sã nu numiþi Dumnezeu, afarã de Mine. Nu acest trup;
acest trup e un lut fãcut de Dumnezeu. Dumnezeu a poruncit
de s-a zidit ºi a crescut. 

... Pe pãmânt la voi e rãzboi. Se bat duhurile, se bat în-
gerii cereºti cu îngerii pãmânteºti. Îngerii pãmânteºti sunt
aceia care nu-L au pe Dumnezeu. Îngerii cereºti sunt aceia
care-L au pe Dumnezeu, dar sã ºtiþi bine cã cine e pãmântesc,
nu va învinge. Ceea ce e duhovnicesc, aceea învinge, cã nu
sabia de aramã învinge, ci sabia cea de foc. 

... Copilaºii Mei, puþini ai Mei sunt pe pãmânt neamã-
giþi. ªi profeþii care au profeþit s-au amãgit sutã la sutã. Ei fac
serviciul pentru burtã, nu pentru duh. 
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... Copilaºii Mei, sunteþi în ajunul sfârºitului. Ce este
mai uºor sã vã spun: sunteþi în ajunul sfârºitului, sau sunteþi
în ajunul morþii? Nu vã spun vouã aºa, ci vouã vã spun: alun-
gaþi moartea ºi cumpãraþi viaþa. Dacã cineva cautã viaþa, sã-l
îndreptaþi la Mine. 

... De aceea a fãcut Dumnezeu rude, ca sã fie mijloci-
tori pentru ciungi, pentru ologi, pentru cei care au duhul rãu.
Nu zadarnic a suferit ierarhul Nicolae, ierarhul Haralambie,
ierarhul Vasilie, ci pentru ca sã fie lucrãtori în vie când via o
va bate piatra. Folosiþi cuvântul, cã Dumnezeu are de lucrat
cu voi. Tu eºti unul, dar în urma ta e mia, dar nu va cãpãta ce
tu vei cãpãta. 

... Copilaºii Mei, veniþi la Mine, dar nu întrebaþi lumea
care este drumul care duce la Mine, cã lumea e mincinoasã ºi
te duce la rãu. Chiar un sfânt de ar veni din cer, ºi pe acela l-ar
minþi lumea. Dar acela nu se va rãtãci, cã el ºtie drumul pe
unde a venit. 

... Domnul Iisus e hotãrât sã vã ridice de pe pãmânt în
timp ce lumea va fi curãþitã prin suferinþã; prin multe, nu prin
una. 

Nu uita cuvintele Mele, cã de multe ori am auzit când
ai spus: „Am uitat, Doamne“. Este pãcat strigãtor la cer. Þine
minte aceste cuvinte, cã diavolul þi le-a furat. Nu uita ºi nu
pierde nici un cuvânt, cãci cu un singur cuvânt vei rãscumpã-
ra o mulþime mare de suflare, cã nimeni din moºii ºi strãmo-
ºii voºtri nu au fost adãpaþi cum voi sunteþi adãpaþi. 

... Pãstraþi-vã viaþa cu Domnul Iisus, cã dacã pãstraþi
viaþa, nu veþi pieri. Nu vã otrãviþi cu otrava cu care se otrã-
veºte lumea. Beþi bãuturã de izvor ºi mâncaþi mâncare fãcutã
de mâinile voastre. Este bine ca omul care este cu Domnul sã
aibã hrana în ograda sa, dar pentru cã pãmântul s-a luat, cum
ar fi cei de la bloc, care n-au unde sã-ºi facã ogradã, vã spune
Domnul: când vã duceþi sã cumpãraþi o pâine, sã cereþi la
Domnul s-o cureþe prin harul Sãu. Nimic sã nu mâncaþi necu-
rãþit de mila lui Dumnezeu. ªi vã mai spune Domnul ceva: fa-
ceþi cãsuþe pe pãmântul vostru, ca sã nu fiþi îngrãmãdiþi cu pã-
gânii la un loc. 

8/21 februarie 1976

Între credinþã ºi necredinþã se face rãzboi. Crucea este semnul veni-
rii Domnului, dar cei ce rãtãcesc nu cunosc acest semn. Se va scrie
numele acestei profeþii, în ajunul venirii zilei Domnului. Domnul
vorbeºte prin cuvânt cu cei credincioºi, ºi prin urgii cu cei necredin-
cioºi. Postul ºi rugãciunea reteazã lucrarea duºmanã, ºi Domnul va
lumina din cei credincioºi. Maica Veronica urãºte pe Verginica. 

Dacã România nu se va curãþi, nu va scãpa nespãlatã. 

... Sunt trei sferturi din omenire care nu se închinã, ºi
numai un sfert se mai închinã, ºi acest sfert care mai e, ºi
aceste trei sferturi care mai sunt, vor isca un crâncen rãzboi.
ªi acest sfert va birui pe cele trei sferturi, cã Aceºti trei: Tatãl,
Fiul ºi Duhul Sfânt, sunt foc ºi sunt trei Duhuri, Care vor
mistui toatã minciuna. 

... Domnul Iisus când a coborât în iad a stat cu picioa-
rele pe cruce. De aceea se spune: crucea este puntea. Prin cru-
ce a scos afarã din iad pe cei cãzuþi. Copilaºii Mei, multora
dintre voi le este ruºine de lume sã-ºi facã acest semn al
crucii. Dacã þi-e ruºine de cruce, þi-e ruºine de Mine. Copi-
laºii Mei, înainte de sfânta cruce nu se fãcea semnul acesta.
Acesta este semnul între pãmânt ºi cer, între Vechiul ºi între
Noul. În vechiul om nu a fost acest semn, ºi mulþi când au
cãzut au crezut ºi au trecut de la vechi la nou. ªi mulþi nu au

crezut ºi au rãmas cu cei vechi. ªi de ce cei vechi urãsc pe cei
noi? Domnul Iisus nu S-a supãrat pe cel ce nu a crezut în ve-
nirea Sa. Fiule, cei din vechi cred în Domnul Iisus, dar nu
cred în lucrurile ce le-a fãcut El ºi nu iubesc crucea ºi soco-
tesc crucea vrãjmaº al Domnului Iisus ºi o urãsc, o scuipã, o
batjocoresc, o bârfesc, ºi aceasta Domnul învinuieºte. Aceºtia
din vechiul, pe Maica Domnului o socotesc o femeie ca toate
femeile ºi o învinuiesc de curvie. Deosebiþi pe aceia din voi
ºi cinstiþi cu cinste pe Maica Mea. 

Crucea este puntea cu care vei trece peste toatã prãpas-
tia. De aceea zic: nu urâþi, ca sã nu fiþi învinuiþi; ºi nici nu vã
împrieteniþi cu ei, ci deosebiþi-vã precum întunericul de lumi-
nã, cã mulþi au trecut ºi chiar au vãzut pe Domnul Iisus ºi ade-
vãrul sfânt, ºi sunt amãgiþi de cei din trecut, ºi au trecut la ei.
Unii învinuiesc preoþia, alþii învinuiesc crucea, alþii învinu-
iesc pe Mãicuþa Mea, alþii învinuiesc cã lucraþi sâmbãta, alþii
învinuiesc multe alte lucruri sfinte. 

... Copilaºii Mei, nu mai e mult. Mai sunt câteva sãrbã-
tori între început ºi sfârºit, ºi aceste sãrbãtori sunt câteva bu-
chete de flori, ºi zic: pãstraþi florile, cã sunt greu de câºtigat,
cã nimeni nu poate sã formeze mãcar o frunzã a unei flori. 

... Copilaºii Mei, aceastã profeþie nu e datã s-o ºtie în-
treaga omenire, dar odatã, în ajunul acelei zile mari, se va
scrie pe orice hârtie, se va scrie pe orice piatrã, se va scrie pe
orice copac ºi pe orice fãpturã. Va fi scrisã aceastã zi ºi nume-
le acestei profeþii. 

... Copilaºii Mei, aºa cum cãutaþi sãnãtatea, ca trupul sã
fie sãnãtos, aºa cãutaþi-L pe Domnul Iisus Hristos, Care a co-
borât din cer pe pãmânt ºi stã de vorbã cu omenirea. Cu tine
vorbeºte duhovniceºte, cu alþii vorbeºte pãmânteºte, iar cu
alþii vorbeºte în chip nevãzut. Copilaºul Meu, când ai auzit de
cutremur, sã nu zici „cutremur“, ci sã zici: „Domnul a vorbit
cu poporul rãu, care a distrus lucrul lui Dumnezeu“. Când ai
auzit de înec, sã ºtii cã Domnul a vorbit cu cei care au bãut,
cã atâta au bãut, cât curg apele. ªi pe aici ar fi venit dacã nu
ar fi fost aceastã insulã. A fost ocrotit acest pãmânt românesc. 

... Cât puteþi, cãutaþi ºi fiþi vrednici de ceea ce se pre-
gãteºte pentru poporul Domnului care mai este astãzi pe pã-
mânt. Fiþi pregãtiþi ºi alungaþi de la voi orice poftã. Uitaþi-vã
ºi nu mai doriþi, fecioarelor, cãsãtorie, cã Dumnezeu S-a su-
pãrat ºi nu mai face cãsãtorii, cã am luat pe mulþi tineri ºi i-am
bãgat în grãdinã ºi le-am poruncit sã fie curaþi, nepãtaþi, ºi nu
M-au ascultat, ºi astãzi s-au îmbrãcat în haine de pãgâni ºi s-au
repezit ca leul împotriva Mea. Sunteþi rugaþi, cu viaþã curatã
sã Mã aºteptaþi. 

... Faceþi locuinþe ascunse, pentru a-L lãuda pe Dumne-
zeu ºi a vã ruga lui Dumnezeu. De ce vã spune Dumnezeu
aºa, nu întreabã nimeni? Faceþi-vã locuinþe ascunse, pentru a
pãstra cãrþile sfinte. Faceþi-vã locuinþe ascunse, pentru a intra
în ele duminica. 

Iatã ce spune Domnul în popor: nu mai opriþi mieii de
la suptul lor. Lãsaþi-i sã sugã pânã la vârsta lor. Dupã ce i-aþi
înþãrcat, îi obiºnuiþi cu mâncarea; ºi deosebiþi masã de masã. 

Feriþi-vã de lei. Sã nu ºtie leii ce mâncaþi voi; ºi învã-
þaþi mieii sã nu fie prieteni cu leii, cã apoi prin ei aflã de voi.
Cercetaþi bine aceste cuvinte, cã nu a sosit ziua despre care
scrie la carte cã vor mânca leii cu mieii la masã, dar va sosi. 

... Rugaþi-vã neîncetat, mai mult în miez de noapte când
toþi dorm, ºi postiþi, cãci postul pe care l-aþi fãcut ºi rugãciunea
pe care aþi fãcut-o, au luat viaþa la multe fiare, ºi ce veþi mai face
de azi înainte, va nimici ºi va zdrobi pe mulþi care vã urãsc. 
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... Fiþi cuminþi, cã vine prãpãdul. Învãþaþi-vã sã aveþi
inima sãlaº curat. Vine la tine Dumnezeu cu tot cerul Sãu sã
stea în inima ta ca sã te scape de foc, cã vei sta în mijlocul fo-
cului ºi nu vei arde; vei sta în mijlocul rãzboiului ºi nu vei
dispãrea. Pentru unii dintre voi vorbim Noi. Vei sta în loc în-
tunecos ºi luminã vei da, ºi va lumina fãptura, cã Dumnezeu
din inima ta va lumina. 

... Pregãteºte-te cum s-au pregãtit creºtinii din trecut,
dar deosebit eºti tu, cel de azi, de cel de ieri, ºi nu se aseamã-
nã pregãtire cu pregãtire. Tu ai avut o putere, iar cel de ieri al-
tã putere; ºi cel de mâine altã putere, cã n-am venit la voi sã
stau cu mâinile în ºolduri. Nu mai fiþi egali cu lumea. 

... Mãnãstirea Vladimireºti, Domnul Iisus Se luptã ca
s-o dezrobeascã de fiinþele stricate care sunt în ea, ºi sã se
descuie, dar pentru cã Veronica urãºte de moarte pe Vergini-
ca, Domnul a prelungit, cã Veronica, lucrarea Mea o urãºte.
Lucrarea Mea a lucrat ºi prin ea, ºi nu Verginica i-a luat-o, ci
surorile din acea curte, ºi nu surorile, ci monahiile. 

... Dacã Preasfânta Fecioarã Maria n-ar fi plâns ºi nu s-ar
fi rugat pentru aceastã þarã care este în picioarele acestor pu-
hoaie, care puhoaie au cãlcat orice legãmânt, o, tatã, de mult
ar fi fost nimicitã! Dar dacã aceastã þarã nu se va curãþi, sã
ºtiþi cã nu va scãpa necurãþitã ºi nu va scãpa nespãlatã. 

10/23 februarie 1976

Neascultarea creºtinilor lungeºte suferinþa trâmbiþei Domnului.
Vreme de strâmtorare; cuvântul Domnului este vândut. Mulþi se vor
vindeca la mersul Domnului peste pãmânt. Proorocie pentru 

închiderea bisericilor. 

... Vom ajunge sã purtãm trâmbiþa cu targa, pentru cã e
plinã de suferinþã, cãci suferinþa nu se ia, ci se dã, cãci creºti-
nul pune durerea pe ea cu lopata, ºi va fi aceasta spre judecatã. 

... Domnul Iisus Hristos a coborât din cerul sfânt pe
acest pãmânt, nu cu trupul, ci cu Duhul. Domnul cutreierã pã-
mântul în lung ºi în lat ºi lucreazã. Prin cuvânt grãieºte peste
pãmânt, ºi fericit cine a auzit ºi a pãstrat acest cuvânt. Cum
merge banul din mânã în mânã, aºa merg cuvintele acestei
profeþii în gurile duºmanilor cãlãi. Vai de acela care a pierdut
acest cuvânt! cã acela nu va intra întru împãrãþia Mea, adicã
cine a avut ºi l-a vândut. O, rãmãºiþa unui popor blagoslovit
de Domnul Iisus Hristos! O, rãmãºiþã, fiþi cuminþi! Pânã
acum aþi umblat ºi aþi scris tot ceea ce aþi auzit. Pânã acum v-a
cãlãuzit cuvântul acesta sfânt, dar acum vã spun: puneþi toate
bine, cã afarã e vreme rea pentru voi, ºi bunã pentru cei rãi. E
vremea plãcerilor, a cãlãilor ºi a vânzãtorilor. 

... Eu voiesc sã fie la Mine zece dintre voi, cã am avut
sute ºi mii, dar nãdãjduiesc cã zece voi avea. Domnul Iisus nu
mai stã pe pãmânt, Se ridicã. Îmi pare rãu de grâul Meu ºi Îmi
pare rãu de munca Mea, cã puþin am sã câºtig.

... Mai avem un pic ºi vom ieºi ºi vom controla pãmân-
tul acesta ºi în lung ºi în lat ºi veþi vedea ce nu au vãzut ochii
voºtri. Bolnavii se vor face sãnãtoºi; orbii vor vedea; ciungii,
cu mâinile lor vor lucra. 

... Nu mai e profeþie, pentru cã nu ºtie creºtinul s-o þinã,
dar dacã vei fi credincios ca Ilie din pustie, Domnul îþi va da.
Apã de vei cere, îþi voi da. Foc de vei cere, îþi voi da, ca sã
vadã pãcãtoºii. 

... Plângeþi, cã sunt hotãrâþi oamenii de sus sã închidã
bisericile ºi sã trimitã preoþii la serviciu, ºi la mulþi preoþi le
va pãrea bine. 

7/20 martie 1976

Tot cuvântul Domnului se va împlini. Minunile postului ºi ale rugã-
ciunii. Fiii ºi fiicele vor prooroci. Toate se vor schimba ºi nu se vor 

mai cunoaºte. 

... Poporul Meu, credeþi voi în cuvintele Mele? Aºa
cum cu Maria, Maica Mea, s-au împlinit, ºi cum s-au împlinit
ºi cu Mine toate cuvintele, aºa ºi cu voi se vor împlini. Cerul
ºi pãmântul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Cine
are urechi de auzit, sã audã. Cine are minte de priceput, sã
priceapã. Alegeþi grâul din neghinã, cã nu va mai fi timp sã-l
alegi ºi nu va mai fi vreme bunã. Eu Mã voi lupta ºi tot mereu
vã voi aºtepta, ºi în vreme rea, cãci Domnul vine pe vreme de
furtunã, nu pe vreme bunã. 

... Pãstraþi cuvântul Meu ºi lucraþi lui Dumnezeu. Fã
faptã bunã, cã pentru tine faci. Zice cineva: „Mi-a pus Dom-
nul sarcinã grea ca sã postesc atâtea ore. Parcã Domnul nu
ºtie cã eu sunt bolnav ºi nu pot sã postesc“. O, fiilor, înainte
moºii ºi strãmoºii prin post ºi rugãciune au sãvârºit multe. Tu
n-ai fãcut nici o minune ca sã se întoarcã lumea la Mine. Vino
la Mine, poporul Meu, ºi ia hotãrâre pentru tine: „Doamne,
Þie vreau sã-Þi slujesc“.

... Cine este creºtin nu pleacã departe de casa sa, nu
iese la drum sã întâlneascã omul nebun. Creºtine, vino la
Mine! cã numai Dumnezeu lucreazã pentru poporul Sãu. Da-
cã Dumnezeu nu-ªi fãcea lucrarea Sa, nu mai era fãptura
aceasta poporul Domnului. Vino la Mine, cã vei fi îngrozit
când vei vedea cã pe unii i-am luat sus, ºi tu ai rãmas. 

... Turna-voi din Duhul Meu peste fiii ºi fiicele voastre,
cã-i voi pregãti pe creºtinii ºi pe pãcãtoºii care doresc sã vinã
la Mine. Mai sunt câteva minute ºi nu vei mai cunoaºte locul
acesta. Te vei uita în oraºul acesta ºi nu vei mai cunoaºte cã e
oraºul acesta. 

27 aprilie/10 mai 1976

Plata cea sfântã a credinþei. Maica Domnului nu se mai roagã pen-
tru poporul rãu. Preoþii lumii se ceartã pentru bani. Birul pentru
cezar. Pãgânii vor dãrâma credinþa. Cuvintele Scripturilor sunt ar-
me de biruinþã. Vine furtuna peste preoþi, cãci au pãcatul lãcomiei. 

Vine cutremur peste munþii zidiþi de oameni. 

... Vine o vreme de credinþã, e scris în carte, cã va fi
cãutatã ºi plãtitã cu platã sfântã. Fericit cine va avea credinþã,
cã astãzi credinþa e fãrã valoare, e cãlcatã în picioare ºi batjo-
coritã. Dacã nu te iubea Dumnezeu, nu-L mai trimitea pe Fiul
Sãu ca sã te salveze. 

... Preasfânta Nãscãtoare de Dumnezeu se roagã întot-
deauna pentru poporul rãu, dar acum ºi ea s-a oprit din ruga
sa, cã nu are pentru cine se mai ruga, cã aceastã lume nebunã
e nãscutã din sodomie multã, cum nu s-a nãscut niciodatã
omul pe pãmânt. 

... O, iubitul Meu popor, roagã-te mereu lui Dumnezeu
sã-l întoarcã de la tine pe duhul rãu, sã-l bage unde e ursita ºi
pedeapsa lui, cã a fãcut ruºine mare pe pãmântul tãu. 

... Învãþaþi copiii sã se închine, cãci copilul tãu va sãpa
pe mama sa ºi pe tatãl sãu, ca sã spunã la lume tot secretul.
O, tatã, vei avea vrãjmaºi cu tine la masã ºi se va împlini ce
este scris în carte ºi nu-l vei putea da afarã din casã, cãci legea
te va condamna. 

... Fiþi desãvârºiþi, cã Domnul Iisus nu vã cãsãtoreºte
pãmânteºte, cã avem de luptat luptã crâncenã, cã a înºelat mi-
lioane de femei care sã poarte rochiþã de mireasã. Multe din
ele au lãsat bãrbaþii ºi s-au unit cu alþii. Vai lor! cã pentru une-
le ca acestea suferã tot poporul, suferã tot cerul, ºi trâmbiþa
Mea cu tot ce se petrece în ea. 
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... Treziþi-vã la orã de miez de noapte. Are sã vinã
Domnul Iisus Hristos ºi nu are sã gãseascã pe nimeni la rugã-
ciune. La ora douãsprezece de noapte, sã te gãseascã în ge-
nunchi, plângând ºi rugându-te. Puneþi strãjeri sã vã trezeascã
dacã voi nu puteþi sã vã treziþi. Dacã ai pierdut ora de rugã-
ciune, ai pierdut scump lucru, tatã. 

... Tatã, credinþa sã vã fie averea. Cu credinþa ai înte-
meiat casã pe piatrã. Nu vã ruºinaþi cu credinþa cã azi nu are
valoare, cãci cine aruncã credinþa ca sã aibã valoare, acela va
pieri. Cine a pierdut credinþa, dupã aceasta se va cere sã piarã
ºi el. 

... Pânã acum aþi scris ce aþi voit, aþi umblat în lãrgime,
dar acum vã spun: puneþi toate bine, cã afarã e vreme rea pen-
tru voi. 

... Mai avem un pic ºi vom ieºi ºi vom controla pã-
mântul în lung ºi în lat ºi veþi vedea ce nu au vãzut ochii voº-
tri. Oiþele Mele, va veni vremea ca dintr-o sutã de preoþi sã
rãmânã unul, ºi dintr-o mie sã rãmânã zece. De ce? Pentru cã
fiecare s-a lãcomit, a pus preþ. O, tatã, dacã auzi cum se cear-
tã pe bani, cum se ceartã pe prosoape, cum se ceartã pe batis-
te! Pãcat. Iatã, ºi cei ce slujesc slujbele, zic: „Slugãrimea mea
sã fie plãtitã tot de preot, cã pe el îl slujesc“. 

Dar sã fiþi cuminþi, cã va veni cezarul sã vã ia ºi vaca,
ºi porcul, ºi oaia, ºi capra, ºi pasãrea, ºi tot, ºi vã va lãsa
curtea goalã ºi nu va zice: „Ce va mânca omul acesta?“. Dar
Eu zic: dã-i cezarului ce vrea sã-þi ia, ºi inima ta sã fie a Mea. 

... Þineþi minte, cã suntem în drum spre jale ºi spre întris-
tare ºi ne vom îmbrãca în negru, ºi nu mai e veselia de altãdatã,
cã veselia ne-o iau strãinii care voiesc sã cucereascã credinþa. 

20 mai/2 iunie 1976

Învãþãtura Scripturii, în luptã cu cei necredincioºi. Proorocie:
cutremur peste munþii zidiþi de lume. 

... Se vãd între voi lucruri pe care le-am vãzut la Luci-
fer. Se vede între voi acest înger care vrea sã porneascã rãz-
boi împotriva Mea. 

... Poporul Meu, poporul Meu, purtaþi-vã ca îngerii, cã
vine vremea pe care voi nu o ºtiþi ºi nu o cunoaºteþi ºi n-ai sã
poþi pleca aºa cum a plecat femeia lui Lot din casa ta. De ce?
Cã te încurcã treburile. N-ai sã te înduri sã pleci dintre nea-
muri, cã ai sã zici: „Sã le spun ºi acelora sã meargã“, ºi ai sã
te încurci, cã pânã te vei întoarce, s-a terminat. Trãieºte dupã
sfatul Meu ºi nu te bãga în neamul acela, cã vine vremea sã
te urci pe scarã sus numai tu ºi cel ce va fi scris pe tabele. 

... Poporul Meu iubit, purtaþi-vã ca îngerii, dar nu ca
aceia care sunt întunecaþi, ci ca aceia care s-au umilit. Unul
dintre îngeri, care l-a vãzut pe cel mai mare cã a cãzut, s-a în-
grozit ºi a strigat la toatã ceata: „Sã stãm bine, sã stãm cu fri-
cã ºi sã luãm aminte!“.

... Copilaºii Mei, veþi primi o carte scrisã, ºi vãd cã
pentru aceastã carte creºtinii se vor bate. Se va vãrsa sânge de
martir, cã fiecare vrea sã punã mâna pe ea, dar numai unul e
scris sã punã mâna pe ea. 

Toate forþele de lucru s-au lucrat pentru lumea aceasta
ca sã se mântuiascã, dar nu s-a mântuit. Ce sã mai fac la aceas-
tã lume? Nu mai am ce, cã de M-aº arãta în trup, mai mult de
o mie de ori M-ar rãstigni, ºi de câte ori aº miºca, ar da. 

... Tineri ºi tinere, Eu împlinesc Scriptura, dar nu am
auzit pe nimeni care vrea sã trãiascã feciorelnic, nu am auzit
pe nimeni care vrea sã stea cu Mine. Nu mai fiþi cu firea pã-
mânteascã ºi lumeascã. Nu Mã mai daþi de ruºine. Veniþi-vã

în fire. Domnul Iisus a cerut de la poporul Sãu lucruri plãcu-
te, lucruri sfinte ºi frumoase. Dar de ce nu-I daþi? Nu vã ju-
dec. V-am întrebat. Rugaþi-vã la Dumnezeu sã nu fie judecata
pentru aceste lucruri. 

Fiilor, învãþaþi Scriptura, sã nu vã întreacã cei cu na-
tura. Se apropie examenul ºi vei avea o serbare foarte mare.
Serbarea ta va fi cu totul altceva. Fiul Meu, sã ºtii Scriptura,
tatã, sã dai de ruºine pe cel ce nu vine cu Mine ºi vrea sã te
dãrâme pe tine. Nu e lupta grea dacã vei învãþa Scriptura. Nu-þi
trebuie nici bãþ, nici sabie, decât aceastã învãþãturã s-o porþi. 

... Cum era în Bucureºti? Cum era în Proviþa? Cum era
în Mãneºti sau în Ilfov când v-am cunoscut pe voi? ªi cum
este acum? 

... Alergaþi sã mâncaþi Trupul ºi Sângele Meu, cã vine
o furtunã peste preoþi, cã pune în loc de anafurã curatã din apã
ºi fãinã, se duce ºi ia din târna altuia colacul ºi face anafurã.
Nu se poate sã se facã anafurã decât din apã ºi fãinã. Nu mai
scãpaþi anafura pe jos. Sã se aducã la cunoºtinþã sfântã. 

... Feriþi-vã de ruine. Vine o furtunã peste lume, dar nu
peste voi, cei cu Mine. Vine o furtunã peste lume ºi vine un
cutremur peste munþi ºi se vor face ºes. Nu munþii Baba, ci
munþii zidiþi de lumea aceasta. 

3/16 iunie 1976

Domnul nu pãrãseºte pe cei ce împlinesc cuvântul Lui cel întocmit.
Fãrãdelegea nu va mai fi, ºi nimeni sã nu râvneascã la aurul ºi la 

averea ei. 

... Lucrarea se va sfârºi. S-a întâlnit din patru pãrþi, s-a
întocmit în patru, ºi de-acum, fiilor, cum vã veþi pãstra, aºa
veþi fi. Eu nu vã pãrãsesc. 

... Fiilor, fiþi liniºtiþi, cã toate se sfârºesc: hula împotri-
va lui Dumnezeu, hula împotriva Duhului Sfânt. Se sfãrâmã
ºi spurcãciunea, ºi curvia, ºi mândria, ºi mânia. Toate se sfã-
râmã ºi se vor scurge pe ape. Fiilor, vã anunþ sã ºtiþi, cã dacã
vei avea sorã în aceastã albie curgãtoare, sau vei avea vreun
frate hulitor ºi îl vei vedea curgând pe ape, sã nu-l scapi, cãci
cine va sãri sã-l scape, va greºi ºi se va osândi. Dacã ai vreun
frate ºi a cãzut la pat, de boalã grea, sã nu te duci cu el la scã-
pare, cã te vei osândi, cã Domnul Iisus a hotãrât pieirea pen-
tru cei rãi, ºi sã nu râvniþi nici la casele lor, nici la hainele lor,
nici la vitele lor, nici la aurul lor; la nimic al lor sã nu vã în-
grãmãdiþi, cã mare greºealã veþi avea, ºi vã veþi osândi. 

13/26 iunie 1976

Pãcatul nu va mai dãinui pe pãmânt, ºi va fi judecata pãcatului.
Proorocie pentru sfârºitul lui Ceauºescu: anul 1990, ºi toate vor 

merge spre judecatã. 

... Fiþi cuminþi, cã lumea s-a înrãit, ºi se laudã cã a bãut
ºi a mâncat ºi se laudã cã s-a distrat, dar voi sã vã lãudaþi cu
Domnul Iisus Hristos. Ei se laudã cã au avere, se laudã cã au
case, cã au vile, cã au moºii, se laudã cã au blocuri, se laudã
cã au maºini. Feriþi-vã de lauda lãudãroºilor ºi astupaþi ure-
chile ca sã nu auziþi, cã se laudã a moarte ºi a pieire, cã nimic
nu le va rãmâne. 

... Totul, totul se va usca. E scris cã de la rãsãrit la mia-
zãnoapte, de la apus la miazãzi, e scris peste tot cã piere omul
pãcãtos. Fiþi credincioºi, copilaºii Mei. Te vei trezi într-o bu-
nã zi cã pãcãtoºii nu vor mai fi, ºi te vei uita la casa lui ºi nici
grajdul sãu nu va mai fi ºi nu se va mai cunoaºte locul, ºi nici
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ograda sa nu se va mai afla. Nu cã am necaz pe ei, dar faptele
lor îi vor distruge. A venit ziua când pãcatul a nimicit totul. 

... Adevãrat vã mãrturiseºte Dumnezeu, cã nu mai e
vreme de bucurie, ci este vreme de judecatã. Conducãtorul
acestui pãmânt mãsoarã cã mai e, cã mai e, dar sã ºtiþi cã ul-
timul an al sãu este anul 1990 când toate se vor opri ºi vor
merge spre judecatã. 

26 iunie/9 iulie 1976

Preoþii lumii pun binecuvântare peste bãuturi îmbãtãtoare. 

... Fiilor, nu vã descoperiþi nici pe voi, nici mãrgãrita-
rele de la voi, cã dracul s-a îmbrãcat ºi în haine de argat, ºi de
cerºetor, ºi de împãrat, ºi în haine de preot, ºi în haine sfinte.
Au ieºit oameni care dau binecuvântarea la bãuturi îmbãtã-
toare. Feriþi-vã de aceºtia. 

8/21 iulie 1976

„Treceþi din trup în duh“. Cei credincioºi nu vor vedea pieirea lu-
mii. Când trâmbiþa va înceta, Domnul Îºi va îmbrãca mireasa ºi va
sta cu ea unde este scris. Preoþii vând pe cei ce se mãrturisesc lor. 

... Mãi copilaºii Mei, poporul Meu întru care am bine-
voit, treceþi din trup în duh, cã numai aºa vã veþi strecura prin
lumea aceasta. O, ce vreme spurcatã e pe pãmântul acesta, ta-
tã! Încã o datã vã voi repeta: Domnul a coborât din cerul
sfânt, cu Duhul. La început a fost cu trupul. La sfârºit e cu
Duhul. Fiþi credincioºi în Domnul Iisus Hristos, cã numai
aceia vor rãmâne. Totul va pieri. 

... Toþi diavolii au ieºit pe pãmânt ºi pun la cale aceastã
lume sã facã pãcate, cã aceste pãcate care se fac astãzi în
aceastã þarã, s-au fãcut ºi în Sodoma ºi în Gomora, s-au fãcut
ºi în vremea lui Noe. Dacã voi veþi asculta, nici nu veþi vedea
pieirea lumii acesteia, cã Domnul vã va lua. 

... Mai împãrtãºiþi din lucrul Meu, dar nu pentru aceºtia
care zic: „ªtiu eu cine þi-a spus“. Aceºtia nu mai meritã nimic
din izvoarele Mele. 

... Nu pot grãi mai mult, cã trâmbiþa e în suferinþã ma-
re. Fiilor, plecaþi-vã urechea la aceste cuvinte ºi cãutaþi în car-
te, de la începutul acestui veac, prin câte guriþe sfinte a vor-
bit Domnul ºi pânã la venirea Fiului Sãu, ºi dupã venirea Fiu-
lui Sãu. ªi multe trâmbiþe s-au sfârºit, cã atâta le-a fost tim-
pul de trãit. ªi aceastã trâmbiþã, din pricina durerilor care i
s-au dat de la cei neascultãtori ºi necredincioºi, iatã cã a ajuns
la vreme de grea suferinþã. Cum þine cineva în palmã o pãsã-
ricã ºi cu mâna cealaltã o acoperã sã nu o plouã ºi sã nu o nin-
gã, aºa þine Dumnezeu aceastã trâmbiþã a Sa, ºi nu-i cereþi
mult lucru, cã nimic nu poate da fãrã puterea Mea. 

... Poporul Meu iubit, nu mai greºi, cã Domnul Iisus va
veni curând ºi o va îmbrãca pe mireasa Sa ºi va pleca în de-
pãrtare, unde este scris. Dacã trâmbiþa va înceta din suflarea
sa, sã ºtii cã ºi Domnul e la uºa ta, ºi dupã ea va urma nunta.
Sã nu zici: „Aoleu, ce sã fac eu? cã a luat Dumnezeu trâmbi-
þa Sa“, ci sã zici cã Dumnezeu a venit ºi ªi-a luat trâmbiþa Sa,
ºi sã ºtiþi cã toate sunt pregãtite pentru sfârºit. 

A intrat duhul necurat unde nu trebuia sã intre. A intrat
duhul necurat în gura celui ce te-a mãrturisit ºi te-a împãrtã-
ºit, ºi va fi luatã aceastã poartã ºi va fi aruncatã. 

25 august/7 septembrie 1976

Pecetea Duhului Sfânt îi pãzeºte de judecãtorii pãmântului, pe nãs-
cuþii din urmã. Neagonisirea bogãþiilor înlesneºte milostenia cãtre 

cei lipsiþi. Proorocia timpului fericit. 

... Nu mai eraþi, tatã, dacã nu vã apãra Dumnezeu. ªi
acum vã întãresc ºi vã pãzesc, cã v-am închinat cu pecetea
Duhului Sfânt ºi nimic nu vi se va întâmpla, cã vã apãr ºi vã
ocrotesc, cã voi sunteþi copiii Domnului Iisus, nãscuþi în urma
veacului. 

... Nu mai e mult ºi vom scãpa de toatã durerea. Se
vorbeºte în lume cã aveþi dosare sã vã judece, dar sã ºtiþi cã
dosarele acestea îi vor judeca pe ei. Credeþi? Va veni un îm-
pãrat trimis de Mine. 

... Am cu Mine pe cei care M-au însoþit astãzi la voi, pe
sfinþii arhangheli Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Evogdiil,
Jurul, Selefiil, Juguduil, Varahil. ªi mai am, care Mã însoþeº-
te, pe Preacurata Fecioarã Maria. 

... ªi Mie Îmi place cã ai cãsuþã împodobitã, dar e mare
lux, tatã. Daþi milã ºi la sãraci. O, dacã aþi vedea cum rabdã
de foame rãposaþii! De ce nu au? Pentru cã n-au crezut în
Dumnezeu. Ia-þi rochiþã ºi hãinuþã, dar nu face multe ca sã
umpli lãzile cu ele. Sunt oameni, chiar din creºtini, sãrmani ºi
sãraci. Nu sunt contra sã vã mobilaþi casa, dar adevãrat vã
grãiesc cã nu puteþi sã plecaþi cu ele în spate ca sã le duceþi
mai departe. 

... Fiule, v-au luat strãinii pâinea de la gurã. Au umplut
de avioane pãmântul ºi vãzduhul. Þineþi secretul, cã de nu-l
veþi þine, ºi pe voi vã vor împuºca, ºi pe trâmbiþa Mea. Sun-
tem în vremuri grele, ºi cele bune vin, dar cât ai clipi din ochi,
ai sã te uiþi ºi nu vei mai cunoaºte casa vecinului. Mereu v-am
învãþat ºi mereu uitaþi. 

10/23 septembrie 1976

Patima beþiei umple lumea. Credincioºii sã nu se lepede de viaþa
fãrã de moarte. 

... Are sã vinã pe pãmânt fântânã de bãuturã. O,
copilaºii Mei, încã o datã repet aceastã ºoaptã. Mai e un pic,
ºi în loc de apã, unde e izvor de apã, vor izvorî bãuturi care
îmbatã. ªi ce veþi face voi când veþi avea nevoie de apã? cãci
bãutura nu rãcoreºte sufletul. O, copilaºi bãtuþi de vremea de
azi! Ce veþi face? cã pe aici e drumul, tatã, ºi spre lunã, ºi spre
soare. ªi dacã vrei sã vii la Mine, pune ºtampila ºi vino. 

... Eu vorbesc cu voi, dar mintea voastrã este îndreptatã
cãtre aceste cuvinte? Spuneþi, tatã. Eu ºtiu dacã eºti sau nu,
dar te întreb ca sã te fac pe tine atent. Iatã, Zaharia, cât era de
credincios, când i s-a spus de cãtre îngerul Meu cã soþia sa va
naºte un prunc ºi îi va pune numele Ioan, dacã ar fi fost încre-
dinþat, mut nu rãmânea. Oricât ai fi de credincios, când auzi
un cuvânt ca acesta, e greu de pãtruns la Dumnezeu gândul
vostru. Mereu sã aveþi gândul la Dumnezeu. Copilaºi de zile
înaintaþi, dar nu ºi de Duh, veniþi-vã în fire! 

Cãutaþi mereu sã fiþi conºtienþi cãtre Dumnezeu, cã de
ar cunoaºte cineva ºi toate stelele de pe cer, ºi lucrurile lui
Dumnezeu nu le cunoaºte, nimic din el nu este pe pãmânt. 

... Dumnezeu când a venit pe pãmânt a doua oarã a
scris viaþã fãrã de moarte, dar dacã veþi cãlca peste acest scris,
veþi pieri, cã voi sunteþi cei din urmã nãscuþi, ºi dacã prin as-
cultare veþi lucra lucrul ce vi s-a încredinþat, sã ºtiþi cã este
Dumnezeu cu voi, ºi cu voi va încheia Dumnezeu veacul
acesta. Chiar dacã te vei întâlni pe cale cu cineva ºi îþi va zice:
„Leapãdã-te de lucrul acesta, cã vei muri“, sã ºtii cã e min-
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ciunã, cã Eu þi-am spus cã moartea nu va mai fi cu tine. Sã
ºtiþi cã aºa cum am lucrat cu Moise, aºa am lucrat ºi lucrez ºi
cu voi. Moise n-a primit nici o minciunã. Aºa ºi la voi, nu lu-
craþi ce lucreazã oamenii rãi, cã aceia vã ucid ºi viaþa, ºi toate
cele bune ale voastre. Uitaþi-vã bine la cei ce mor ºi fac pãcat,
cã pe aceia nu-i mai poate învia nimeni. Aºa eºti rugat de
Dumnezeu, sã nu omori lucrul Sãu, Duhul Sãu. 

Dumnezeu cere de la tine mângâierea. ªi care este
mângâierea? Eu nu voiesc sã dai aur ºi argint, ci milã. Duhov-
niceºte sã faci voia Sa, adicã nu huli, nu duºmãni, nu te îm-
bogãþi cu avere pãmânteascã, nu fura, nu minþi, cãci tu eºti
fiul Meu, ºi Eu sunt Dumnezeu, ºi cu tine voi moºteni toatã
averea, fãrã hotar. Ai sã stãpâneºti avere fãrã sã-i cunoºti ho-
tarul, dar sã fii bun, sã faci voia lui Dumnezeu. Fereºte-te de
izvorul de apã care îmbatã, cã ãsta e începutul rãtãcirii. Te-ai
rãtãcit, ºi nu mai e om pe pãmânt sã te scoatã din rãtãcire. Aºa
sunteþi rugaþi: feriþi-vã! 

Rugaþi-vã lui Dumnezeu sã vã dea vedere din vederea
Sa ca sã vedeþi ce e astãzi pe pãmânt, cã e numai gloatã beatã.
O, tatã, ce va face Dumnezeu cu aceastã gloatã beatã? cã nu-
mai din bãuturã face ce face acum. Bea ºi împãratul, bea ºi ar-
gatul tot aceeaºi mãsurã. 

... Fii credincios, nu fi fricos. În dosarele care s-au scris,
sunt scrise numai minciuni, ºi Eu îi urãsc pe vrãjmaºii Mei. 

Astãzi e vremea de pe urmã ºi sunteþi rugaþi sã fiþi ca
ºi cum nu aþi fi cãsãtoriþi. Fiþi pregãtiþi. 

... Va veni o vreme când nu vei mai avea de unde cum-
pãra pâinicã ºi vei merge cale lungã cu trenul ca sã cumperi
pâine. Nu faceþi risipã, cã e pãcat sã-þi baþi joc de trupul Dom-
nului Iisus Hristos. 

2/15 octombrie 1976

Domnul spune la lume cã va veni cu scaunul judecãþii. Creºtinii vor
fi prigoniþi din biserici ºi vor ieºi apele din matca lor. Cei credin-
cioºi vor fi biruitori în rãzboiul pentru credinþã. La glasul Domnu-
lui sã vinã cel ce va fi chemat. Cei credincioºi sã mãnânce binecu-
vântarea Domnului. În casele creºtinilor sã fie mare curãþenie. 

Trâmbiþa Domnului. 

... Întoarce-te, lume, cu faþa cãtre Mine, cã vine plânsul
peste tine! Strânge, lume, portul bine, cã vine jalea peste tine!
Lume, lasã gluma, cã te vei jeli, ºi unde va fi peºtera mai rea,
acolo vei intra ca sã scapi de necaz. Lume, lume, vine moar-
tea peste tine ºi pãmântul nu te va primi! Atât am avut de
vorbit pentru tine, lume. Am avut prooroci în tine, trimiºi de
la Mine, ºi n-ai voit sã-i asculþi. Am avut pe Fiul Meu venit
la tine ºi nu L-ai primit ºi L-ai prigonit ºi L-ai omorât. Ce rãs-
puns vei da la judecata Mea? Am trimis peste tine ape sã te
înece, ºi nu te-ai speriat. Am trimis foc sã te ardã ºi nu te-ai spe-
riat. Am trimis peste tine cutremure ºi nu te-ai speriat. Am tri-
mis peste tine foamete de pâine ºi nu te-ai speriat. Am trimis
peste tine boli grele ºi nu te-ai închinat Mie. O, lume, nu mai
am ce mai trimite, cã pe toate le-am folosit. Voi trimite între
cer ºi pãmânt scaunul de judecatã ºi te va judeca pentru toatã
fapta ta. Lume, lume, ai umplut pãmântul de spurcãciune!
Lume, lume, Îmi voi retrage de la tine ºi moartea ºi vei striga
cât vei putea, dar moartea te va lãsa. 

... Sã ºtiþi, ºi cãrþile sunt de mii de ori schimbate. Sã
ºtiþi cã au venit oamenii pe pãmânt, cu multã îndrãznealã, ºi
au ºters din cãrþi ce a fost scris. Sunt Scripturi schimbate. Nu-
mai una la o mie dacã mai e curatã, cã lumea, ºi chiar preoþii,
zic cã proorocii nu au mai fost ºi nu mai sunt de la Ioan, dar

uitaþi-vã cã de la facerea pãmântului ºi pânã la încheierea
veacului acesta, Dumnezeu nu va înceta învãþãtura Sa, ºi de
aceea spun: s-au schimbat multe Scripturi, ºi oamenii de
ºtiinþã au scris multe minciuni. Dacã se gãsesc la voi Scripturi
de la Noi, ºi vi le cer, nu le daþi la lume, la oameni care mãce-
lãresc. De aceea am venit la voi, sã vã spun sã nu vã abateþi
de la calea Mea. 

... O, copilaºii Mei, se vor face stãpâni pãstorii pe pã-
ºune ºi nu vã vor mai da, dar voi sã nu vã supãraþi când veþi
fi daþi afarã de la cina pe care Dumnezeu a fãcut-o pentru po-
porul Sãu. Sã nu vã supãraþi, sã nu huliþi, ci sã vã rugaþi la
Stãpânul cinei sã vã dea El. ªi pentru aceastã nesocotire vor
ieºi apele din matca lor, cã a mai fost, ºi lumea nu s-a îngrozit,
ºi au fugit de pe locurile joase ºi ºi-au fãcut case pe locuri
înalte, dar sã ºtiþi cã nu va rãmâne fãpturã care nu se va îngro-
zi de aceastã plagã, de mânia care va veni de la Dumnezeu.
Copilaºii Mei, sã nu vã speriaþi. Chiar de veþi muri, vii veþi fi,
cã va veni peste tine Duhul lui Dumnezeu ºi va intra iarãºi în
inima ta, iar cei rãi vor rãmâne ºi vor fi masã pãsãrilor ºi câi-
nilor, care n-au mâncat de când sunt pe pãmânt aºa masã. 

... Va veni ºi va lua odrasla ta ºi o va duce sã înveþe lu-
cruri multe ºi va fi cercetatã despre creºterea sa, despre toatã
mâncarea sa, despre toatã culcarea sa. Învãþaþi-vã copiii sã nu
vândã. Luaþi-L pe Dumnezeu în ajutorul vostru, luaþi-L de ta-
tã ºi de mamã, cã nu vã va lãsa orfani, nu vã va lãsa sã vã lo-
veascã cineva. Copilaºii Mei, se luptã îngerii cu dracii, ºi nu
în iad, ci pe pãmânt, ºi se va vedea, nu va fi nevãzut rãzboiul
acesta, ci se va arãta la vederea tuturor. Puþini vor rãmâne
lângã Mine. Copilaºii Mei, vor plânge cerul, soarele ºi luna
de moartea acestora, cã au fost credincioºi ºi nu vor mai fi, au
fost milostivi ºi nu vor mai fi, au fost buni ºi nu vor mai fi, au
fost predicatori ºi nu vor mai fi, pentru cã iubesc argintul ºi
arama. Zice aºa: „Când eram creºtin, nu câºtigam nimic, dar
acum câºtig ºi aur, ºi argint, ºi aramã“. Dar nu ºtie cã acest
aur, argint ºi aramã se va pune pe cântar pentru pedeapsa sa. 

... Þine minte, creºtine, când voi veni la tine când vei fi
la coasã ºi îþi voi ºopti la urechea dreaptã, atunci tu sã pui coa-
sa jos ºi sã Mã asculþi. ªi am sã zic: „Du-te pânã colea ºi îm-
plineºte porunca Mea“. ªi tu sã asculþi ºi sã te duci. Sã nu zici
cã eºti ocupat, sã nu zici cã pierzi plata ºi ziua de coasã. ªi voi
veni la sapã ºi îþi voi ºopti la urechea dreaptã: „Du-te cu
gãleata la apã“. ªi tu sã te duci. Sã nu zici cã nu este apã. Cre-
dinþã sã ai, ºi se va împlini, cã Eu sunt Stãpânul apei. ªi sã nu
zici ca Moise: „Iatã, vã dau ºi apã!“. Chiar cioban de vei fi ºi
te voi trimite, sã te duci, cã aºa am fãcut cu Petrache Lupu.
I-am ºoptit: „Du-te!“, dar nu a plecat la prima trimitere, ºi i-am
vãrsat gãleata cu lapte, ºi atunci a vãzut ºi a plecat, dar s-a
întristat cã a pãgubit. Dar tu sã te duci de prima datã, sã nu faci
aºa ce a fãcut el. Chiar femeia care va avea copilul în albie, de
o voi trimite, sã nu spunã cã nu are pe cine lãsa cu odrasla sa
cã se va îneca în copaie; cã în loc sã o aibã, o va pierde. 

ªi va veni o vreme cã într-un loc vor fi poame sã se ia
cu lopata, ºi în alt loc nu vor fi. Voi sã nu râvniþi ºi sã furaþi,
cã Dumnezeu îþi va da dacã vei asculta, dar nu lua din grãdina
altuia, cã acestea sunt poame blestemate de duhurile necurate,
ca sã iei tu ºi sã cazi. 

ªi mai vine o vreme în care se vor dãrâma casele, ºi se
vor dãrâma ºi ale voastre, ºi vor veni la voi ca sã vã duceþi în
case de pãgâni. Dar cer de la voi sã nu vã duceþi sã locuiþi în
alte case, cã sunt blestemate, cã Dumnezeu vrea sã vã încerce
credinþa. 
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... Copilaºii Mei, mulþi creºtini în ziua de astãzi n-au
fost la bisericuþã, ºi au stat prin curte ºi au pãzit casa. Dure-
roasã faptã. Unul, cã are serviciu; altul, cã a avut de lucru. ªi
a fost slujbã la toate bisericuþele. ªi altã datã vei dori sã mergi
la sfânta bisericã ºi nu va mai fi slujbã. Scrieþi pe hârtie aceas-
tã profeþie. 

... Gospodinelor care faceþi hranã, fiþi cu mâinile cura-
te, cã vine Domnul Iisus la mesele voastre ºi sã nu Se scâr-
beascã. Spãlaþi-vã vasele ºi lucrurile. Fiþi curate, ºi sã fie în
casele voastre ca în farmacie. Am mai spus aceasta, ºi degea-
ba. Spãlaþi mâinile, spãlaþi vasele ºi fiþi curate ca argintul.
Scrieþi pe hârtie aceastã profeþie. 

... Aveþi grijã de trâmbiþa Mea, cã are o punte de trecut,
ºi pe aceastã punte va trece îndoliatã. Nu acum, acum, ci mai
târzior. Crezi? O vãd spunându-vã: „Eu în curând vã pãrã-
sesc. Plec de aici, din casa pãrinteascã. Ies din mijlocul
vostru ºi în curând Duhul Care v-a hrãnit Îºi va lua zborul în
sus, cãtre cãminul ceresc, de unde Tãticul trimitea ca sã vã
facã cunoscut despre viaþa sfântã pe care au trãit-o înainta-
ºii noºtri, iar pe mine mã vor duce deosebit, la locul ce mi l-a
pregãtit pânã la timpul hotãrât. Voi mai rãmâneþi pe pãmânt,
dar nu singuri, ci Tãticul va purta de grija voastrã dacã veþi
fi cuminþi ºi Îl veþi urma. ªi acum, copilaºii mei, cum a ho-
tãrât Tãticul, sã mã îmbrãcaþi cu rochiþã neagrã, cu flanel
negru ºi batic negru, pe care eu trebuie sã mi le pregãtesc. Eu
sã-mi pregãtesc totul pentru plecarea mea, ºi pentru mama,
dar ºi tãticul meu, care demult a plecat de aici. 

Voi, copilaºii mei, sã nu vã pierdeþi curajul de plecarea
mea. Fiþi cu luare-aminte la viaþa voastrã. Trãiþi în mare cu-
rãþenie. Eu vã urez viaþã sfântã, de ucenici. Ascultaþi-L pe
Dumnezeu, ca sã fiþi creºtini ai Lui, cã de acum încolo este
timpul greu. 

Eu vã sãrut pe toþi care vreþi sã fiþi cuminþi ºi ascultã-
tori. Sã ºtiþi, copiii mei, cã nimeni nu mai rãmâne pentru ce-
ruri, pentru cã sunt satani mulþi pe pãmânt. Au nãvãlit ca
barbarii prin case ºi prin biserici ºi prin mãnãstiri, sã strice
credinþa ºi lucrul lui Dumnezeu“. 

24 octombrie/6 noiembrie 1976

Dumnezeu a fãcut omul. Cei credincioºi sã fie una cu sfinþii,
ferindu-se de gâlcevi. 

... Va veni pe pãmânt un om necunoscut ºi va spune la
lumea întreagã minciunã cã omul nu e fãcut de Dumnezeu,
dar Eu vã spun: citiþi în sfânta carte cã omul e fãcut de Dum-
nezeu. Copilaºii Mei, oiþele Mele, oriºice veþi auzi de la lu-
mea care nu e credincioasã, sã nu luaþi aminte ºi sã nu vã în-
ºele. Fiþi desãvârºiþi, cã vai, vai, vai de cel care nu crede cã
Dumnezeu a fãcut omul! 

... Veniþi-vã în fire ºi veniþi cu toatã inima împãcatã. Nu
mai fiþi deosebiþi de sfinþi. Fiþi una cu sfinþii, cã tot cerul vã
doreºte ºi se roagã pentru voi sã fiþi una cu ei. O, poporul Meu
iubit, întru care mult am voit sã vin din cer pe pãmânt, o, tatã,
tatã, sã nu rãmânã nici unul dintre voi sã nu fie cu Noi. Sã fiþi
veseli, bucuroºi ºi vrednici de cununã. O, poporul Meu iubit,
vino la Mine! Nu te mai duce în lume, nu mai dori rãutãþile,
nu mai dori nici un rãu lui Dumnezeu, cã rãul te condamnã.
Crezi? Voi vã mâniaþi pe copiii voºtri pe care-i aveþi, ºi îi cer-
taþi ºi îi bateþi. Dar Eu ce sã vã fac vouã? Ce sã vã fac?

2/15 noiembrie 1976

Plâng îngerii de ranele Domnului, fãcute de pãcatele omului.
Viaþã îngereascã pentru cei credincioºi. 

... Vai de tine, omule, sau creºtine care ai omorât pe fra-
tele tãu, cu vânzarea lui, unui cãlãu! Vai de tine, care þi-ai lã-
sat bãrbatul ºi te-ai recãsãtorit cu altul! Vai de tine, bãrbat ca-
re te-ai recãsãtorit cu altã femeie ºi þi-ai lãsat femeia ta! Vai
de tine, cã la ziua de judecatã nu vei avea ce rãspunde mãcar
o datã, cã Domnul Iisus Hristos nu a scris niciodatã ca omul
sã se despartã de femeia sa ºi sã ia alta. Feriþi-vã de acest pã-
cat, cã de ani de zile, de când M-am pogorât, am spus de vre-
mea aceasta ºi de lucrurile acestea. 

... O, tatã, tatã, nu þi-e fricã sã mai trãieºti traiul de as-
tãzi? O, poporul Meu iubit, întru care M-am coborât, parcã
sunt coborât într-un coº de foc, prin care iese fumul, cãci
atunci când Mã ridic la Tatãl Meu, plâng îngerii de chipul
Meu murdar din vremea de azi. Plângeþi ºi vã tânguiþi, cã e de
plâns ºi de jale. Plângeþi ºi vã curãþiþi, cã v-aþi murdãrit cu
toate felurile de pãcate. Aveþi rane pe voi, pentru care nu vor
mai fi doctori sã le vindece. Nu vã supãraþi cã vã aduc la cu-
noºtinþã acest pãcat. 

... Sunteþi socotiþi sã fiþi curaþi. Sunteþi socotiþi sã fiþi
îngeri pe pãmânt. Sunteþi socotiþi sã fiþi sfinþi pe pãmânt. 

... Domnul Iisus a vorbit cu Duhul Sfânt pe pãmânt ºi
a spus sã fiþi cuminþi, sã nu ºtie nimeni, nimeni cã voi aveþi o
comoarã în piept. Dacã aceastã comoarã nu se dovedea de ni-
meni, pãsãricã în rai erai, dar pentru cã n-ai þinut secretul, a
venit duhul rãu ºi a intrat în pieptul tãu, ºi în loc de raiul lui
Dumnezeu, a fãcut iadul. ªi de aceea dintr-un om nu mai poa-
te Dumnezeu sã facã înger al Sãu. 

... Copilaºii Mei, am zis copilaºii Mei ºi la cei buni ºi la
cei rãi, dar sã ºtiþi cã veþi fi aleºi, cei buni, de cei rãi. Cum sã
primesc Eu un cãlãu sau o viperã în grãdina lui Dumnezeu? 

13/26 noiembrie 1976

Lumea cere pedeapsa faptelor ei. Sfinþii vor judeca lumea. Semnul
Domnului îl va lumina ca soarele pe cel credincios. Domnul va
aduce salvarea ºi va lucra cu minuni. Darurile Domnului vor fi
date celor credincioºi. Domnul ºi ai Sãi, împlinesc Scripturile ºi 

Apocalipsa. 

... Am venit din cerul sfânt pe pãmânt, nu numai o datã,
ci am venit de multe ori; nu ca sã culeg flori pãmânteºti, ci ca
sã culeg flori duhovniceºti, cã Eu nu fac lucrul pe jumãtate,
nu-l las neterminat, ci am venit sã-Mi duc lucrul la sfârºit.
Þineþi minte, cã nu grãiesc ca un copil ca sã greºesc, ci vor-
besc vorbã dreaptã ºi adevãratã. Þineþi minte ºi nu vã jucaþi
cu Mine. Poporul Meu, odatã era un evreu ºi se juca cu min-
ciunile. Ia sã citiþi în carte ce minciunã a scos el despre Mine:
cã Eu nu sunt Dumnezeu. 

Veniþi-vã în fire, cã ziua de azi nu se potriveºte cu cea
pãmânteascã, ci se alege cum alege cineva din turma sa ca-
prele de oile altora, sau cum alege cineva oaia sa, din turma
altuia. Vai de tine, creºtine care faci lucrarea Mea mincinoa-
sã! cã nu vei mai avea iertare. 

Cum ai crezut cã ai nãscut un prunc de parte bãrbã-
teascã, deosebit de parte femeiascã, de te-a întrebat ce este
pruncul, ai zis cu toatã puterea: „Este bãiat, cã se vede“. Aºa
ºi lucrarea Mea, o vei vedea cândva ºi vei plânge când vei ve-
dea scrisul acesta ce am vorbit astãzi cu tine pe pãmânt. 

Vai de tine, creºtine care nu mai crezi în Mine! Vai de
tine, creºtine care la început þi-am spus: „Vino dupã Mine!“
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ºi ai venit, ºi astãzi te-ai oprit ºi te-ai întors! Vai de tine, care
ai venit, ºi astãzi te-ai oprit ca sã Mã batjocoreºti ºi sã Mã hu-
leºti! Vai de tine, care te-am chemat dupã Mine ºi þi-am pus
nume ºi te-am pãzit ºi nu ai pãgubit nimic! Vai de tine, creº-
tine care te-am sãlãºluit cu locuinþa lângã Mine ºi tu faci tot
ca tine, nu faci ca Mine! Vai de tine, creºtine care ai plecat de
lângã Mine ºi ai curvit ºi ai fumat ºi ai fãcut crimã ºi ai fãcut
sodomie ºi te-ai dus ºi ai fãcut hoþie, cã începutul pãcatului
este bãutura, ºi sã ºtiþi cã lucrarea se scurteazã, pentru nele-
giuirea voastrã. 

... Copilaºii Mei, nu mai pot rãbda aceastã miºelie,
aceastã tâlhãrie. Încã o datã vã spun: sã ºtiþi cã veþi vedea ne-
norocirea care va da peste lume ºi peste cei ce nu voiesc sã
facã voia Mea. Se vor sui sus, pe casã, ca sã scape de neno-
rocire, dar ºi casa se va sfãrâma. Se vor sui sus, sus, pe munte,
ºi tot nu vor scãpa, cã ºi muntele se va dãrâma; cã a cãzut Lu-
cifer din cer, darã acela de pe pãmânt! 

... Ierarhul Nicolae va fi judecãtorul ierarhilor. El va ju-
deca patriarhia, cu toatã slujba din ea, cu toatã suflarea din ea.
Proorocul Zaharia va judeca ºi el pe cineva, cã a þinut în sluj-
ba sa o pruncã ce i s-a dãruit, ºi a ferit-o ºi a crescut-o, tatã,
pânã la etatea de cincisprezece ani, ºi apoi a logodit-o cu bã-
trânul Iosif ºi nu s-a smintit cã a logodit, ºi a þinut slujba ºi
mai în sfinþenie. 

... Înainte cu Dumnezeu! Crede în El, cã El nu este
mincinos, ºi ce þi-a spus nu este minciunã. Cum se pune be-
teala în piept sã se ºtie cã ai fost la nuntã, aºa se va pune în
pieptul tãu semnul Meu ca sã te cunoascã un cãlãu ºi sã nu se
apropie de tine. 

Eu sunt Alfa ºi Omega, începutul ºi sfârºitul, Care de
la început a lucrat acest cuvânt. Cine a ascultat ºi a împlinit,
drumul i-a fost spre rãsãrit, cã acesta este drumul Domnului
Iisus Hristos. 

... Domnul Iisus Hristos când a plecat la cerul sfânt le-a
spus: „Copilaºilor, sã fiþi cuminþi, cã Eu Mã duc la cer, dar
Mã întorc, ºi multã bucurie veþi avea“. Dar iatã cã Domnul a
venit astãzi, cu ucenicii Sãi la voi, ºi unii din voi nu Ne pri-
miþi. Vin vremuri grele, dar sã cunoaºteþi ºi vremurile bune,
cã Domnul Iisus nu vine pe vreme bunã, ci vine pe furtunã
când ies pomii din rãdãcinã, pe vreme rea, pe ninsoare geroa-
sã, dar Domnul îi spune: „Þine-te bine, cã vei fi fericit dacã
nu vei fi doborât la pãmânt“. Dar când vei vedea soarele pe
hãinuþa ta, ce vei zice? ªi în inima ta soarele, ce vei zice? ªi
razele în gura ta? Ce zici când vei vedea ºi pe cãlãu cã va
zice: „Scapã-mã ºi pe mine!“? Dar tu ce faci? Îl primeºti în
casa ta? Domnul nu mai este atunci ca sã-þi spunã. Dar tu ce
faci? Noe nu a bãgat pe nimeni în corabia sa. Dacã-l vei bãga
în casã, þi se va dãrâma casa. 

Sã ºtii cã atunci când vei zice cã vei muri, atunci va
veni binele. Dar va fi o zi, ºi aceastã zi nemãsuratã va fi, ºi în
aceastã zi te va trimite Domnul sã scoþi mortul din groapã ºi
îl vei scoate cu o singurã binecuvântare, cã se va lua darul de
la preotul acela care bea ºi mãnâncã ºi pe tine te huleºte, ºi se
va da aceluia care Mi-a slujit Mie. Scrie cã pe fereastra voas-
trã va fi un semn neºtiut de voi acum, ºi când va trece pe lân-
gã tine, se va îngrozi ºi se va speria cãlãul. 

... Nu acest trup amãrât vorbeºte, ci Domnul Iisus prin
Duhul Sfânt. Dacã nu crezi, înþeapã acest trup. În loc de sân-
ge, curge apã. O, poporul Meu, ºi dacã-l vei înþepa, Domnul
te va întreba de înþepãtura aceasta. 

Nicolae Achim, ce e la tine în casã? E numai ceartã.
Oare, pentru aceasta am fãcut Eu aceastã casã înaltã? Am

adus acest tinerel în casa voastrã ºi nu l-am adus ca sã-ºi uras-
cã soarta. Scuturã-te, creºtine, cã praful se pune pe tine de mii
de ori pe clipã. Fiule Daniele, sã nu te superi. 

Uºor e sã zici: „pãcat“, dar pãcatul este începutul unei
lucrãri mari ºi are multe feluri de cuvinte pãcãtoase. Copilaºii
Mei, nu v-am adus lângã Mine sã fiþi ruine, ci sã ºtiþi cã dacã
nu vreþi sã credeþi lucrul dumnezeiesc, se va dãrâma casa, se
vor dãrâma toate din curtea ta, ºi dãrâmarea aceasta este jal-
nicã. Nu s-a fãcut aceastã casã ca sã vã mândriþi, ci Domnul
a ursit sã fie lucratã aºa prin smerenia ta. 

... A venit din iad demonul cu toatã ceata înfuriatã, cre-
zând cã pune credinþa sub obroc, crezând cã pune credinþei
foc, sau lacãtul pe tine ca sã nu mai mergi, creºtine, dupã
Mine, dar nu te lãsa. Învaþã legea sfântã, cãci aºa cum a omo-
rât David pe Goliat, aºa ºi tu vei omorî pe vrãjmaºul tãu cu
toatã ceata sa, cu un singur cuvânt dacã-l ºtii a-l grãi. 

... Vine vremea, dar nu te întrista. Scrie la carte cã sun-
tem la sfârºitul Apocalipsei. Mai e un pic de vreme de trecut,
dar se scurteazã prin slãbiciunea voastrã, cã mulþi creºtini îºi
vor lepãda sfinþenia ºi se vor da de partea aceluia care nu cre-
de în Dumnezeu. O, fii secret, poporul Meu, cã dacã ai cãzut,
Dumnezeu te ridicã. Dar nu vinde pe fratele tãu, de þi-ar sta
capul unde-þi stau picioarele. Dacã tu ai cãzut ºi el nu a cãzut,
tu sã te bucuri. Nu da durere altuia din pricina cãderii tale. Nu
duºmãni, nu pârî, nu urî când þi s-au descoperit pãcatele. Ai
auzit? Sã plângi, sã uzi pãmântul. 

Domnul Iisus nu a venit din cer pe pãmânt ca sã-ªi
piardã vremea, ci ca sã sfârºeascã Scriptura. Bucurã-te cã te-ai
nãscut astãzi ºi te-am chemat! Când va veni vremea sã ºtii sã
altoieºti vieþile celor necredincioºi? 

Va veni vremea, tatã, cum a fost odatã tâlharul de pe
cruce. Unul a zis: „Pogoarã-Te de pe cruce dacã eºti Fiul lui
Dumnezeu!“, iar altul a zis: „Fiul lui Dumnezeu, primeºte-mã
ºi pe mine întru împãrãþia Ta!“, ºi printr-un singur cuvânt el
s-a mântuit. Aºa ºi tu vei altoi pãcãtoºii prin credinþa ta, ºi ei
vor crede în ultima lor viaþã. 

... Dacã ai cerut în faþa Mea serviciu, þi-am dat, ºi iatã,
serviciul te-a stricat. ªi astãzi ai serviciu, dar nu mai eºti cu
Mine. 

... O, poporul Meu iubit, pe moºii ºi strãmoºii voºtri
i-am pedepsit, i-am bãgat în chinuri grele, pentru cã ºi-au bã-
tut joc de minunile Mele. De ce nu citiþi ºi voi în carte toate
acestea? De ce? De ce, tatã? Florile Mele, de ce? Vin îngerii
sã vã culeagã, florile Mele, pe cele duhovniceºti, cã e scris
sã-ªi ia Dumnezeu partea Sa, iar partea rea, sã toarne focul
peste ea. 

Fiule Daniel, cuscrul tãu, Gavrilã, va rãmâne orb. Cau-
tã sã se ducã sã se vindece la doctor, dar sã ºtiþi cã doctorul
pãmântesc nu-l va vindeca, cã nu a vãzut în calea sa altceva
decât bãuturica ºi munca pãmânteascã. Merge la bisericã, dar
merge cum ai avea tu o cantã gãuritã ºi cu ea nu poþi cãra apã.
Fiule Daniele, omul acesta nu huleºte. Acesta era pãcatul pe
care îl fãcea: bea, bea, bea ºi lucra duminica ºi lucra numai ºi
numai lui Gog. Dureros, tatã. 

... ªtiþi care e duºmanul de moarte? Acela care cautã
moarte, ºi nu moarte trupeascã, ci moarte duhovniceascã. Da-
cã þi-ar tãia o mânã, nu este nimic, dar dacã þi-ar tãia din via-
þa duhovniceascã, aceasta e pericol de moarte. 

Fii ascultãtor, poporul Meu iubit. Nu te uni cu acela
care zice: „Hai sã bem“, ci uneºte-te cu acela care zice: „Hai
sã ne închinãm, frate“. Nu te uni, frate, cu acela care-þi dã o
þigãricã. Fugi, cã e micã þigãrica, dar mare va fi. Nu vedeþi cã
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cine o poartã nu poate sã o mai lase? A prins rãdãcini, tatã. Nu
folosi acest lucru necurat, cã e ca viermele. Nu te uni cu acela
care iubeºte femeile. Of, tatã, ajungeam departe cu voi dacã
eraþi ascultãtori! 

... Copilaºii Mei, aveþi grijã, se face un recensãmânt ºi
vã pune la îndemânã multã întrebare, ºi nu numai pe cel mare,
ci ºi pe cel mititel. ªi în timpul acela candelele sã fie aprinse
numai una, iar celelalte, stinse, cã vã va întreba ce simboli-
zeazã candela. Domnul vã anunþã ca sã ºtiþi. Sunteþi mititei la
minte ºi la cuvinte, cã vrea sã vã bage chiriaºi, nu ca sã dea
bani, ci ca sã vã fie vânzãtori. 

... Sã ºtiþi cã orice preoþime care este contra voastrã, nu
sunt unºii Mei, nu-i cunosc. Când se vor întâlni cu Mine, vor
zice: „N-am lucrat eu Þie?“. Nu te cunosc, cã Trupul ºi Sân-
gele Meu l-ai risipit, l-ai jefuit. 

... Aveþi grijã, tatã, cã au ieºit magnetofoane electrice,
care se pun ºi la telefoane, ºi la televizoare, ca sã audã ºi sã
cumpere ce vorbiþi voi în casã. 

... O, o, creºtine, ce te vor jeli neamurile când te vor
vedea îngãlbenit ca ceara ºi luat de duhul necurat ºi dus la
locul pregãtit de tine! 

23 noiembrie/6 decembrie 1976

Lucrarea plinirii mântuirii. Domnul este zdrobit de cel iubit.
Dreptatea lucrãtoare. Prigonitorii îºi vor pierde puterea. Pa-

triarhul Justinian are platã cereascã. Gheorghiu-Dej ajutã 
pe Sfânta Virginia, eliberând-o din închisoare 

... Eu, Domnul Iisus Hristos, M-am coborât de sus, din
cerul sfânt, pe pãmânt. La început M-am coborât cu trup ºi
am cãlãtorit cu trup, tatã. Ce lucrare am fãcut când am venit
pe pãmânt în trup? ªi pentru ce s-a fãcut? 

— Lucrarea de mântuire, Doamne. (rãspund creºtinii,
n.r.).

— ªi de ce nu am fãcut în cerul sfânt aceastã lucrare?
Pe pãmânt trebuia sã vin în trup, ca sã se împlineascã cuvân-
tul sfânt ºi la buni, ºi la rãi. Am vorbit, ºi ceea ce am vorbit
s-a împlinit, iar astãzi am coborât pe pãmânt ca sã împlinesc
ce a rãmas sã împlinesc: legea toatã. 

Apropiaþi-vã de Mine. De multe ori am spus acest cu-
vânt, nu numai o datã, ci de multe ori, ºi de ce nu se împli-
neºte? Mulþi au venit ºi mulþi s-au înapoiat, ºi totuºi nu sunt
sigur de acest popor, nu sunt sigur cã va intra în împãrãþia
Mea, din pricina încãpãþânãrii. 

O, Daniele tatã, sunt tare supãrat! Îmi pare rãu cã am
venit din cer pe pãmânt. Îmi pare rãu de ce am fãcut Eu. Sunt
supãrat nespus de mult, pentru cã omul care e fãcut de Dom-
nul, întru toate e fãcut de Domnul. Îmi pare rãu cã i-am dat
secretul Meu. Îmi pare rãu cã i-am dat chipul Meu. Îmi pare
rãu cã l-am fãcut ºi i-am suflat Duh din Duhul Meu ca sã fie
sfânt pe pãmânt, ºi astãzi se joacã duhurile necurate cu omul
pe care Domnul l-a sfinþit întru toate. L-am fãcut cu chip
sfânt, cu trup sfânt, cu cuvânt sfânt. Nu e ca animalele, în pa-
tru picioare ºi cu vocea ca la animale, ci l-am fãcut deosebit.
ªi iatã, tatã, cã omul s-a depãrtat de Domnul, Îl huleºte pe
Domnul, Îl duºmãneºte pe Domnul, Îl vorbeºte de rãu pe
Domnul. Dar sã ºtii, Daniele tatã, cã ce s-a întâmplat cu So-
doma ºi Gomora ºi ce s-a întâmplat cu lumea din vremea po-
topului, aºa se va întâmpla ºi cu lumea aceasta. 

... M-am fãcut cunoscut omului pe pãmânt întru toate.
Nu am ascuns nimic din faþa omului de azi, ca sã fie fericit ºi
încredinþat de Dumnezeu. ªi iatã cã lumea toatã se închinã
duhurilor necurate. 

... Fiule, nu am deosebit, nu am ascuns nimic de tine
sau de fratele tãu, dar pentru cã nu am ascuns ºi am spus tot
adevãrul, iatã cã nu sunt bine. Sunt vândut, sunt zdrobit, sunt
rãstignit ºi în ziua de astãzi, ca ºi când am fost în trup, chiar
de acela pe care l-am iubit ºi i-am dat secretul Meu sfânt.
Creºtine, cu cât te-am sfinþit de mult, cu atât vei fi osândit. 

O, poporul Meu, care te-am chemat la Dumnezeu ºi as-
tãzi nu mai vrei sã fii cu Mine! Nu te gândeºti, tatã, cã-þi va
fi grea osânda ºi nu va mai avea cine te scãpa ºi cine te vin-
deca? 

Daniele, aºa sã vorbeºti poporului Meu, cã va veni vre-
mea când omul va chema pe Domnul, cu lacrimi curgând va-
le, Îl va chema sã-l scape de necazul pe care-l va avea, ºi Îl
va chema sã-l scape de durerea pe care o va purta în spate, ºi
Îl va chema sã-l scape de boala care-l va ataca; Îl va chema
sã-l scape de duºmanii care-i stau în faþã, cãci duºmanul tãu
va fi cel apropiat de tine astãzi, cel pe care Eu îl urãsc ºi tu îl
iubeºti, cel pe care Eu îl prigonesc ºi tu îl iubeºti. Acela va fi
duºmanul tãu de moarte, ºi când Mã vei chema, Eu voi fugi
de la faþa ta. 

ªi aceastã persoanã de astãzi, care stã în faþa ta ºi îºi în-
joseºte ursita sa, Maria Achim, e o persoanã mândrã, ºi i-am
rãbdat multe greºeli pe care le sãvârºea ºi am chemat-o lângã
Mine ca sã-Mi fie aproape, lucrãtoare, dar tot aºa este, tot aºa
vorbeºte. Daniele tatã, nu mai þine în faþa ta persoane ca aces-
tea, cã e pãcat strigãtor la cer acest lucru. Aceastã persoanã
aºa a fost de la început, ºi l-a urât de moarte pe soþul ei. De
ce nu se uitã în desaga sa, ºi se uitã la desaga soþului sãu? Fii-
lor, ce ziceþi? Va mai merge mult munca Mea aºa? Nu. Pentru
neascultarea voastrã, toate se vor opri ºi va scutura Domnul
praful de pe picioarele Sale, sã cadã pe spatele celor ce nu vor
sã facã roade. Daniele, fã dreptate! Eu aºa îþi poruncesc, cã
eºti pãstor. Dacã la tine vine cineva sã le faci dreptate, fã
dreptate ºi nu apleca urechea ta la nedreptate. Ai auzit, tatã?
Fã dreptate! Eºti rugat din partea Domnului Iisus Hristos: nu
primi nici o persoanã sã-ºi înjoseascã familia sau soþul sau pe
vecini sau copilul. 

... Tatã, tatã, sunteþi în gurã de ºarpe, cum a fost Daniel
în groapa cu lei. Dacã nu aþi fi fãcut rugãciuni ºi postul pe
care l-am dat, de mult eraþi uciºi. Aºa cum Daniel în groapa
cu lei se ruga, aºa ºi acum, puterea lui Dumnezeu este peste
voi. Dau cu praºtia, tatã, în voi, ºi se lovesc ei ºi picã jos ºi
mor. Fiule, câþi au dat cu praºtia în tine ºi în trâmbiþa Mea ºi
s-au lovit ºi au murit! 

... Patriarhul Justinian a fãcut un bine la cineva. Pentru
binele acesta are rãdãcinã adâncã la Mine. Dar are jurãmânt,
cât va trãi el, nimeni nu-l poate scoate din slujba sa duhovni-
ceascã. ªi dacã nu era aºa, nu mai era Biserica Ortodoxã ºi
nici un creºtin nu mai era. Sã þineþi minte, tatã, cã de aceea nu
poate sã-l rãstoarne, ºi de aceastã faptã s-a adus la cunoºtinþã
ºi la elevii din ºcoalã. De aceea Gheorghiu-Dej, la moarte s-a
îngropat cu preoþi. A spus: „Din bisericã am venit, prin bise-
ricã plec“, aºa a lãsat scris. Acesta a fost mult mai înþelept ºi
mult mai credincios decât conducãtorul care este în prezent.
În faþa lui Gheorghe Gheorghiu-Dej a stat ºi trâmbiþa Mea, ºi
dacã el era cu inimã rea, îi fãcea ceva rãu, dar a îndemnat-o
sã fie tainicã ºi i-a spus trâmbiþei Mele, a spus de la sine:
„Pãgânul nu se mai face creºtin, dar din creºtin se face pã-
gân“. ªi aºa este. Dreptate a avut. 

6/19 decembrie 1976

216 Cuvântul lui Dumnezeu



1977 

Jalea Domnului pentru întinarea României. Credincioºii se vor rãpi
pentru ocrotire. Strãmoºii nu-ºi mai recunosc urmaºii. Pãcatul
iscodirii. Proorocie pentru dãrâmarea blocurilor. Pilda celor doi
þapi care se bat, ºi vor rãmâne oile. Preotul Miricã Ilie, prigonito-
rul sfintei Virginia. Rudeniile sfintei Virginia dispreþuiesc vasul 

Domnului ºi pe Domnul. 

... O, cine va rãspunde de acest cãmin românesc? Cine
va rãspunde de aceastã þarã? Pe acest pãmânt erau niºte stupi
de miere. Românie, cine te ºtie, Românie? Îþi zic þie, Româ-
nie, unde e brãþara pe care o purtai la mânã? Þi-au luat-o þã-
rile strãine. Ai fãcut schimb de marfã, ai dat aur pe aramã, ai
dat tinereþea de pomanã. Cu câte cruci am sfinþit acest pã-
mânt! Dar acum nu mai sunt. Þine-te bine, Românie, þine-te
bine, cã vei rãmâne fãrã luminã. Vei bâjbâi ca omul fãrã ve-
dere ºi vei înfometa ca omul fãrã avere, care nu va avea unde
semãna recolta sa, cãci pãmânturile de sub picioare nu mai
sunt ale tale, cã nu vei mai avea unde semãna recolta ta ºi nu
vei mai avea unde pãºuna vita ta; nu vei mai avea pomii ºi
grãdina ta. Vai de tine, române pãcãtos ºi fãrã de Mine! cãci
vei fi rob la lume strãinã, care vine mereu peste tine. Nu þi-ai
pãstrat lucrul pe care þi l-am dat, ºi te-ai întinat cu trupul care
a intrat din strãinãtate la tine în casã. 

... În anul 1955 când M-am coborât cu Duhul pe pã-
mânt, era un buchet de creºtini nu mare, ci mititel, ºi M-am
bucurat de el ca de Lot ºi de Avraam, ca de Iacov ºi Isaac.
Prin ei am împlinit un lucru pe care l-am avut de împlinit. Dar
astãzi cu cine sã mai împlinesc veacul ºi lucrul dumnezeiesc?
cã scrie în sfânta Scripturã cã dacã unu, doi, trei sau patru voi
gãsi neîntinaþi, scapã acest pãmânt. Dar nu sunt, cãci cei pe
care i-am gãsit când am venit, toþi M-au minþit, toþi Mi-au zis cã
urmeazã pe Iisus pânã la poarta cerului sus. Dar astãzi am rã-
mas cu unul; unul, tatã, unul la cinci case; cu doi la zece case.
ªi aceºtia se vor rãpi, ca Ilie ºi ca Enoh, cu trup cu tot. 

Nu Se mai luptã Dumnezeu sã mai curãþeascã un pãcã-
tos de pãcate, cã de câte ori l-a curãþit, ºi astãzi s-a gãsit nu ca
omul, ci mai rãu decât un câine, cãci câinele e mai înþelept de
zece ori ca omul, cãci când îl strigã omul, îl cunoaºte ºi vine
în grabã la sine, dar omul nu-L mai cunoaºte pe Domnul. Ca
sã se mai schimbe, nu se mai schimbã, ca pe vremea lui Noe.
Spune peste tot Domnul Iisus, în Duh, cã vine focul peste
tine, vine moartea peste lume, dar cine sã audã? cã deºi au
urechi, nu aude nimeni, ca în vremea Sodomei ºi Gomorei;
curvesc fãrã saþ. Rabdã de foame, dar de aceasta nu se lasã. 

... Am adus la Mine ciobani de la oi ºi i-am fãcut rãz-
boinici ºi eroi, pânã ce au ajuns împãraþi peste împãrãþie, dar
nu împãraþi ca în vremurile de azi, ca sã pândeascã avioanele
ºi sã-ºi facã plimbãrile, ci i-am fãcut ucenici, ºi fiecare au
scos din mãrãcini ºi spini suflete legate ºi schingiuite de du-
hurile necurate. Þine-te bine, creºtine, cã pânã acum am fost
cu tine ºi te-am apãrat de câini, te-am apãrat de hoþi, te-am
apãrat de duhuri necurate. Nu ai suferit lipsa, dar de acum voi
da drumul la câini ºi te vor muºca de va curge sângele din
mâna ta, care faci pãcat cu ea. 

... Dacã ar vedea moºii ºi strãmoºii voºtri, s-ar mira, s-ar
mira ºi ar urla cum urlã lupii, de se aude peste graniþã, de ce a
ieºit în urma lor; cã nu mai are pe pat acel þol ºi nu mai are în
curte acel izvor ºi nu mai au nepoþii acel port. De ce? Cã au
venit din þãri strãine în þarã la Mine lucruri care nu au fost de
când e veacul. Crezi? Voi purtaþi hãinuþã fãcutã din ce nu ºtiþi

ºi purtaþi cãmãºuþã din ce nu ºtiþi; ºi mâncaþi mâncare din ce
nu ºtiþi. Degeaba am venit Eu în mijlocul vostru, cãci nu Mã
întrebaþi, ºi plâng ºi Mã uit la creºtini cum mãnâncã mâncarea
care nu se mãnâncã ºi poartã haine care nu se poartã. 

Tatã, þineþi taina, cã dacã o veþi spune, veþi suferi greu,
cã pe Mine nu Mã poate prinde. Fiþi foarte atenþi, tatã, cã dacã
Dumnezeu nu ar fi între voi ºi dacã Maica Mea nu s-ar ruga,
de mult eraþi pierduþi ºi omorâþi. Dar Maica Mea þine piept ca
un viteaz cu arma în mânã ºi nu dã voie sã vinã peste voi
oamenii rãi. 

O, tatã, patriarhul Justinian e pe patul de moarte, suferã
greu din partea poporului rãu. Dacã poporul sãu nu ar fi rãu
ºi dacã Justinian ar mai fi în puterea sa, nu ar mai fi intrat oa-
meni cu duh necurat în patriarhie. 

... Fiule Daniele, ce sã mai fac eu cu Maria Achim? Ce
sã mai fac Eu cu ea? cã ºi-a urât bãrbatul ei, care Mã iubeºte
pe Mine. Ce sã mai fac Eu cu ea? cãci i-am ajutat de ºi-au fã-
cut cãmin aproape de cãminul Meu. ªi-a fãcut inima stâncã
ce nu se mai pleacã niciodatã, cum nu s-a mai plecat Petre
Horja. Ea duºmãneºte pe surorile ei, duºmãneºte pe vasul
Meu, cã nu i se prooroceºte dupã placul sãu. De câte ori i-am
iertat al sãu pãcat? Îi rãpesc copilul pe care i l-am dat, ºi îi rã-
pesc ºi fiicele. Sunt gata sã spun un cuvânt. Crezi? Ea profa-
neazã lucrurile sfinte. ªi Maria lui Nicolae Lãzãrescu isco-
deºte. Sã alunge acest pãcat de iscoadã, cãci cum s-au nimicit
iscoadele din pãmântul Canaan, care au spus o minciunã, aºa
se vor nimici ºi acestea. 

... Vino, tatã, sã fii mulþumit, sã ai o singurã hãinuþã pe
tine, nu cu hãinuþe multe. Vino nu încrosniat cu hãinuþe mul-
te! Vino la Mine! Nu se ºtie cât timp are sã mai fie de acum.
Vino, tatã, vino! cãci cãminul e mititel, dar se va întinde ca o
plasã ºi se va face mare ºi frumoasã ºi o va conduce Domnul.
Vino! Mâncarea ta sã fie mâncarea Mea. Vino! Inima ta sã fie
inima Mea. Vino, tatã, ºi nu zãbovi! Chiar dacã ai avea în ca-
sã bogãþie mare, vino! cã te-am anunþat ca sã nu-þi faci avere
pãmânteascã. Vino! cãci când voi suna din trâmbiþã, nu va
putea nimeni sã ia nici trenul, nici maºina, ºi Domnul va spu-
ne: „Vino aºa cum am venit ºi Eu din cerul sfânt la tine! Vino!
Vino!“.

Sã nu vã duceþi la blocuri. Este piatrã care se va sfãrâ-
ma în curând. Nu mai poate Dumnezeu sã rabde. 

... Fiule, te întreb ceva, dacã ºtii sã-Mi dai rãspunsul. De
ce se împunge þapul unul cu altul? De ce se lovesc? De ce se
împung berbecii unul cu altul? De ce se lovesc? Fiule, chiar
dacã într-o turmã sunt doi ciobani, se tot pocnesc. Este simbol
mare. Nu sunt berbeci, ºi sunt niºte regi ºi niºte împãraþi. Deºi
au turmã, dar dacã i-ai vedea cum se pocnesc! Deºi e unul ca
ºi altul, dar se pocnesc. Dar cât s-or pocni, tatã, þap cu þap? ªi
la berbeci ºi la þapi curge sângele pe masã. ªtiþi despre ce am
vorbit. Cine i-o mai despãrþi? Dar sã ºtii, tatã, cã nu rãmâne
nici unul, nici altul. ªi þapii, ºi berbecii, amândoi se distrug, ºi
rãmân oile. Þine minte: rãmân oile. E ceva de consultat. Cine
va sta cu oile? Dar nu vor mai face oile miei. 

... Preotul Miricã Ilie când a pornit pe trâmbiþa Mea la
spitalul-azil a zis sã moarã acolo, sã nu mai vinã, ca sã nu mai
încurce. A fãcut ca boierul cu cocoºul. Dar iatã cã în vremu-
rile de azi vasul Meu trãieºte, iar preotul Miricã Ilie ºi soþia
sa sunt îngropaþi în mormânt. De atunci ºi-a sãpat groapa, ºi
lui, ºi soþiei sale. Când fãcea trâmbiþa Mea jertfã la bisericuþã,
îi dãdea ºi soþiei sale, ºi nici ea nu lua, nici pe nepoþi nu-i lãsa,
ºi le spunea: „Nu luaþi, cã aceastã femeie e blestematã de
preot.“ ªi a plecat cu blestemul neiertat. 
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... Lenuþa, nepoata vasului Meu, nu mai respectã pe va-
sul Meu ºi îi rãspunde la fiecare arãtare pe care o face vasul
Meu pentru ea, ºi îi rãspunde cu inima înrãitã. Nu mai îndrãz-
neºte trâmbiþa Mea sã-i arate greºeala sa. Spune la toatã fami-
lia cã nu poate, dar nu-i pune vasul Meu nici o greutate ca sã
nu poatã. Veronica ºi cu Ionel sunt aici, dar sunt în urmã de
tot cu toate lucrurile Mele. E dureros cu aceºti tineri aºezaþi
în aceastã casã, cã nici unul nu mai întreabã niciodatã: „Ce
mai zice Domnul?“.

25 decembrie 1976/7 ianuarie 1977

Domnul l-a purtat pe om în Duhul Lui ca ºi o mamã. Poporul va
mãrturisi toate lucrãrile Domnului, ºi vor cinsti popoarele vasul
Domnului. Vai celui ce vinde pe Duhul Sfânt! Maica Domnului stri-
gã deºteptarea creºtinilor. Trâmbiþa Domnului poartã durere pentru
cei ce socotesc minciunã cuvântul ceresc. Domnul Îºi va birui 

vrãjmaºii, precum David pe Goliat. 

... Israele tatã, de la mic ºi pânã la mare dacã vã aduceþi
aminte de numãrãtoare, s-a fãcut numãrãtoarea creºtinilor pe
pãmânt. Þineþi minte, sã nu se uite. De ce nu vreþi sã cunoaº-
teþi soarta voastrã de astãzi ºi soarta voastrã din trecut ºi soarta
voastrã din viitor? De ce nu vreþi sã fiþi uniþi? Copilaºii Mei,
mama voastrã v-a purtat în braþe, dar Eu, Dumnezeu, v-am
purtat în Duhul Meu, în lucrul lui Dumnezeu. Cineva când
zice despre singura sa fiinþã, zice „eu“, dar „eu“ e fãrã Dum-
nezeu. Dar Eu zic: Dumnezeu ºi lucrul Sãu. Am lãsat lucrul de
mare preþ ºi am venit din cer pe pãmânt. N-am venit sã ne ui-
tãm unii la alþii, ci am venit sã lucrãm pentru sfârºit. 

... Vai de tine, creºtine care ai vorbit cu Mine lucru care
nu se spune la nimeni, iar tu, din încãpãþânare, ai fãcut foc
mare ºi ai ars tot ce a fost dumnezeiesc, ºi a rãmas doar cenu-
ºa, popor care stai cu mâna pe topor ºi te rãzvrãteºti cu cel pe
care-l pregãtesc pentru tine. 

... Poporul Meu, lasã lucrul tãu ºi vino la Dumnezeu!
Poporul Meu, poporul Meu, lasã taina ta ºi ia taina Mea, cãci
cu aceasta vei fi chemat, ºi numai cu acest lucru al Meu vei fi
bãgat pe poartã în împãrãþia Noastrã. Dacã lucrul Meu l-ai
pierdut, dacã taina Mea ai vândut, nu vei putea sã stai în faþa
Mea fãrã acel lucru tainic. 

... O, poporul Meu, care þi-am scris numele tãu în
cartea Mea! O, poporul Meu, pe care te-am scris în carte la
numãrãtoare! O, poporul Meu, care vei fi martor la toate lu-
crurile sfinte! Dacã ai cãlcat pe un lucru binecuvântat, ai fãcut
mare pãcat. Tatã, nu te-ai încredinþat în mâna Mea pe care
þi-am pus-o pe cap când te-am binecuvântat. 

... Vine vremea ca în aceastã cãsuþã în care noi vorbim,
dacã nu ne îndreptãm de toate relele fapte, sã nu ne mai întâl-
nim decât în ziua judecãþii, poporul Meu.

... Faceþi-vã buni, ca sã scãpaþi de aceºti câini, cã iatã
cum cautã fiara hrana sa. Cautã-te, mãi creºtine, ca sã nu cazi
fiarei în gurã, cãci Dumnezeu trimite pe îngerii Sãi, dar tu nu
vrei sã te ai bine cu ei, ºi fugi ca de alte fiinþe spurcate, dar
Eu îþi spun cã oriunde te vei ascunde, ochiul lui Dumnezeu te
vede ºi te descoperã, ca sã fii nimicit de pãcatul pe care l-ai
sãvârºit. Veniþi-vã în fire, cã aºa îi spuneam ºi lui Noe: „Noe,
fã aºa, ºi fã aºa“, ºi Noe lucra dupã porunca Mea, iar când a
venit urgia, nici sora sa ºi nici neam de al sãu ºi nimeni nu a
putut sã fie primit. ªi nu mai ziceau cum ziseserã pânã atunci:
„Noe e nebun!“. Acum nu vrei sã asculþi ºi nu vrei sã te porþi
dupã portul creºtinilor. 

... Cum se vor pârli picioarele care astãzi înnebunesc
bãrbaþii dupã ele! Cum se vor pârli buzele pe care astãzi le

vopsiþi! Cum se vor pârli ochii ºi sprâncenele fãcute de tine!
Cum se vor pârli mâinile acelea fine, care plac bãrbaþilor! 

... Eu, Domnul, vorbesc în trupul acesta. Acesta e trup
ca sã vã vorbesc vouã, cã trupul acesta e fãcut de Dumnezeu,
e scris în sfânta carte ca sã fie nãscut pentru lucrarea lui Dum-
nezeu. Vai de tine, vecine, vai de tine, creºtinã, vai de tine, so-
rã ºi frate care n-ai iubit cu sfinþenie acest trup ºi l-ai neso-
cotit ºi l-ai fãcut mincinos! În curând nu veþi mai vedea trupul
acesta ºi îl veþi plânge cu amar ºi îl veþi striga cu numele pe
care l-a avut, cãci vor veni din þãrile îndepãrtate, ºi îngerii vor
privi ºi o vor mângâia ºi o vor lua din casa sa. Dar tu, care ai
stat nepãsãtor în acest loc ºi n-ai luat nimic bun de la acest vas
ºi prin acest vas, vei auzi, tatã, muzica sunând ºi cântând când
vasul va pleca din casa sa, ºi plâns pe care nu l-ai auzit
niciodatã. 

... Mã întreabã îngerii: „Ce face poporul Tãu, Doam-
ne?“. Ce sã facã? Unii cos, alþii cioplesc, alþii se bat, alþii se
hulesc, alþii sunt certaþi, alþii curvesc, alþii furã, alþii ascultã la
ferestre ºi la uºi ºi îl pândesc pe fratele lor. Vai de tine, Iudo,
nu cel care L-ai vândut atunci, ci cel care ai vândut astãzi pe
Duhul Sfânt! Vai de tine, Iudo cel de acum, care reînnoieºti
vânzãrile! 

... Vino la Mine, creºtine tatã, cã altul nu mai vine dupã
Mine sã-þi spunã cuvintele acestea. Vino, tatã, cã mulþi sunt
care au venit ºi mulþi au cunoscut cã adevãrate sunt aceste cu-
vinte. Mulþi au venit ºi au stat lângã Mine ºi au mâncat pâine
cereascã ºi nu s-au mai întors cu spatele la Domnul Iisus
Hristos, ci au stat cu faþa la Mine. Gândeºte-te bine, creºtine,
cã vine ziua ca mâine ºi vei vedea ce se va întâmpla cu casa
ta, vei vedea ce se va întâmpla cu averea ta, vei vedea ce s-a
întâmplat cu familia ta ºi vei vedea ce s-a întâmplat ºi cu
neascultarea ta. Vino la Mine, vino, cã de când te-am cunos-
cut, numai aºa þi-am spus. ªi îþi spun: mãnâncã din Trupul
Meu ºi bea din Sângele Meu. 

Zice Preacurata Maica Mea: „O, Doamne, copilul meu,
cum Te mãnâncã ºi omul bun ºi omul rãu, ca lupii, ºi nu cre-
de, nu crede cã eºti Dumnezeul ceresc! O, Fiul meu, ce va fi,
ce se va ivi pe pãmântul acesta? Înainte de a veni, nu era lu-
crul acesta care s-a fãcut, nu era. Spune-mi ºi mie, Fiul meu,
ce se va întâmpla cu acesta care mãnâncã ºi bea din Sânge-
le Tãu ºi nu vrea sã fie îngeraºul cerului, nu vrea sã intre în
armata Ta? 

O, creºtine, creºtine, mult, mult timp am plâns eu pen-
tru tine! O, creºtine, mult am stat în genunchi ºi m-am rugat
la Fiul meu sã-þi ierte pãcatul tãu cel greu, cã nu-l mai poate
ridica nimeni, ºi nu mai are loc sub soare, atât s-au fãcut de
mari pãcatele voastre. Nu mã adresez la þãrile strãine, pentru
cã acelea sunt pãgâne. Mã adresez þãrii române, cã nu e pã-
gânã, ci e o þarã românã, în care Dumnezeu Îºi va face planul
Sãu pe care-l are de fãcut. Deºteaptã-te, creºtine, din somnul
cel de moarte!“. 

... O, creºtine, mai e puþinã vreme ºi te voi vedea ur-
când pe muntele acesta care este pãmântesc. Ai sã te urci pânã
de nouã ori, ºi sus pe munte n-ai sã ajungi, cã putere nu vei
avea cum ai acum. Dumnezeu încã nu a luat de la robul Sãu
puterea Sa, ci a lãsat-o la tine, tatã, dar sã ºtii cã dacã nu te
vei îndrepta, toatã puterea te va pãrãsi ºi te vei poticni ºi te
vei ridica, ºi iarãºi te vei poticni, ºi aºa te vei chinui pânã ce
vei muri, cãci Domnul îþi va lua tot ce ai avut de la Sine, pânã
ce ºi moartea se va lua de la tine, cã moartea e sfârºitul vieþii,
tatã. Ascultã bine, creºtine, cã toate ce vin, þi se spun. 

Am avut un numãr mare de creºtini, ºi sã ºtii cã Dum-
nezeu nu a dat la spate pe cel de prima datã, care I-a venit în
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faþã la lucrare, nu l-a dat la spate. ªi te va cuprinde groaza de
câþi creºtini am avut ºi cu câþi am mai rãmas. Uitã-te, cã nici
un rãu nu þi-a fãcut Dumnezeu dacã ai plecat de la Mine. 

... Plânge trâmbiþa Mea ºi spune: „Vai, vai, vai, ce du-
rere dai, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu! Cât mai zãboveºti
cu mine? Cât mã mai chinuieºti? Arde focul gura mea, arde
focul pieptul meu, arde focul tot cuprinsul meu, Dumnezeul
meu! Dumnezeul meu, nu mai ascultã nimeni de glasul Tãu.
Am vãzut omul pe pãmânt, cum se întâlneºte cu femeia, pã-
mânteºte. I se aprind ochii ca becurile; se aprinde focul ca
vãpaia. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, oare, acesta este
lucrul Tãu? A adus satana pe pãmânt multe feluri de pãcate.
Adevãr adevãrat grãiesc: nu poate omul sã strãbatã printre
aceste feluri de pãcate ºi sã nu le facã. Am vãzut creºtin care
mult a fost iubit de Tine, ºi astãzi este cãzut în tinã. Dumne-
zeul meu, sã nu-mi socoteºti ceea ce vorbesc minciunã, dar
nu mai pot îndura durerea mea“. 

... Fiule, s-a fãcut numãrãtoarea. Sã nu se rupã aceastã
hârtiuþã. Dacã numai câte o persoanã de fiecare nume era, tot
creºtea numãrul, ºi astãzi nu mai eram aici. Dar nu Mã ajutã
nimeni, nu Mã împrumutã prin muncã duhovniceascã, ºi
munceºte numai pãmânteºte, sã-ºi facã avere bogatã. 

Prima datã am cunoscut cinci creºtini. Sã fi crescut tot
cu cinci, ºi pânã acum se înmulþeau. Dar creºtinul ce a fãcut?
A auzit, doar atât, ºi s-a culcat, ºi s-a trezit când era o vreme
rea ºi nu se mai putea câºtiga prin munca sa nimic. O, creºti-
ne, nu mai numesc pe nume, cã Mi-e ruºine, cã ai nume bla-
goslovit ºi sfânt, ºi zic: creºtine, nu schimba viaþa Mea! Nu
zic cãtre curvari, nu zic cãtre vânzãtori, nu zic cãtre beþivi, nu
zic cãtre hoþi, ºi strig þie, creºtine: nu te teme de vremea
aceasta rea ºi nu schimba viaþa Mea, cã vremea trebuie sã
vinã. Eºti creºtin, creºtin sã rãmâi. Ai auzit? Nu lepãda hãinu-
þa de creºtin în faþa unui pãgân. Pãgânul sã-ºi lepede hãinuþa
în faþa ta, ºi aºa se va întâmpla dacã vei avea credinþa Mea. 

... Vine vreme grea când vei fi forþat sã te duci la ºcoa-
lã sã înveþi ce n-ai învãþat ºi sã fii ce n-ai fost. Ce faci atunci?
cãci ceea ce vei învãþa, toate sunt contra Mea, ºi toate sunt
contra ta ºi contra hãinuþei pe care o porþi. De aceea vã spun:
ce faceþi cu aceste vremuri care vã stau în faþã? Sã ºtii cã
Dumnezeu doboarã pe vrãjmaºul Sãu cum a doborât David pe
Goliat; sabia lui l-a tãiat pe Goliat. Aºa ºi tu. 

Domnul te roagã sã nu iei acest semn drãcesc, ºi luptã-te
luptã dreaptã, ca sã nu te amãgeascã. Sã aveþi grijã de copii,
cã mult se bucurã antichrist sã-i facã uteciºti. Pãstraþi taina ºi
nu vã vindeþi, cã nu e de la tine acest lucru, ci e de la Mine,
de la un Dumnezeu pe Care nimeni nu poate sã-L vadã, decât
cine e cu El. Cã vine vremea sã stea oºtirea Mea colea, ºi cea
rea, colea, ºi vor sta faþã în faþã, ºi sã ºtiþi cã aceºtia nu se vor
lupta cu sabie, ºi se vor lupta cu putere nevãzutã. Va sta duº-
manul sub talpa ta, dar fii adevãrat creºtin. Nu te vopsi, tatã. 

Creºtine, creºtine, auzi trâmbiþa ce spune? Ce zici, vei
putea sta pânã la venirea Mea? Rãspunde! O, fiule tatã, e
vremea grea ºi rea, ºi omul nu vrea sã facã voia Mea; pune în
faþã neputinþã. Dar þine minte aceste cuvinte sfinte: cine
dragoste a avut, a putut. Cine a voit, a putut. 

11/24 ianuarie 1977

Proorocia cãderii munþilor peste oameni. Armele creºtineºti vor
birui armele duºmane. Patriarhul Justinian „în groapa cu lei“. Se 

împlineºte Apocalipsa. 

... Te doare capul sau stomacul sau mãseaua ºi zici cã
aceasta e o durere. Dar vine durere mai mare, pe care n-ai

avut-o niciodatã, ºi va fi fãrã mângâiere. Fiule, te întâlneºti cu
mulþi care poartã viaþa pe jumãtate, care poartã pãlãria pe o
parte. Mult Îl vei cãuta pe Dumnezeu, ºi vei fi îndurerat de
bãutura pe care o bei pe furiº, ºi vei fi îndurerat de duºmãnia
pe care o porþi pe furiº, ºi vei fi îndurerat de mâncarea pe care
o mãnânci pe furiº. Eu îþi zic „copilul Meu“, dar tu eºti duº-
manul Meu. Fiþi atenþi: celui ce nu-i place sã fie cu Mine,
multe rele nãscoceºte. ªi staþi cuminþi ºi cu luare-aminte la
cãderea lor, pânã ce Domnul îi va îndepãrta dintre voi cu
puterea Sa. 

... Dacã tu nu vrei sã asculþi aceste porunci, Dumnezeu
le ia de la tine ºi le dã celui ce ascultã. Câþi nu au venit în
acest loc ºi au trecut ca ºi cãlãtorul, au dat bunã ziua ºi au ple-
cat. Unde sunt? Ei spun cã ºtiu ºi ei sã lucreze fãrã sã-i con-
ducã Dumnezeu. O, iubite frate, aceste cuvinte le-am vorbit
când nu erau munþii aceºtia ici-colea ºi nu se vorbea cã vor
creºte munþi printre voi. ªi iatã cã Dumnezeu a spus cã va
veni vremea când vor creºte munþi ºi veþi zice munþilor: „Cã-
deþi peste noi ºi ne ascundeþi de faþa lui Dumnezeu!“. Uite cã
munþii au venit lângã tine, ºi aceluia îi vei spune: „Surpã-te
peste mine, ca sã scap de mânia lui Dumnezeu!“.

... Strigã la Mine sã piarã duºmanul tãu, dar strigã tu, cã
Eu îl vãd. Poate e prieten cu tine. De aceea îþi zic: strigã tu. Pen-
tru unii din voi vine mare bucurie, iar pentru unii, mare întrista-
re; fiecare în a sa lucrare. Ascultã, creºtine, sã ai putere înaltã.
Aºa se va da de la Dumnezeu ºi robului Sãu puterea Fiului Meu,
ºi orice vei porunci, se va împlini, ºi nu te vei mai lupta cu sabia
ori cu puºca, ci cu rugãciunea, cu postul, cu privegherea. Aºa
vei vâna, cãci armele care s-au fãcut prin fabrici ºi uzine, vor
rugini, cã nu va mai fi timp sã întindã puºca sã te împuºte. Vor
umple ºanþurile ºi cãrãrile, cu trupurile lor neputincioase. 

Am adus laudã la creºtini, ºi lauda au dat-o la câini.
Daniele, crezi? Ce laudã sã-þi mai aduc Eu, poporul Meu? cã
dacã am adus un cuvânt de laudã, ai dat ca racul, mult înapoi.
Cum se purtau fiicele lui Nicolae Achim! cã nu era în tot po-
porul Israel aºa port. ªi iatã acum cum poartã rochia mai sus
de genunchi, ºi nu numai acestea. Pe mulþi i-am lãudat, ºi
mulþi au murit, ºi i-am lãsat ca sã înainteze, nu ca sã dea îna-
poi. Sã nu te superi, creºtine, cã dacã fratele tãu greºeºte, te
dojeneºte ºi pe tine Domnul, cã nu ajuþi pe cel cãzut sã se
ridice în sus. 

... Sfinþii împãraþi Constantin ºi Elena au înfipt crucea
în pãmânt ºi s-au jurat cã nu va mai fi luptã. ªi acum, sfântul
împãrat Constantin s-a sculat în picioare ºi lucreazã în avân-
tul sãu cel nou. ªi patriarhul Justinian e ceva, dar el nu ºtie ce
se petrece în România ºi în slujitorii bisericii lui; nu ºtie rãu-
tatea lor. ªade ca Daniel între lei ºi nu poate sã-i cearã fiicei
lui sã-i dea o canã cu apã, cã nu o lasã. Îi dau ei apã. Dar mult
nu va fi ºi toþi vor pieri. Fiule, mai e scris în Apocalipsã un
rãzboi, dar nu cu arme de foc. ªi sã ºtiþi cã apropiatu-s-a. 

... Aþi fãcut rochiþe ºi au rãmas scurte. Atât cer de la
femei: sã-ºi acopere osul genunchiului, cã dacã aº cere mai
mult, aþi face rãzboi cu Mine. Cine nu lucreazã ca Mine, este
împotriva Mea. 

9/22 februarie 1977

Judecata va fi pentru judecatã. Pãcatul asupra Duhului Sfânt adu-
ce focul ºi prãbuºirea locaºurilor fãrãdelegii. Oamenii cer focul.
Idolii vremii. Graniþele României se vor pecetlui de cãtre Domnul. 

Prigonirea monahilor de cãtre slujitorii din biserici. 

... Eu sunt Domnul Iisus Hristos, Care M-am pogorât
din cer pe pãmânt, dar nimeni n-a cercetat cum s-a întâmplat. 
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Tatã, mai întâi, credinþa voastrã e rugatã sã nu Ne mai
facã Nouã judecatã, cã judecata va fi pentru judecatã, cã Eu
pot rãbda judecata voastrã, dar voi nu puteþi rãbda judecata
Mea. Feriþi-vã de aceastã faptã necredincioasã. Dumnezeu Îl
trimite pe Fiul Sãu din cerul sfânt sã vã înveþe. Tatã, sunt
foarte supãrat de vremurile de astãzi, pentru cã nu mai e vre-
me sã piardã Dumnezeu vreunul pe pãmânt ca sã descurce
toate firele, cum fãcea odatã. ªi toþi sunteþi rugaþi: cine crede,
sã creadã ºi mai departe, iar cine nu crede, nu este obligat sã
stea în faþa Mea, ci sã dea drumul liber la cine crede, cã se va
întâmpla cu ei cum s-a întâmplat cu moºii ºi strãmoºii voºtri.
ªi sunteþi rugaþi: sã plece cei ce nu cred, cã vã împiedicã ºi pe
cei ce credeþi ºi bagã beþe în spiþe la cei ce cred. Þineþi minte,
cã dacã era minciunã, nu mai era acest trup pânã acum. Cre-
dinþa voastrã sã fie curatã. Nu vã rezemaþi pe om sau pe pom,
cã ºi omul, ºi pomul vor fi smulºi. Întemeiaþi-vã pe credinþa
sfântã, cum au þinut ºi moºii, ºi strãmoºii voºtri. 

... Luaþi aminte, cã nu te pune veacul acesta sã bei, nu
te pune veacul acesta sã-L huleºti pe Dumnezeu, ci dragostea
din tine te pune sã faci aceasta. Stai la masã ºi bei cu acela
care e duºmanul Meu. Stai la masã ºi mãnânci ºi bei cu
duºmanul Meu. Care este voia Mea? Ca sã bei cu duºmanul
Meu? Sã te porþi de mânã cu omul din lume? Nu sta nici pe
scaunul aceluia care nu vrea sã facã voia Mea. 

V-am spus sã luaþi aparate (radiouri, televizoare, n.r.), dar
nu ca sã vã stricaþi. O, am gãsit în casele voastre cã sunteþi la
fel ca ºi cel din aparat. Mare platã are acela care are aparatul
pe masã ºi legea lui e sfântã. 

... Copilaºul Meu, uitã-te ca la o pãdure întunecatã la
lumea cea rea, dar nu intra în ea, cã e ursitã focului. Copilaºii
Mei, ieºiþi din lume. Nu mai trãiþi o viaþã ca lumea, ci fiþi deo-
sebiþi, fiþi sfinþiþi. De ce-L judeci pe Domnul Iisus Hristos? El
a fost judecat mult, mult de Pilat ºi nu L-a gãsit vinovat, ºi tu
Îl gãseºti vinovat. Duhul rãu a fãcut locaº în inimile oamenilor
ºi a astupat gura omului, ca sã nu mai grãiascã nimic sfânt, ºi
din pedeapsa aceasta, Dumnezeu a fost ºi mai mult hulit. 

19 februarie/4 martie 1977

Împlinirea proorociei despre dãrâmarea oraºelor. Sportul: idolul
vremii de acum. România va avea hotar pentru cei strãini. Monah 

cu viaþã sfântã. 

... Nu numai aici, în toate þãrile. Asta le-a fost împãrtã-
ºania lor: hula împotriva Duhului Sfânt. Fiule, tu nu vezi, dar
dacã ai vedea, ai rupe haina de pe tine ºi ai striga la lume sã
nu mai foloseascã hula împotriva Duhului Sfânt. Am spus
odatã: «Bucureºti, Bucureºti, cum te voi întoarce pe dos ºi nu
va rãmâne piatrã pe piatrã!», ºi cei scãpaþi se socotesc cã
sunt scãpaþi, dar nimeni nu va scãpa. Hula îi omoarã, nu
Dumnezeu. Hula e prima sculã care stã la tulpina pomului
care nu a fãcut nici un rod. 

... În loc sã plângã ºi sã se jeleascã, sunt certuri ºi vorbe
de ocarã ºi dupã aceastã plagã. Mai bine pregãtiþi-vã, cã mai
vine. Dumnezeu trimite îngerul Sãu ºi va pune foc la lume.
Cu ce? Nu se spune. ªi atunci ce vei face? Unde te vei bãga?
Vai de viaþa ta, care ieri-alaltãieri zbiera ºi se îngrozea de mâ-
nia Mea! 

... Încetaþi pãcatele! Stop! zice Domnul. Ai înþeles? De
ce pãmânteºte se executã acest stop? Când e bariera pusã pe
calea feratã, fluieri ca sã ridice bara, cã eºti grãbit, dar Eu zic:
nu ºuiera la Acela Care a pus bara, cãci vine acceleratul peste
tine ºi te face zob. 

... Am dat îngãduinþa sã aveþi aparate ºi gãsesc creºti-
nii la meciuri. Interzis! Interzis, creºtine, sã te uiþi la meci! Eu
nu Mã duc la meci, ºi nu este îngãduit la nimeni. Cine a în-
drãznit, a greºit, ºi la trecerea din viaþa aceasta, acei negri
care au fãcut meciurile, îi iau ºi îi bagã în iad. Ce e aceea
„meci“? E ce nu a fost pe vremea moºilor ºi strãmoºilor voº-
tri. Feriþi-vã de acest cuvânt, „meci“. Feriþi-vã de scamatorie.
Acesta este cel mai mare idol din vremile voastre. 

... Veþi vedea în þãrile apropiate cum stau numeroase
trupe ºi aºteaptã sã intre în þara româneascã. Nici cât vârful de
ac nu va rãmâne gunoi în þara româneascã, ºi nu vor mai intra
strãinii, cã nu vor putea, ºi vor zice: „Am pe fratele meu în
aceastã þarã ºi vreau sã merg la el. Am pe tata ºi pe mama în
aceastã þarã ºi vreau sã merg la ei. Am pe fiul meu în aceastã
þarã ºi vreau sã merg la el“. O, nu i se va îngãdui, cã nu vine
curat, ci vine întinat. 

... Zice Domnul: ca furul voi fi ºi voi lua din casa ta tot
ce este al Meu, ºi pe tine nu te voi trezi, cã ai dormit ca un
buºtean ºi n-ai vãzut furul care a venit. De ce nu citiþi Scrip-
turile ca sã vedeþi cãrãrile acestui veac? ªi dacã le citiþi, nu le
tãlmãciþi voi, ci duceþi-vã la pãstorii Mei sã vi le tãlmãceascã.

... Tu n-ai vãzut cum copiii de la ºase ani în sus nu mai
sunt ai pãrinþilor care i-au crescut? De ce trag de copiii
creºtinilor ca sã-i ducã la grãdiniþã? Ca sã-i strice ºi sã-i cum-
pere, ºi pentru aceasta Dumnezeu îi dãrâmã. Anunþã, fiule, cã
aceastã vreme e vremea morþii, fie pãmânteºte, fie duhovni-
ceºte. Cine vrea sã moarã, sã moarã. Aceasta rãmâne la voinþa
omului. Numai cine cere, sã cearã sã rãmânã viu. Iar dacã voi
veþi împlini, veºnic nu veþi muri. 

... Vine timpul ca fiecare monah sã plece la cãsuþa lui.
Crezi? Vine timpul, dar Domnul Iisus Hristos Se luptã sã sur-
pe timpul care vrea sã vinã. 

24 februarie/9 martie 1977

Pieirea capilor care au cãlcat duminicile ºi sãrbãtorile. 

... Vor pierii toþi capii proorocilor mincinoºi. Aceºtia
vor fi uciºi de duminicile ºi sãrbãtorile pe care nu le mai res-
pectã, ºi veþi pieri ºi voi, cei care v-aþi certat cu duminicile ºi
sãrbãtorile Mele. 

9/22 martie 1977

Suferinþa peste lume. Judecata va fi pe pãmânt. Locul celor ce au
pierit la cutremur. Mutarea la cer a patriarhului Justinian în rândul
fericiþilor. Lucrarea deºertãciunii omeneºti este proorocie min-
cinoasã. Proorocia învierii morþilor ºi a judecãþii fãpturii. 

... Copilaºii Mei, fiþi desãvârºiþi, cã peste lume vine
ciumã, vine moarte, vine multã, multã suferinþã. Va pieri mul-
tã lume, începând cu copiii; apoi cu argaþii, ºi mulþi vor trece
de la întuneric la luminã, dar sã vã feriþi, cã nu vine ca sã se
sfinþeascã ºi sã rãmânã sfânt, cã scris e: «Cine s-a sfinþit, sã
se sfinþeascã ºi mai departe», cãci când era vreme de sfinþit,
nu se sfinþea. Între Mine ºi lume se va pune un hotar înalt. 

... Ai cãzut în noroi ºi ai întinat hãinuþa. Este apã care
spalã orice patã. Dar ai cãzut de la botez, ºi aceastã patã nu
se ia. 

... O, iubite frate, cum vei râvni sã te odihneºti într-un
loc ceresc! O, creºtine, ai ajuns unde se desparte lumina de
întuneric, ai ajuns la rãul rãului. Dar strig: opriþi-vã de la pã-
cat! Strig ºi Mã uit cum se uita Noe din corabie, ºi Mã uit pe
pãmânt sã vãd, mai e mult ca sã aduc la sfârºit toate câte sunt
scrise în carte? 
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... Aici, pe pãmânt, se va muta toatã fiinþa omeneascã,
ºi aici se va face judecata la lumea toatã. Nu te uita la minci-
nosul acela care zice cã nu este Dumnezeu ºi cã omul nu e fã-
cut de Mine. ªi când îl vei vedea legat în lanþuri strâns, te vei
uita la el ºi te vei cutremura de fricã sã nu fii ºi tu tot legat ca
el. ªi îl vei blestema ºi îi vei spune: „Ne-ai înºelat, cã spu-
neai cã tu eºti Dumnezeu!“.

... Iatã, Solomon, care rãmãsese singur în iad, ce fãcea?
Cã mãsura ºi punea þãruºi ºi bãtea, cã se îngrozeau diavolii de
ce face el ºi ziceau: „Prin înþelepciunea sa, vrea sã ne nimi-
ceascã pe toþi“. Aºa ºi tu, creºtine, nu te suferã diavolii sã faci
pe locul lui lucrarea Domnului, ci te aruncã. Roagã-te lui
Dumnezeu sã te arunce în sânul lui Avraam, sã ai înþelep-
ciune; nu înþelepciune sã-þi faci palate, ci înþelepciune sã-þi
faci mult popor. Atunci nu va mai zice nimeni de ce crezi în
Dumnezeu, cu toate cã bunãtãþile vor sta în faþã. Atunci nu
vei mai fi cu porcii, nu vei mai fi cu vitele, nu vei mai fi cu
nebunii, cã vei fi numai cu îngerii ºi cu sfinþii. Nu atunci, dar
peste o clipã ai sã fii. Tatã, e scris în carte, ºi cine are price-
pere, sã priceapã. 

... Fiule, ºtii ce a zis Dumnezeu când a vãzut atâta lume
venitã la El dintr-o datã (cutremurul din 4 martie 1977, n.r.)?
„Cine v-a trimis la Mine mai înainte de vreme?“ ªi a zis la
îngeri: „Luaþi-i de aici ºi duceþi-i la locurile lor pânã la ju-
decatã, cã atunci se va vedea cine a fãcut atâta distrugere pe
pãmânt, cã ºi rãzboi dacã se fãcea, tot nu mureau atâþia“. De
fricã, nu vã spune, tatã, numãrul morþilor. 

Þineþi minte, cã vor pieri capii. Cine este în oraºul Bu-
cureºti, þineþi minte, cã veþi vedea moartea capilor care con-
duc suflarea aceasta numai la rãu. Copilaºii Mei, luaþi amin-
te la aceste cuvinte. Numai la rãu conduce toatã lumea, ºi mai
ales pe capii cei mici. Aceºtia sunt vipere mari. Sunteþi rugaþi
de zece ori: þineþi minte! Vor pieri capii. Mai sunt câteva zile,
cãci ce e la voi zece ani, la Mine e o zi; ce e la voi o zi, la Mi-
ne e un minut. Vor pieri capii. Vor umbla bâjbâind oile. Mulþi
vor pãrãsi locuinþele ºi vor cãuta altele. Vor pieri izvoarele de
apã ºi nu vor mai avea cu ce se adãpa. Va pieri pâinea, ºi aces-
tea toate de sus de la Dumnezeu vor fi, ca sã vadã toþi cã nu
acestea înseamnã Dumnezeu. 

... Cineva a spus de sub dãrâmãturi: „În veac nu voi ui-
ta pe cel ce m-a scos!“, ºi nu a zis „Domnul a fost!“.

... Eu, Domnul Iisus Hristos, M-am coborât din cerul
sfânt sã vã spun: fiþi conºtienþi, nu fiþi ameþiþi. E greu, tatã, de
viaþa voastrã. Ce sabie dureroasã a tãiat inimile voastre! Cum
adicã? Fiþi pricepuþi ºi sã umblaþi treji. 

Asearã, la orele 23:30, a încetat din viaþã pãrintele vos-
tru ortodox, Justinian patriarhul. Boala nu a fost nimic pentru
el, cãci pentru fiecare creºtin, moartea nu i se pare ºi nu vine
cu durere, dar durerea i-a fost prin necaz. I-a luat locul un
altul, pe care el nu l-a voit. ªi acest înlocuit nu este cu Duh
Sfânt, ci este cu duhul în multe feluri. Nu þine în dreptate cu
Mine sau cu tine, ºi þine în dreptate cu minciuna, þine în drep-
tate cu iubitorul de argint ºi cu iubitorul de aramã. El stã pen-
tru mândrie, nu pentru Mine. Veþi vedea întunericul de care
aþi fost anunþaþi. 

Poporul Meu, þine bine la viaþa creºtinã, n-o lãsa sã
prindã ruginã pe ea, ºi curãþeºte-o mereu pentru Dumnezeu.
Mãnâncã hrana ta din mânã curatã ºi blagoslovitã. Chiar dacã
cineva îþi zice: „Ia!“, tu nu bãga în tine apã cu pâine nesfin-
þitã, încercându-vã sã vadã dacã voi îi cunoaºteþi pe ei. Co-
pilaºii Mei, odraslele Mele, veniþi-vã în fire ºi purtaþi-vã bine
viaþa cu Mine. Poate acum te culci ºi nu se ºtie cum te scoli. 

Poporul Meu cel îndoit, poporul Meu cel întristat, care
ai durere mare pentru aceastã brãþarã care se desfiinþeazã. Nu
se þine seama cã a dispãrut acest patriarh. Îl plânge familia sa,
îl plânge toatã biserica ce se numeºte bisericã duhovniceºte.
Aþi auzit? Nu aveþi voie sã glumiþi. Purtaþi-vã cum se cuvine.
Sã purtaþi doliu. Fiule tatã, se bucurã þara toatã de plecarea
lui, cã dacã þinea cu sine, nu-l întrista ca sã-ºi piardã viaþa. Nu
a avut voie nimeni sã stea lângã el în timpul acela, decât nu-
mai duºmani au avut loc la cãpãtâiul lui. Nu a dat voie nici în
bisericã sã se vesteascã. De ce când pleacã altcineva vesteºte
la toate aparatele de ºtiri? Pe cine-l doare inima de sine? cã
acesta a þinut bisericile ºi mãnãstirile în mânã, dar de acum nu
va mai fi, ºi toate, toate se dãrâmã, ºi duhovniceºte, ºi pãmân-
teºte. Toþi cãlãii se bucurã. Când l-a adus pe acest înlocuitor
ºi a cerut binecuvântare spre a sa lucrare, patriarhul Justinian
nu a voit, ºi a plâns cu suspine ºi i s-a ridicat de la inimã un
nod mare, care nu a mai avut salvare. Justinian se scrie în
condica fericiþilor. 

... Aveþi toatã grija ca tocmai acum la sfârºit sã nu vã
înghitã antichrist. ªi acum când vorbesc, e antichrist de faþã.
ªi lângã patul lui Justinian a stat antichrist lângã el, cã doar,
doar o scãpa ceva ca sã-l poatã lua. Patriarhul cel mare al ce-
rului i-a dat binecuvântare ºi hranã multã, multã când a ple-
cat. Amin.

... Copilaºii Mei, pentru aceasta trimite Dumnezeu din
cerul Sãu pe Duhul Sãu într-un lut de pãmânt; cum ai avea tu
un bucium, aºa ºi cu trupul acesta. Cui îi place, bine. Cui
nu-i place, fuge departe, cã au ieºit mulþi prooroci mincinoºi.
Ascultã, tatã, cã sunt prooroci care proorocesc prin frunzã,
cântã prin frunzã. Sunt prooroci care proorocesc prin vioarã,
proorocesc prin chitarã. Sunt prooroci care proorocesc prin
dans. Sunt prooroci care proorocesc prin sãrutare. Mii ºi mili-
oane. Nu e frunzã ºi iarbã câþi prooroci sunt ca sã amãgeascã
fãptura omeneascã. Dar Dumnezeu numai o singurã coardã ºi
o singurã unealtã are. Sunt multe, dar s-au sfârºit; ºi pentru
sfârºit a mai rãmas una. ªi în ziua aceea vor veni patru fraþi
din patru pãrþi ºi vor avea patru instrumente ºi cu ele vor
cânta cântarea lor, nu împotriva voastrã, ºi va cânta fiecare
cântarea sa: unul, pentru învierea morþilor; altul, ca sã cheme
din toate colþurile pãmântului la judecatã; altul, pentru alta;
altul, pentru alta. 

14/27 martie 1977

Cei din urmã vor fi întâi. Crucea este biruitoare în rãzboiul dintre
cei rãi ºi cei credincioºi. Rugãciunea ºi postul sã fie fãcãtoare de
minuni. Poporul ales va fi adus pe nori în locul pregãtit, iar cei 

aleºi vor salva þara creºtinã. 

... Vino la Mine, creºtine! cã fericit este cel ce nu M-a
vãzut ºi M-a iubit. Fericit este acela care a suferit pentru Mine
ºi pentru cã a fost credincios ºi nu ºi-a lepãdat credinþa jos.
Înaintaºii voºtri au luptat fãrã preþ ºi au biruit, dar dacã tu vrei
sã recunoºti preþul pe care vrei sã-l iei de la Mine, uitã-te la
sfânta Scripturã, cãci cel de pe urmã va fi întâi, ºi cel dintâi
va fi pe urmã. De ce eºti tu cel dintâi? Nu se judecã ºi nu se
face judecatã niciodatã. 

... Se aude din cer când lumea vã duºmãneºte ºi vã
porecleºte ºi vã ameninþã, ºi Dumnezeu plânge când vede pe
poporul Sãu cã nu tace ºi ridicã sabia împotriva celui rãu. Nu
mai e timpul sã ridici sabia. Sabia ta e rugãciunea, ºi glonþul
tãu e postul, ºi toiagul tãu e crucea, tatã. Moise, cu toiagul a
despãrþit Marea Roºie pe jumãtate ºi a trecut poporul. Acum,
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toiagul s-a prefãcut în cruce sfântã, ºi dacã ai credinþã, eºti
mult mai presus decât Moise cu toiagul. Ia sã vezi, tatã, nu-
mai sã vezi. Uitã-te bine la cuvântul Meu care este cãtre tine,
cã se face rãzboi între oamenii rãi ºi între oamenii Mei, ºi Eu,
Fiul lui Dumnezeu, am sã le fiu comandant. Dar nu rãzboi ca
în vremuri, cum se vorbeºte astãzi falsificând adevãrul. Nu
aºa se va întâmpla, ºi va fi rãzboi fãrã arme ºi se vor nimici
rãii de la sine. Sã nu te iei dupã oamenii rãi sã te faci prieten
cu ei, cã vei pieri. 

... Veniþi-vã în fire, cã nu s-a legat gura boului care e pus
la treierat. Nu s-a legat meliþa de meliþat. Nu a spus Domnul:
„Nu mai merge dupã Mine, cã uite, e colea duºmanul ºi te ia“,
ci Domnul spune: vino dupã Mine, cã nu de la tine e biruinþa.
Cere! Dar nu mai cere nimeni, tatã. ªtii ce cere acum? Maºinã
de cãlãtorie la drum. Dar Eu zic: dã-Mi ºi Mie ce cer Eu. 

... Când vei avea tu putere sã opreºti criminalul de la
crima sa? Când vei avea tu putere sã sufli din gura ta asupra
aceluia pe care Domnul îl va învia? Domnul Iisus te întreabã.
Când vei avea putere sã dai grai celor muþi? Când vei avea tu
putere sã dai vedere orbilor? Când? Care va fi a voastrã rãs-
platã dacã voi nu aþi împlinit niciodatã aceastã minune? cã
uite, a sosit soarele la asfinþit ºi rãmâne întunecime. 

... Poporul Meu, poporul Meu, cum am adus la Maica
Mea pe norii cerului pe cei care o iubeau ºi o slujeau, aºa îl
voi aduce la acest locaº pe norii cerului pe poporul Meu. 

... Poporul Meu, se va întreba despre viaþa ta, despre þa-
ra ta, dar dacã numai unul va rãmâne, se va rãpi acela, ºi þara
se va nimici, iar dacã vor fi cinci, Domnul va face prin ei lu-
crarea Sa, ºi þara nu se va nimici. 

2/15 aprilie 1977

Duhul Domnului sã fie urmat. ªtiinþa este viaþa cea sfântã. Sfinþii
sunt vii. Semeþia se va veºteji, iar smerenia va înflori. Cei duhovni-
ceºti vor iubi numai pe Domnul. Proorocie despre continuarea ur-
giilor, ºi va pieri împãratul cel pãmântesc. Satul Maluri stã sub 

pedeapsa necredinþei. 

... O, poporul Meu iubit, Eu am grãit cã M-aº fi lipsit
de toate, dar e un „ce“ care nu Mã lasã sã plec ºi sã scutur
praful de pe picioare pe aceastã cale. Nu Mã lasã, cã mai e un
clipit de ochi ºi mai e ceva de lucrat, mai e, ºi aºteaptã. Voi
nu ºtiþi ce aºteaptã Dumnezeu. Aºteaptã, cã aºa e scris în sfân-
ta carte, un cuvânt sã se împlineascã. Poporul Meu, încã o
datã aplec capul peste tine. Nu te mai amãgi, nu te mai încân-
ta cu nimic. Vedeþi bine vremurile cum au înºelat mii ºi mii
de bãrbaþi, mii ºi mii de femei, afarã de copii, cã zice Dom-
nul: mai bine nu s-ar mai naºte copii, cã nici unul nu se mai
naºte pentru Mine, ci se naºte pentru iad. Veniþi din toate col-
þurile acestui pãmânt ºi ieºiþi din plapumã ºi rugaþi-vã! Nu
mai dormiþi, cã aþi umplut toate vasele de naturã. De aceea zic
unii cã omul e fãcut de naturã. Adevãrat grãiesc, cã fiecare
mãrturiseºte ceea ce face ºi ceea ce este el. 

... A venit ziua cea mare când sunã clopotele de la ho-
tare. Sunã trâmbiþele, dar tu nu auzi, cã e diavolul la mijloc,
care te înºealã miºeleºte. ªtii totul, creºtine, dar pentru cã ºtii,
cu atât mai mult vei fi judecat. Scoalã-te, nu mai sta nepãsã-
tor! Ascultã acest glas care a mai rãmas, cã odatã treceau zile
ºi nopþi întregi ºi nu mai sfârºeam, dar astãzi Duhul lui Dum-
nezeu este ameninþat, este alungat, este trãdat, este blestemat.
De cine? De tine, creºtine. De ce n-ai venit la Mine sã iei ce-þi
dau Eu, viaþã fãrã de moarte? De ce nu vrei sã fii cu îngerii ºi
eºti cu diavolii? Sunt ameninþat de moarte de cuvintele pe

care le gãsesc în faþa voastrã. Deºteaptã-te, creºtine, nu mai
dormi! cã nu mai vine nimeni la tine ca sã te mai deºtepte. 

Iatã, a sosit ceasul de judecatã, ºi dacã nu vei fi pregã-
tit, nu ºtii la cine sã apuci sã te ocroteascã, sã te scape, cã am
lãsat cerul ºi slava ºi M-am smerit pentru tine. O, iubite creº-
tine, cât bine am fãcut Eu pentru tine, ºi tu nu vrei sã iei acest
bine pentru Mine! cã nu va mai fi cu tine acest Duh dumne-
zeiesc ca sã sune la urechea ta cuvântul acesta: „Ascultã!“.

... Copilul Meu, care eºti binecuvântat ºi te-am ales! Cã
te-am cãsãtorit, e cã am voit sã împlinesc mai curând veacul,
ºi sã te rogi ºi sã plângi de ceea ce am fãcut Eu cu tine. Dar
tu, creºtine, nu vrei sã asculþi, nu vrei sã iei aminte la lucrarea
sfântã pe care am fãcut-o cu tine. Nu am venit ca sã te cãsã-
toresc, cã dacã nu veneam Eu ca sã te cãsãtoresc, ºi aºa te cã-
sãtoreai tu cu fiicele Sodomei. Dar Domnul Iisus a venit ºi
te-a fãcut ucenic ºi þi-a dat femeie din fiicele lui Israel. Cã nu
ºtie femeia ta sã te serveascã, nu-i nimic. Cã nu ºtie sã te în-
grijeascã, nu-i nimic. Dar nu aºa ca lumea, ci ca ai Mei creº-
tini din vremurile de demult. 

... Nu dormi, cã nu e vreme de dormit. Pune mâna pe
sabie, dar nu pe sabia care taie carne, ci pe cea care taie du-
hurile necurate. 

... Tu de ce nu vrei sã înveþi cum învaþã lumea ºcoalã?
Învaþã aceastã ºcoalã duhovniceascã, sã dai viaþã la o lãstãri-
cã ce este pe pat de moarte. 

... Fiþi cuminþi! Nu vã mai stricaþi, nu-L mai pãgubiþi
pe Dumnezeu. Mã uit la tine cum ai sã vii la Mine ºi ai sã te
rogi sã te iert de pãcatele tale, ºi sã ºtii cã nu se vor ierta pãca-
tele în vremea aceea. Astãzi se iartã. 

... Învãþaþi bine, cã veþi fi examinaþi. Sã rãmânã vrãj-
maºul de ruºine. Sã-i arãþi, iubitul Meu, cã eºti deºtept. ªtiinþa
ta sã fie sfântã, sã nu te asemeni cu cei care astãzi învaþã carte
sã dea viaþã la cei morþi. Unde este un mucenic Gheorghe, ca-
re împungea cu suliþa scorpia? Spune, unde este un Spiridon,
care a despãrþit pãmântul de foc ºi de apã? Unde este un Ilie?
Sunt vii, nu au murit, deºi au fost pe pãmânt chinuiþi. Dacã aþi
vedea cum li se supun lor ºi apa ºi focul, ºi ce ordine dau ei!
Aceºtia sunt preoþi. De ce în vremurile de astãzi nu au mai
ieºit moaºte de sfinþi? Sã ºtiþi cã vor mai fi, dar la timpul lor.
Da, copiii Mei, este vremea când nu mai rodeºte pãmântul,
dar va veni vremea sã rodeascã ºi stânca de piatrã, ºi va da
rod cum nu a fost nici în vremea moºilor ºi strãmoºilor. 

Pãstraþi-vã, nu vã încântaþi, nu vã uitaþi la chip cã sun-
teþi frumoºi. Nu te fãli cu frumuseþea, cã se va veºteji, iar
smerenia smeritului va înflori. Nu te supãra când n-ai ce mân-
ca; nu te supãra când n-ai ce îmbrãca, ci mulþumeºte lui Dum-
nezeu ºi la bine, ºi la rãu, cã nu vine mereu acest rãu, ºi se va
schimba timpul acesta, ºi ce te vei face cu pãcatele pe care
le-ai fãcut când ai supãrat pe Dumnezeu din pricina trupului
tãu de azi? Învaþã-te, tatã, sã fii smerit, sã fii bun creºtin, sã
fii blând, ºi nu uita cã averea pãmânteascã e a lui Dumnezeu.
Tu nu ºtii, tatã, zici cã ai o casã frumoasã, dar nu ai, pentru cã
nimic nu e al vostru, cãci când va veni ceasul, le laºi pe toate.
Te va pune cineva sã pãzeºti via, ºi când îþi va sosi ceasul, vei
pleca ºi vei lãsa soþia, vei lãsa copiii, vei lãsa rude nenu-
mãrate ºi vei pleca. Cu ce? Cu ce ai fãcut duhovniceºte. Frate,
n-ai vãzut niciodatã cât de greu îi este unui suflet când se des-
parte de soþie ºi copii, de frate, de sorã. Atunci ar da tot ce ar
avea ca sã mai stea o clipã. Treziþi-vã, copii, ºi bãtrâni, ºi ti-
neri! cã greu este ceasul morþii, ºi grea este ºi ziua de jude-
catã. De ce sã fie aºa când ai avut prilejul sã fii cel mai fericit
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suflet? De ce sã fii pedepsit în iad când ai avut prilejul sã te
ia îngerii lui Dumnezeu? De ce? De ce te încântã poftele ºi de
ce te încântã lumea ºi trupul? 

... Trezeºte-te, creºtine! Trezeºte-te ºi tu, pãgâne, cã
mai vine un cutremur ºi mai vine ºi un potop ca potopul lui
Noe, ºi mai vine o undã mare ºi o alunecare de pãmânt, ºi vei
merge kilometri întregi cu case cu tot. Acesta vine pentru fap-
ta ta, cã multã foamete ºi multã secetã va fi ºi multe vite vor
pieri ºi multe vieþi omeneºti vor pieri. Chiar ºi împãratul va
pieri, pentru nelegiuirea sa, cã a înmulþit pe pãmânt numai
munca pãmânteascã. 

... Creºtine, de vei strica lucrul Meu, îþi va sta capul
unde-þi vor sta picioarele. Duceþi aceste cuvinte în poporul
Meu ºi aveþi grijã sã nu þineþi la suprafaþã aceastã lucrare. Pã-
ziþi-vã de câini, cã mulþi dintre creºtini s-au fãcut trãdãtori, cã
mulþi au mâncat cu necredinþã la masa Mea, crezând cã i se
va îmbogãþi casa ºi trupul ºi crezând cã vor avea ºi ei o casã
ca aceastã casã ºi cã vor avea ce are acest cãmin.

... Veniþi-vã în fire! Nimeni sã nu judece lucrul acesta
cã Dumnezeu mai face o casã la altcineva ca aceastã casã.
Copilaºii Mei, am avut o casã, ºi din pricina vânzãrii ºi a cã-
derii lui Israel, s-a prãbuºit, ºi din pricina urii, a rãmas ºi satul
pustiu. ªi chiar dacã mai este câte o casã rãmasã, tot pustiu
este ºi va rãmâne, cã a zis Dumnezeu: „O, sat, cum te vei
pustii din pricina celor ce Mã condamnã pe Mine!“. Domnul
Iisus Hristos, pe unde a trecut, a pus semne, ºi dacã în aceastã
comunã nu vor mai fi creºtini, Domnul va scutura praful de
pe picioare. 

11/24 aprilie 1977

Profeþii Ilie, Enoh ºi Ioan, pregãtesc masa judecãþii. Omul zãmis-
leºte prunci ºtiinþific. Va rãmâne o singurã profeþie. Se vor prãbuºi 

oraºele. Cântarea psalmilor îndepãrteazã duhurile rele. 

... Eu, Domnul Iisus Hristos, M-am pogorât din cerul
sfânt pe pãmânt, nu cu trupul, ci cu Duhul. Acest Eu, nu e tru-
pul acesta, ci e Duh, ºi plutesc prin vãzduh ºi grãiesc cu Du-
hul. Dupã Mine nu mai vine nimeni, ºi la venirea Domnului
Iisus Hristos va fi greu de cele ce nu s-au împlinit când am
fost cu voi. 

Înainte de Domnul Iisus Hristos vin profeþii Enoh, Ilie
ºi Ioan ºi vor pregãti masa Mea. Nu masã de mâncare, ci ma-
sã de judecatã. 

... Tot ce s-a profeþit în Vechiul, s-a împlinit. ªi dupã
Vechiul, a venit Domnul Iisus Hristos ºi a pus o lege nouã, ºi
sfântul Ioan Botezãtorul a fost învrednicit prin faptã sã-L bo-
teze pe Mântuitorul, ºi el a fost înaintemergãtor. A trimis ºi a
pregãtit aceastã fiicã de atunci ºi de astãzi ca sã se mântuias-
cã lumea. Vai ºi iarãºi vai de cei ce au rupt legãtura aceasta!
cã mai mult cu sutã la sutã e pãcatul azi, mai mare ca în So-
doma ºi Gomora. Dar vã spun: pregãtiþi-vã, fiilor, cã dureros
este de un creºtin de azi care face vreo faptã greºitã, cã n-am
venit cu nici un semn sã fac. Cu forþa nu te duce Dumnezeu
în raiul Sãu, cã iatã, Dumnezeu a hotãrât ca pe toatã lumea
s-o nimiceascã. Plâng îngerii din ceruri, plânge mulþimea de
sfinþi, plâng serafimii ºi heruvimii, plâng de ceea ce Dumne-
zeu a hotãrât; ºi nu Mã mai întorc, la fel cum nu M-am întors la
potop. 

... Iadul e pustiu. Au ieºit la suprafaþã ca sã nimiceascã
toatã zidirea Mea. Au fãcut multe scãri ºi multe lucrãri ca sã
nu-L mai recunoascã pe Dumnezeu. L-au fãcut pe om ca sã

nu mai aibã faptã plãcutã de Dumnezeu ºi sã zãmisleascã
prunci ºtiinþific. Ai sã vezi ce nu þi-au vãzut ochii, fiule. Ai sã
vezi copil nãscut fãrã duh ºi are sã-þi vorbeascã ºi are sã te
huleascã ºi are sã-þi facã multe neplãceri, ºi de aceea Dumne-
zeu taie firul între pãmânt ºi cer. Duhovniceºte, taie suflarea. 

... Sã ºtii cã afarã de aceastã profeþie Mã vei vedea. Îl
vei vedea pe Dumnezeu faþã cãtre faþã ºi te vei întoarce cu
spatele ºi vei pune pe spate cojoc ºi aºa vei sta de vorbã cu
Dumnezeu. Când acest trup se va lua la cer, asemãnãtoare cu
aceastã lucrare alta nu va mai fi. Veþi auzi cã vor fi colo ºi
colo. Sã nu credeþi, cã vã amãgiþi. 

... Daniele, ia sã vezi, cã fiecare din voi, care aþi luat
parte la aceastã lucrare ºi vã sunt copiii în lume fãrã de Mine,
ce rãspuns greu veþi da la judecata Mea! 

... Bucureºti, Bucureºti, eºti gata sã te întorci pe dos!
Ploieºti, Ploieºti, eºti gata sã te întorci pe dos, eºti gata sã
pieri! Lume, lume, ºi iarã zic, lume, eºti gata sã rãmâi fãrã nu-
me! Îþi va pieri numele, îþi vor pieri poftele, îþi vor pieri tru-
purile. Veniþi-vã în fire, cã va bufni peste voi multã lume so-
cotind cã la voi va gãsi salvare, dar zice Domnul: aici nu e in-
trarea. Intrarea e la Dumnezeu. Crezi? 

Fiule, mult am þinut la þara româneascã. Am copii ºi
trupuri jertfite. O, mult am apãrat aceastã þarã româneascã! Sã
ºtiþi cã mai e un grup de creºtini, nu de aceia care beau þuicã.
Mai e ºi fãrã þuicã ºi mai e ºi fãrã vin. Vinul îl au numai când
se împãrtãºesc. Sã le fie numele binecuvântat. 

... Copilaºii Mei, nu credeþi cu adevãrat cã sunteþi
înfiaþi pentru cerul sfânt ºi cã sunteþi sfinþiþi? Aºa sã le vorbiþi
la lume: cã nu sunteþi sfinþi, ci sfinþiþi. ªi nu vã mândriþi, ºi
lepãdaþi rãul de la voi ºi îmbrãcaþi-vã în viaþã sfântã, îmbrã-
caþi-vã în sfinþenie. Sã nu fie numele pe care vi l-a pus lumea,
de „sfinþi“, spre batjocurã, ci sã fie adevãrat. 

... Cine are voce, sã cânte, sã cânte, cã e pãcat sã nu
cânte lui Dumnezeu. Cântaþi psalmii, tatã, cã toate relele de la
voi se vor îndepãrta. De aceea a biruit David, cã el cânta
psalmi. 

23 aprilie/6 mai 1977

Puterea sfintei cruci, prin care s-a zidit pomul cu poame dulci.
Domnul va lucra minunat spre sfârºit cu cei credincioºi. Cuvântul
Domnului este talant înmulþit. Credinþa cea pentru încheierea vea-
cului ºi sfârºitul pãcatului. Fiecare sãrbãtoare îºi va avea pe fiii ei. 

... Israele, sã nu iei în deºert numele lui Dumnezeu, ºi
nici un lucru de al Sãu. Copilaºii Mei, unii spun cã aceastã
cruce nu este adevãratã ºi nu este sfinþitã ºi o socotesc ca fiind
blestematã. Sã vã feriþi de acest lucru spus. Aceastã sfântã
cruce a fost ºi mai înainte de Domnul Iisus, dar nu a fost bla-
goslovitã, cãci se rãstigneau pe ea morþii de cãtre legiuitori.
Dar prin aceastã cruce Domnul Iisus Hristos a iertat orice pã-
cat, ºi prin ea s-a zidit un pom cu poame dulci pentru toatã lu-
mea. Aceastã sfântã cruce are putere sã scoatã omul din groa-
pã aºa cum l-a scos pe Daniel din groapa cu lei, cum i-a scos
din iad pe moºii ºi strãmoºii voºtri. 

... Este greu de cine a cãzut dupã ce a auzit acest cuvânt
sfânt, cã nu are cine-l mai scoate. S-au întemeiat minciunile
cã nu mai poþi face nimic cu omul de azi, cã are în el o mul-
þime de minciuni. 

Poporul Meu, am venit pentru tine ca sã împlineºti ce
este scris în Apocalipsã, cã în vremea de apoi voi veni iarãºi
ºi voi face lucrare nouã, care nu a fost niciodatã pe pãmânt. 
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... Copilaºii Mei, vai de copiii care se nasc în vremurile
de azi! ªi chiar tu, creºtine, îl þii lângã tine pânã la o mãrime,
ºi atunci l-a luat satana de lângã tine ºi a fãcut din el slugã
vrednicã de el. Fericiþi pãrinþii care muncesc cu trudã sã-ºi
þinã copiii lângã sine ºi dupã acea mãrime. 

... Sã ºtiþi cã n-am scos afarã pe nimeni, dar zic aºa: n-am
mai voit sã arãt cu degetul pe cel pãcãtos, ºi l-am lãsat slobod,
cã aºa am spus: sã stea neghina cu grâul pânã la seceriº. ªi sã
ºtiþi cã grâul este copt. 

... Veniþi-vã în fire ºi nu mai faceþi pãcat. Nu mai
greºiþi, cã o sã plângeþi când Mã veþi vedea ºi când veþi vedea
pregãtindu-se judecata cea mare. Vine, cã s-au împlinit zilele
care s-au profeþit în Vechiul ºi în Noul. Umblã astãzi, cât mai
e vreme, ca sã n-ai pãcat ºi sã fii judecat. Umblã ca sã-þi speli
pata, ca sã fii curat în faþa judecãþii. 

... Tu, care ai avut darul sã stai de vorbã cu Mine, prin
rugãciune vei scoate pânã la al miilea neam. Dumnezeu a dat
putere Fiului Sãu, cum ºi robului Sãu cel mai mic, tatã. Sã ºtii
cã nu vei fi tu mai mare, ºi altul mai mic, ci toþi deopotrivã
veþi fi mãsuraþi. Cã vei zice la munte: „Fã-te uºã, sã trec prin
tine!“, ºi se va face, creºtine. ªi vei zice la munte: „Mutã-te!“,
ºi se va muta, creºtine. ªi vei zice la munte: „Sfãrâmã-te!“,
ºi se va sfãrâma, cãci adevãr îþi grãiesc: Dumnezeu, prin cre-
dinþa ta va lucra încheierea veacului acesta. Nu te face vino-
vat, cãci este pãcat. Creºtine, de ce te chem sã vii la Mine?
Te-am chemat nu demult ºi þi-am zis: „Vino!“. ªi de ce veniþi
ºi vã întoarceþi înapoi? De ce nu staþi lângã Mine? Ce zici
când Mã vei vedea? Ce zici, tatã, când vei sta în faþa Mea?
Vei avea curajul sã vorbeºti, sau vei amuþi? Vei avea curajul,
sau te vei îngãlbeni ºi te vei întrista? Poporul Meu, Dumne-
zeu nu voieºte întristarea ta, ci voieºte sã stai în faþa Sa ca cel
mai preþios copil al Sãu. De ce te încânþi, creºtine? De ce te
amãgeºti? ªtii prea bine cã totul ºi toate au un sfârºit, dar sã
ºtii cã va veni sfârºitul pãcatului. Dar dacã tu faci, pui sfârºit
la lucrul sfânt, ºi lucrul rãu îl prelungeºti mereu. Picã un mãr
din pom. De ce nu stã în pom un mãr care a putrezit? Aºa ºi
tu, dacã vei face mereu pãcat, vei pica ºi nu vei mai sta. Am
venit din cerul sfânt sã vã fac cunoscut acest cuvânt. Israele,
vreau sã fii sarea. Cu tine voi sãra ºi trecutul, ºi sfârºitul. Cu
tine voi sãra tot veacul acesta. 

... Aceste cuvinte care s-au împãrþit pe pãmânt sunt niº-
te bãnuþi pe care Dumnezeu þi i-a dat sã-i înmulþeºti. Dum-
nezeu va mulþumi celui ce i-a înmulþit, dar e greu de tine, po-
porul Meu, cã nici pe tine nu te-ai þinut. Vei auzi: „Du-te de
la Mine, slugã puturoasã, care ai muncit numai pentru trupul
tãu, ca sã-l îmbogãþeºti de pãcate!“. Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi
Duhul Sfânt ªi-a fãcut lucrarea pe pãmânt, dar tu n-ai fost
vrednic sã serveºti aceste trei Puteri, aceste trei Lucrãri. N-ai
fost vrednic sã crezi ºi sã asculþi, ºi ai fost vrednic numai de
pãcat. 

... Pãstorilor, vã poruncesc: cãutaþi bine oile bolnave!
Trataþi-le! Iar voi, oiþelor, veniþi în staulul Meu. Fugiþi de
vrãjmaºul Meu. Când va veni Dumnezeu în staulul în care a
lãsat scrise oile, sã nu fiþi lipsã, cã ºi din cei scriºi dacã a
murit cineva, ºi din groapã va învia cel adormit ºi va da rãs-
punsul la întrebarea Sa. 

... Poporul Meu, îngrijiþi bine acest cãmin ºi nu daþi
voie sã fie întru el spurcãciune. Nu daþi voie sã fie urâciune.
Cãutaþi, curãþiþi spurcãciunile din locul sfânt. 

26 aprilie/9 mai 1977

Roadele fiecãruia se vor arãta. Cei din urmã vor lucra cu cei din-
tâi. Pregãtirea mereu pentru Domnul ºi pentru venirea Lui. Veghea
la rugãciune ziua ºi noaptea. Soli cereºti la masã cu cei credincioºi. 

... Am venit în Duh în mijlocul celor duhovniceºti, cãci
pãmânteºtii uneltesc cele pãmânteºti, ºi cei duhovniceºti unel-
tesc cele duhovniceºti. Zideºte, creºtine, tot ce ºtii despre Mi-
ne, cãci în curând se va arãta toatã munca ta. Zideºte ºi tu, pã-
gâne, despre Mine ce ºtii, cã în curând se va arãta toatã min-
ciuna ta. Þineþi minte, cã va fi o vreme de cunoºtinþã, în care
ºi orbul ºi necredinciosul vor vedea ce nu au vãzut ºi vor auzi
ce nu au auzit. ªi hulitorul va vedea ce nu a vãzut ºi va auzi ce
nu a auzit. ªi Iuda, vânzãtorul, va vedea ce nu a vãzut ºi va
auzi ce nu a auzit. ªi omul va vedea, ºi toþi se vor înfricoºa,
fiecare de fapta sa. Iar tu, creºtine, te vei bucura de fapta ta. 

... Dumnezeu e încãrcat de milã, cum un fagure de
albine s-a umplut de miere, cum a venit tâlharul de pe cruce
ºi nu a vorbit împotriva Domnului Iisus Hristos când L-a vã-
zut rãstignit ca pe sine ºi I-a zis: „Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,
mântuieºte-mã pe mine, pãcãtosul“. Dar tu, care eºti mai
mult în viaþã duhovniceascã, sã nu duºmãneºti pe cel ce a ve-
nit astãzi. Sã nu-l duºmãneºti, cã greºeºti, ci sã-l primeºti ca
pe cel ce a venit cu tine împreunã, cã Dumnezeu atât are ne-
voie, sã-ªi împlineascã planul pe care tu nu-l ºtii. 

Iubitul Meu popor, sunt mulþi pãcãtoºi care au venit la
Domnul Iisus în vremea de sfârºit. Dumnezeu nu i-ar primi
dacã nu ar avea lipsã de creºtini. Mai bine îl primeºte pe acel
pãgân decât pe acela care a fost cu tine ºi a plecat ºi s-a dus
în lume, cã a plecat sãtul ºi nu i-a mai plãcut viaþa cu Domnul
Iisus Hristos. 

... Stã fiica în faþa tatãlui cum nu s-a pomenit de când
e veacul. Pe cine pedepseºte Dumnezeu? Pe fiicã, sau pe tatãl
ei? Pe cine pedepseºte Dumnezeu? Pe fiicã, sau pe mama sa?
cã ºi mama sa e tot fãrã rochie. Pe cine pedepseºte Dumnezeu
la pãcatul acesta greu? cã am gãsit pe fiicã îmbrãcatã în pan-
taloni lângã tatãl sãu. Fiilor, de va sta capul unde stau picioa-
rele, sã nu luaþi purtarea aceasta, cã e în afarã de lege. 

... Am venit sã vã spun cã vine, vine judecata care va
judeca fapta rea. Uitaþi-vã bine la ziua care vine, cã nu se spu-
ne. E luni sau marþi, e miercuri sau e joi, e vineri, sâmbãtã sau
duminicã, nu se spune, dar te vei trezi cu ea, cum zice cineva:
„þac-pac!“, ºi atunci n-ai ce sã faci. Cum te-a prins, aºa eºti,
tatã. N-ai cui sã mai spui: „Am o rochie bunã acasã; mã duc
s-o iau“. N-ai cui sã-i spui: „Am pantaloni buni acasã, nu ca
aceºtia“. N-ai cui sã spui, cãci cum te-am prins, aºa rãmâi.

... Mulþi dintre creºtinii Mei dorm la rugãciune. De ce
nu închid ochii când trebuie sã-i închidã, ºi de ce nu-i deschid
când trebuie sã-i deschidã? Dã cu apã pe ochi; ºi dacã nu mai
e apã, dã cu palma; ºi dacã nu va mai fi nici palmã, atunci e
greu. 

Vine vremea ca toatã noaptea sã stai în rugãciune, cã
ziua n-ai timp, cã vei avea musafiri la uºa ta. Rugãciunea de
noapte, tot cerul o culege, cum culege grãdinarul fructele din
grãdina sa, pe cele coapte. 

... O, tatã, cum daþi voi împãrãþia lui Dumnezeu pe o
poftã pãmânteascã! Vine vremea sã vã viziteze soli cereºti:
Maica Domnului, cu îngeri din cer. Vine vremea sã meargã cu
voi pe drum. Vine vremea sã mãnânce cu voi la masã Domnul
Iisus Hristos, cum a mâncat în casa lui Cleopa. 

Are femeia sau bãrbatul dorinþa sã meargã braþ la braþ
pe drum. Tatã, duhovniceºte nu este voie sã mergi braþ la braþ
pe drum. Mergi împreunã cu soþul sau cu soþia, dar de ce nu
s-ar putea sã mergi alãturea? De ce numai la braþ? 
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... Floricelele Mele, sã doriþi sã vã sfinþiþi, cã au început
sã se dãrâme bisericuþele, unde se punea masa pentru cei aleºi
ai Mei. S-au surpat în toatã þara aproape trei mii de bisericuþe,
care putea sã nu se întâmple aºa, dar s-a întâmplat pentru pã-
cat, cã a intrat lucru spurcat ºi le-a întinat. 

... Nu fiþi minciunã, cã minciuna se pedepseºte. Fii
adevãr, fii desãvârºit ca un sfânt; cã v-a pus nume aceastã lu-
me: „sfinþi“, dar voi sunteþi pãcãtoºi. A venit vestea la cerul
sfânt cã pe aceastã stradã sunt sfinþi. Amin. Aºa sã fie. Sã nu
fiþi minciunã. Toatã suflarea sã se opreascã ºi sã se plece în
faþa voastrã. 

... Femeilor, duhovniceºte vorbesc: va veni în casã la
tine ºi te va chema la serviciu. Ce vei face? ªi zice o minciu-
nã, cã munciþi pentru sinistraþi. ªi tu ai fost sinistrat, ºi nu þi-a
bãgat nimeni o pâine în casã. Sinistraþii de azi sunt pedepsiþii
care n-au crezut lucrul Meu. 

... Sã ºtiþi cã mulþi vor fi sigilaþi în mormânt, cã pe unde
bagã Trupul Meu, bagã ºi trupul duhului rãu; pe unde bagã
Sângele Meu, bagã ºi sângele duhului rãu. 

... Fiecare sã mãnânce din aceastã manã dulce. Nu
cârtiþi în ziua postului. Nu cârtiþi în ziua duminicii. Nu cârtiþi
în ziua sãrbãtorii, cãci fiecare sãrbãtoare îºi va iubi ai ei copii. 

Învaþã meserie la tine în casã. Nu vreau sã te duci la
publicul pãgân, cã te trage de basma, te trage de codiþe, te
trage de rochiþã, te trage, cã le strici uniforma. Dar ei au stri-
cat uniforma lui Dumnezeu ºi nu i-a tras nimeni de codiþe sau
de rochiþa pe care nu o au. 

4/17 mai 1977

Domnul sã fie lãudat prin vorbiri plãcute ºi prin viaþã sfântã. Înge-
rii ºi sfinþii vor vesti Evanghelia. Proorocul Ilie va face curãþenie
pe pãmânt. Insula salvãrii pentru cei ascultãtori pe pãmânt. Rugã-
ciunea pentru cei vii ºi pentru cei adormiþi va fi cu putere. Stãruinþã 

cãtre sfinþi pentru paza României. 

... Mulþi din cei ce poartã haine sfinte, poartã pe dede-
subt cuþitul. 

... Apostolii au vorbit în limbi ºi nu s-au luat de pe pã-
mânt duhurile de atunci. Copilaºul Meu, vin duhurile pânã la
gura ta ºi de la gura ta, fug cãci gura ta vorbeºte alte lucruri. 

... Vin timpuri grele, ºi vremea e la sfârºit ºi mai e o
clipã de suferit. Cei fãrã credinþã sfântã astãzi râd, dar mâine
vor jeli. 

... Cunoaºteþi-vã din fapte cã sunteþi creºtini. Deose-
biþi-vã de viaþa pãmânteascã. 

... Pe Petru ºi pe Iacob, pe Andrei, pe sfinþii apostoli nu
i-am trimis sã propovãduiascã despre lucrurile pãmânteºti, ci
sã propovãduiascã Evanghelia, sã propovãduiascã din cartea
sfântã. Auzi? 

... Nu lãudaþi oamenii. Lãudaþi-L pe Dumnezeu. Orici-
ne ar fi omul, chiar dacã l-ai vedea zburând pe sus, sã nu spui
nimãnui. Nu ai voie sã lauzi. Ai auzit?

... Puþinã vreme mai e cu bisericuþa, ºi cereþi la bunul
Dumnezeu sã nu te lipseascã de bisericuþã, cã nici un staul nu
se stricã dacã are pãstorul bun. Pãstorul a trecut peste legea
sfântã, cã nu s-a uitat la Evanghelie sau la Scripturã, ci s-a
uitat la naturã; cã la aceastã goliciune, „naturã“ i se spune.
Acela care s-a nãscut din naturã, e din pãcate. Vor veni îngerii
ºi vor suna din trâmbiþã ºi va veni proorocul Ilie ºi va face
ordine pe pãmânt. Rugaþi-vã sã fiþi creºtini desãvârºiþi, cã
Domnul v-a fãcut ordine la rugãciune, v-a fãcut ordine la lu-
cru ºi la multe lucruri sfinte, ºi dacã nu le fãcea nu mai eraþi
în viaþã pânã acum, ºi eraþi omorâþi. Dumnezeu, pentru aceas-

ta v-a ursit aceste lucruri, ºi dacã veþi înainta mereu cu ele,
veþi fi insula lui Dumnezeu. Dacã veþi asculta, Dumnezeu
vrea sã-ªi împlineascã planul Sãu de la sfârºit. 

... Sfinþiþi-vã prin viaþã curatã, cãci Domnul trimite
multã sfinþenie, ºi de la mulþi Se întoarce, cã nu-i gãseºte du-
hovniceºti. 

... O, tatã, vor trage orãºenii la sate, vor trage la munþi,
cã s-a dus vestea cã oraºele vor fi nimicite. Oriunde s-ar duce,
tatã, vor fi distruºi. ªi în stâncã de piatrã de ar intra, tot se vor
nimici. 

... Eu vreau preot, nu vreau popã. Popii sunt ai lui Baal.
Preot a fost patriarhul Justinian, ºi din treaptã în treaptã a
venit la patria cereascã. Nu l-au lãsat cãlãii sã spunã cu gura
sa cine sã vinã dupã el. Avea pe cineva cãruia îi zicea „Roma-
nul“. Acesta care vrea sã vinã este Pilat ºi Caiafa, este cel
care-i ia locul. 

Rugaþi-vã ºi pentru rãposaþi, cât mai sunt bisericuþe.
Faceþi bileþele cu numele rãposaþilor ºi cu numele voastre.
Rugaþi-vã prin sãrindare ºi liturghii. 

Rugãciunea în miez de noapte sã fie la toþi, ºi toþi
vecinii sã se strângã laolaltã. Sã nu dormiþi. Sã aveþi apã
lângã voi sã vã stropiþi. Iar de e strâmtorare, stai în casa ta ºi
roagã-te, dar nu sta în pat. 

Toþi preoþii care nu sunt dupã lege, sunt preoþii lui
Baal. Aceia sunt popi, nu sunt preoþi. 

... Domnul cere de la voi sã vã hrãniþi cu hranã duhov-
niceascã mai mult decât cu cea pãmânteascã, fiindcã Domnul
prin aceasta vã dã putere îmbelºugatã, pe care nu au avut-o
moºii ºi strãmoºii voºtri. 

... A venit necredinþa din þãri strãine în casã la tine.
Cine a adus-o? Sunt þãri, tatã, la marginea pãmântului, necre-
dincioase, ºi viaþa voastrã a sosit în þãrile lor, ºi viaþa lor a so-
sit în þarã la voi. Cine a adus aceste lucruri? Tatã, rugaþi pe cei
ce au moaºte în þara româneascã sã vã fie casã de ocrotire.
Dacã ei nimicesc biserica Domnului Iisus Hristos, sã nimi-
ceascã ºi sfinþii cârciumile lor. Aºa sã vã rugaþi, dar vedeþi sã
nu fiþi vânduþi. 

25 mai/7 iunie 1977

Cei credincioºi sã pãzeascã legea sfântã. Vine vremea sã zidim
case de închinare. 

... Copilaºii Mei, ºtiþi ce aveþi de fãcut? ªtiþi de ce sã vã
feriþi? Poate va fi o clipã când Domnul Iisus Hristos va lipsi
din mijlocul vostru ºi vor veni la fiii ºi fiicele voastre fii ºi
fiice din þãrile moarte, ca sã se uneascã cu fiii ºi fiicele voas-
tre. Dar sã ºtiþi cã dacã se va jura pe soare sau pe lunã sau pe
sine cã se va face ºi el robul Meu, sã nu credeþi, cã este o
sabie cu douã tãiºuri aceastã lucrare care ar veni. Este pe-
deapsã mare pentru aceastã cãlcare de lege. 

... Fiilor, veþi fi poftiþi la nunþi, veþi fi poftiþi la chefuri.
Vai de cel ce se va înºela! 

... Va veni vremea, tatã, sã zidim case de închinare. 
4/17 iunie 1977

Lucrarea trupului sã dea putere lucrãrii duhului. Va fi pe pãmânt
biserica „socialistã“. Este vremea lui Esau. Poporul sfânt va moº-
teni pãmântul. Locul nelegiuirilor: „litoral“. ªcoala de preoþi e de
la lume, nu e de la Domnul. Rugãciune pentru libertate ºi pentru 

vremea credinþei. 

... Uite vremea, uite-o, tatã, bate din pinteni, crezând
natura cã a câºtigat toatã suflarea de azi. Mai sunt câteva zile
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în care poate soarele sã încãlzeascã, ºi dupã aceea o înãbuºã
pe aceastã naturã. Naturã se cheamã aceasta care nu e cu
Dumnezeu ºi stã împotriva Duhului lui Dumnezeu ºi L-a
alungat cum alungã un bogat pe un argat. 

... Zic þie, Israele, nu sluji ºi duhului, ºi trupului. Trupul
sã fie mai mic ca duhul. Duhul sã fie o împãrãþie peste trup,
ca sã conducã trupul la calea sfântã. Vai de trupul acela în ca-
re duhul a trãit batjocorit ºi hulit! 

... Copilaºii Mei, sã ºtiþi cã vine vremea foarte grea
când se va pune pe spinarea ta greutatea poftelor trupului tãu.
Nu Eu o pun, ºi n-ai sã poþi s-o duci, ºi ai sã cazi prãbuºit. 

... Fiþi atenþi, cã plânge cerul ºi pãmântul, plâng îngerii
din ceruri cã vã asemãnaþi cu îngerii luminaþi care au cãzut.
Au cãzut fiindcã au avut gânduri ascunse. Aºa ºi tu vei cãdea
dacã vei avea gânduri ascunse. 

... Sã ºtii cã vei fi nimicit de acest timp dacã nu vei lua
ca acoperãmânt puterea Mea, ºi ca hranã învãþãtura Mea, cã
v-aþi asemãna cu îngerii luminaþi care au cãzut. Cine se gân-
dea cã vor cãdea? Au cãzut cã au avut gânduri ascunse. Aºa
ºi tu vei cãdea, cã ai gânduri ascunse, creºtine, ºi nu vei izbuti
ceea ce vrei tu sã faci, ceea ce gândeºti tu sã faci împotriva
lui Dumnezeu. Sã ºtiþi cã pedeapsa care vine peste lume ºi
peste unii dintre voi, nu vine de la Mine, ci vine de la sine,
dar cei ce veþi fi cu Mine, veþi fi ocrotiþi ºi feriþi. 

... Vai de tine, pãmânt ºi mare, cã eºti mare fãrã hotare,
dar n-ai în tine nici o floare mirositoare! Vai de tine, pãmânt
ºi mare, cã te-ai umplut de putoare! Da. 

Copilaºii Mei, hrãniþi-vã cu hranã care nu mai împuþeº-
te trupul ºi care nu mai ucide trupul ºi care nu mai stricã
trupul, cã e scris ca trupul acesta sã stea pânã la venirea Mea. 

De ce nu te gândeºti cã dacã nu erai cu Mine nu mai
erai astãzi? Câte ocãri ºi câte cuvinte de ruºine ºi câte nume
þi se pun, care au fost zvârlite peste viaþa ta! În loc sã te
loveascã pe tine, am stat Eu în dreptul acela, ºi au venit peste
Mine. ªi M-am dus aºa, morfolit, la Tatãl Meu ºi I-am arãtat
ºi I-am spus ce a venit peste poporul Meu. 

Copilaºii Mei, nu vã daþi vremii de azi. Nu vã vindeþi
vremii de azi viaþa. Nu te bucura cã te va înãlþa, cãci adevãrat
grãiesc: cum a cãzut Lucifer, vei cãdea ºi tu. 

... Fiule, ai vãzut bisericã socialistã? Nu a fost de când
e veacul. De acum încolo va fi socialistã. Preotul îºi va
schimba poporul din credincios în socialist. Va scoate omul
din bisericã ºi îl va duce la muncã. Îl cere socialistul, îl cere
republica, ºi sã ºtii cã nu vei putea sã duci greutatea aceasta.
ªi a fost ca sã vinã aceasta pentru necredinþa ortodoxului care
se duce în bisericã sã se întâlneascã cu prietenul sau cu prie-
tena, ori sã se uite la tine, creºtine, sã vadã cum te prezinþi tu,
ca sã aibã ce duce aceluia care l-a pus iscoadã pentru viaþa ta.
De aceea zic: vreme necredinciosã. 

... Tatã, nu ºi-a aºteptat timpul de la Dumnezeu acela
(Iustin, n.r.). Nu s-a uitat la viaþa sa sã vadã: are meritul sã fie
aºa? ªi s-a dus cu cerere ºi a cerut cu multã rugãminte ca sã
fie pus în aceastã treaptã. 

... Toate M-am fãcut pentru voi. La toate M-am fãcut
mic ºi M-am smerit ca sã te smeresc pe tine, dar tot nu este
bine, cã te mai uiþi înapoi, frate ºi sorã, te mai uiþi înapoi. ªi
zic: nu te mai uita, cã aºa s-a uitat femeia lui Lot ºi s-a fãcut
stâncã de piatrã. Chiar dacã ºtii cã e mama ta sau tatãl tãu, nu
te uita înapoi. Lasã pe tatãl tãu ºi pe mama ta ºi pe fraþii tãi,
cã dacã vor vrea, vor veni ºi ei; ºi ia aminte la pãrintele
Avraam, cã i-a spus Dumnezeu: «Ieºi din casa pãrinþilor tãi
ºi din rudeniile tale ºi din pãmântul tãu!». Aºa îþi zic ºi þie:

ieºi! Cã dacã ai veni cu aceastã îmbrãcãminte în locul Meu,
tot cerul ºi îngerii ar fugi de tine ºi s-ar îngrozi. Ieºi din rãdã-
cina ta ºi din casa ta ºi mergi în pãmântul pe care þi l-a dat
Dumnezeu ca sã trãieºti. 

... Îndreptaþi-vã, tatã, cã puþin, puþin, ºi ne vom vedea,
ºi cel din groapã, care astãzi doarme, se va scula. Sunã o
trâmbiþã acum, peste puþin timp, care va chema venirea voas-
trã. Va chema sã veniþi în faþa Mea, nu morþi, nu culcaþi, nu
adormiþi, ci treji. Sã vã rugaþi mereu lui Dumnezeu, sã nu vã
gãseascã aceastã trâmbiþã pe undeva, anapoda, ci sã vã gã-
seascã aducând laudã lui Dumnezeu ºi cântând. Mãi tatã, fiþi
pricepuþi, sã nu cugetaþi greºit, cã Domnul nu a spus cuvinte
greºite. 

... Învãþaþi Scriptura, cãci numai prin Scripturã veþi în-
vãþa cuvintele pe care Domnul le spune în faþa voastrã. 

... Copilaºii Mei, ruºinos lucru este azi pe pãmânt, ca o
femeie sã nascã opt prunci. A ajuns partea femeiascã sã se
asemene cu partea dobitoceascã. La Dumnezeu nu se încape
cu aceste fapte. Aceasta este de la duhul rãu, ca sã se mãreas-
cã turma pãmânteascã. Opriþi pofta, cã e diavoleascã. 

... Aveþi minte micã ºi nu are loc în ea lucrarea Mea, pe
care trebuie s-o dau în faþa voastrã. Am amânat, am amânat
întruna ºi mereu am amânat cuvântul Meu dacã poporul Meu
nu se pregãteºte sã fie duhovnicesc. 

... Nu a fost de când e veacul ziua zilelor voastre de un
ceas. Iute, iute vine noaptea, dar voi nu cunoaºteþi. Pãi când cu-
noaºteþi voi aceste lucruri? Când vã uitaþi la ele ca sã le vedeþi? 

... Sã nu ia copiii voºtri rãutatea lui Esau. Aceastã vre-
me de azi este vremea lui Esau, cum s-a purtat el cu fratele
sãu, Iacob. Dar Dumnezeu a luat din mâna lui întâietatea ºi i-a
dat-o lui Iacob. Ce ziceþi, a fost cu drept? Esau se uita la tâl-
hãrie. Cer din partea voastrã sã puneþi în lucru ºi în judecatã
ºi în rumegare aceastã lucrare. 

... Mulþi dintre cei ce au mâncat la aceastã masã sunt
învãþaþi sã mãnânce ºi altã masã ºi se amestecã tot, ca într-un
butoi. Cine mãnâncã la aceastã masã, sã nu o amestece cu cea
lumeascã. Cine mãnâncã la masa Mea, s-o þinã bine, cã mare
pãcat are de se duce ºi la altã masã. 

... În trup, am fost vizitat de magi, ºi ei au trecut pe la
împãrat ºi nu au ºtiut cum a fost lucrul, ºi înapoi nu au mai
trecut pe la împãrat. ªi atunci tot aºa de greu era, cã dorea îm-
pãratul sã Mã vadã, dar nu sã facã ºi el ca Mine. ªi acum tot
aºa; vânzarea se face dintre voi, cã aþi auzit vorbirea acelui
Prunc de atunci ºi nu L-aþi vãzut. ªi dacã eºti întrebat, nu þii
ca magii de atunci, ºi toate le spui ºi le vinzi, ºi la judecatã se
va judeca despre cuvântul acesta, cã ai venit ºi ai vizitat acest
loc ºi acest Prunc, ºi vei fi judecat dacã þi s-a spus sã nu dai
pe la împãrat, ºi tu ai dat. 

Florile Mele, nu vã cere Domnul averea voastrã. Nu v-am
cerut avere, dar v-am cerut sã fiþi ai Mei, sã Mã iubiþi, sã Mã
serviþi, sã fiþi cuminþi ºi sã fiþi fiii împãrãþiei. Nu vã luptaþi
pentru averea pãmânteascã, ci luptaþi-vã pentru Dumnezeu,
cã Dumnezeu dã moºtenire poporului Sãu pãmântul Sãu. Nici
un strãin nu va locui pe pãmânt. Dacã n-ai credinþã ºi nu te
socoteºti copilul Sãu ºi Îi faci lui Dumnezeu rãu, sã ºtii cã
gunoi vei fi. Ascultã cuvântul Meu, nu acest trup, cã sã ºtii cã
nu va muri, ci viu va fi acest trup. Uite, aºa cum staþi acum,
veþi sta ºi dupã judecatã. Tot aºa vã veþi bucura, ºi întristare
nu veþi mai avea, cã nu va mai fi acel Irod care cautã Pruncul
sã-L ucidã ºi pentru El a ucis o mulþime de prunci. 

... Dumnezeu cere ca aceastã semãnãturã sã încolþeascã
ºi sã rãsarã pentru Dumnezeu, cã veacul acesta e la sfârºit ºi
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nu-l poþi asemãna cu cel de la început, cu nici un lucru ºi cu
nimic. 

... Vremea aceasta e cu totul, cu totul alta. Veacul e de
la sfârºit ºi nu-l poþi asemãna cu cel de la început cu nici un
lucru ºi cu nimic. Descoperã harta, descoperã cartea, ºi dacã
ai descoperit, fii tãcut. Din anul 1950 s-a schimbat aceastã
vreme rea ºi merge spre sfârºit, ºi sfârºitul este ca ºi cuþitul cu
douã tãiºuri. Acest sfârºit l-a adus un om care l-a primit. Întâi
a fost plugar acest om. I se zicea „plugar“ ca sã nu bagi tu de
seamã cã e plugar vopsit. S-a chemat plugar ºi a scos ºi a pus
masã la mulþime de sãraci ºi le dãdea lapte praf. Se duceau fe-
meile cu ulcica ºi luau lapte; parcã nu aveau vacã; ºi luau
conserve, ºi ce bine le pãrea cã a venit cineva sã le dea ajutor
sã trãiascã, ºi ce mult îi îmbrãþiºa cã sunt „plugari“! ªi le-a
dat o bucãþicã de pãmânt ºi le-a luat-o înapoi ºi pe a lor. Nu-
mai i-a amãgit. Dar Eu cât am dat, pe Mine nu M-au iubit, pe
Mine nu M-au îmbrãþiºat nici cât bobul de muºtar ca pe
aceºtia. ªi ce le-au mai fãcut! Le-au fãcut haine lux, le-au fã-
cut case lux! O, plânge cerul, ºi nu s-a mai luat doliul acesta,
ºi plânge cã a murit lumea toatã. 

... Soarele ºi-a schimbat lumina sa ºi sã ºtiþi cã rãu va
mai fi. Veþi pune pe pãmânt sãmânþa ºi nu va mai rãsãri, cã
numai rece va fi, ca sã vadã omenirea cã-i vor pieri toate min-
ciunile. Crezi? 

... Tatã, fii atent! Este vremea plinã de minciuni.
Copilaºii Mei, ridicaþi-vã mâinile ºi mintea ºi gândul sus, la
Domnul, ca El sã scoatã la luminã adevãrul, sã dea de ruºine
aceastã minciunã. Va veni din cer, dacã veþi fi cuminþi, un în-
geraº pe care Domnul îl va trimite la împãrat ºi îi va spune sã
opreascã aceastã minciunã, cã dacã nu, va fi nimicitã toatã su-
flarea. ªi împãratul nu va face aºa, cã-i este teamã cã va fi îm-
puºcat de cei care sunt cu el. ªi toatã suflarea se va nimici ºi
se va întoarce om cãtre om ºi se va ucide. ªi cei care vor fi pe
mare îºi vor întoarce corãbiile ºi vapoarele înapoi ºi le vor
scufunda. Ei de la sine vor face aºa, cã vor zice cã tot mor, ori
acum, ori altãdatã, ori când vor ieºi la mal. Plânge Mãicuþa
Mea ºi se vaitã de pierirea acestor vieþi. 

... Pe malurile apelor e scris un nume pocit: „litoral“.
ªi pe acel mal sunt numai despuiaþi ºi despuiate. E libertate la
aceºtia. Numai tu, creºtine, n-ai libertate. Cum sã mai aibã
soarele lumina când îi vede pe aceºtia? cã s-a dat libertatea la
lucrurile necurate ºi s-a închis libertatea la lucrurile curate ºi
blestemul dumnezeiesc îi va ajunge pe aceºtia care au interzis
lucrurile curate. 

Vã anunþã Domnul: mulþi copii de ai Mei vor sã dea co-
piii la ºcoala de preoþi. Interzis! Interzis! Interzis! cã nu iese
preot, ci iese purcel, iese purcel. Nu mãnâncã mâncare din care
mânca sfântul Nicolae la ºcoala sa, ºi acum mãnâncã chimi-
cale. ªi ce mãnâncã atunci, va mânca întotdeauna, va mânca ce
a mâncat în ºcoalã, nu ce a mâncat la mama ºi la tatãl sãu. 

... Dacã ai fi credincios, n-ai mai dori sã te cãsãtoreºti,
ºi nici fii ºi fiice n-ai mai dori, pentru cã þi-i ia vremea aceas-
ta. Te-ai scrie în cartea unor fii feciori ºi fecioare. 

... Copilaºii Mei, nu vã mai duceþi în lume. Dacã cine-
va din voi se duce în armatã, ºi acolo sã ºtie cã e copilul Dom-
nului Iisus Hristos. Cântã fanfara militarã, dar tu sã cânþi lui
Dumnezeu în mintea ta ºi în duhul tãu. Cine a stat în groapa
cu lei? Daniel. El a stat la împãrat, dar a slujit lui Dumnezeu,
nu s-a ferit de împãrat, ºi când l-a bãgat în groapa cu lei, i-a
pãrut rãu împãratului cã-l pierde, dar când s-a dus ºi a vãzut cã
nu l-au mâncat leii, s-a bucurat ºi l-a scos ºi a bãgat pe vrãj-
maºii lui. De ce nu mai e unul ca Daniel în poporul Meu, în

poporul Domnului Iisus Hristos, ca sã facã, prin viaþa lui sfân-
tã ºi dreaptã, minune? Copilaºii Mei, nu mai e ce a fost odatã. 

... Ai vãzut, fiule, cã a început sã se împlineascã aºa
cum s-a profeþit, cã-þi va lua pâinea de la gurã. Duhovniceºte
am spus. 

Fiule Daniele, sã citeºti mereu psalmul 142 ºi psalmul
3. Auzi? Unde zice: „Doamne, mulþi sunt cei ce s-au sculat
împotriva mea“, sã zici ºi aºa: „Mulþi sunt cei ce se scoalã ca
norul împotriva mea“. ªi mai e un psalm pentru a scoate din
celulã pe cel þintuit. Acel psalm îl zicea Petru în celulã când
l-a scos îngerul, ºi strãjerii nu l-au vãzut, deºi el vedea uºile
ºi porþile descuiate, dar nu erau. 

... Sã strigaþi la Dumnezeu: „Pune, Doamne, în liber-
tate credinþa!“. Credinþa ta sã fie una cu a Mea. Ca pãsãrile
sã-ºi aibã libertate credinþa; ca ºi cãprioarele sã-ºi caute izvo-
rul de apã curatã. 

Veniþi-vã în fire, tatã, nu vã amãgiþi. Nu fiþi prostuþi la
minte. Fiþi treji ºi deºtepþi la minte. Nu vã vindeþi viaþa ºi nici
nu v-o schimbaþi. Când v-o întreba, sã spuneþi cã din moºi
strãmoºi aþi învãþat: „Mama când trãia mã învãþa sã mã în-
chin ºi sã postesc ºi sã merg la bisericuþã“.

... Nu vã speriaþi. Dacã vã spune cineva cã eºti din Oas-
tea Domnului, sã-i spui cã minte: „Sunt din sãmânþa Dom-
nului, din Duhul Domnului“. Nu scuipa credinþa. 

... Sã nu te culci niciodatã ºi sã nu mãnânci niciodatã
fãrã Dumnezeu. Stai la masã, pune ºi pentru El scaun ºi lin-
gurã, ºi crede cu adevãrat cã este cu tine la masã Dumnezeu. 

10/23 iunie 1977

Pãzirea vieþii de creºtin. Domnul îi va chema pe ai Sãi credincioºi,
care vor lãsa totul ºi vor asculta chemarea. „Nu mai mergeþi la târg 

duminica“. Prin rugãciune piere puterea antichristã. 

... Iatã, un om avea o iconiþã în inimã ºi a aruncat-o jos.
ªi unde a aruncat-o? cã nu se mai gãseºte. ªi unde a azvâr-
lit-o? cã nu se mai gãseºte. ªi a cãutat-o pe pãmânt ºi sub pã-
mânt ºi în vãzduh ºi nu a gãsit-o. Aºa ºi creºtinii care au as-
cultat cuvântul Meu, au azvârlit din inima lor toatã lucrarea
Mea. O, tatã, veniþi-vã în fire ºi pregãtiþi-vã ºi ascultaþi glasul
Meu. Mã uit din cerul sfânt dupã creºtinii care au ascultat de
Mine ºi nu-i mai vãd. Voi zice: „Vino dupã Mine, vino!“. ªi
mulþi vor avea copilul în leagãn ºi nu se vor îndura sã-l lase
ºi vor zice: „Stai, Pãrinte, cã mã duc sã iau copilul din casã,
mã duc sã iau haine“. Sã nu faci aºa, creºtine, cã e scris sã
urmezi pe Cel Care vine sã te cheme. 

... Nu ºtii nimic. Degeaba ai pierdut atâta vreme lângã
Mine, cã n-ai învãþat nimic, nimic, nimic. Iatã, vine vremea
sã laºi casã, sã laºi hainã frumoasã, sã laºi vãcuþa, sã laºi oiþa.
O, iubitul Meu, iatã ce vã anunþã Domnul, cã rar sã facã ci-
neva aºa ceva. 

... Iatã, se va lua ºi pãmântul ºi casa, dar Domnul þi-a
pregãtit o altã casã sã stai în acel timp, pânã se va termina lu-
crarea aceasta. Tu nu te îngriji cine te va scãpa. Domnul nici-
odatã nu a pãrãsit pe poporul Sãu, ºi pentru el suferã ºi pe pã-
mânt ºi în cer. 

... O, copiii Mei, mereu am grãit: nu mai mergeþi în târg
duminica. Dacã nu te-ai pregãtit dinainte, nu mai mânca. La
bisericã nu mai cumpãra lumânãri. Du-te în zi de lucru ºi
cumpãrã un kilogram de lumânãri ºi nu mai da banii dumi-
nica. Aceastã zi sã fie zi de sãrbãtoare. 

... Înmulþiþi rugãciunea ºi pomeniþi sã fie nimiciþi vrãj-
maºii credinþei voastre, sã fie nimiciþi antichriºtii. 

28 iunie/11 iulie 1977
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Toatã fapta sã fie plãcutã Domnului, pentru cumpãrarea împãrãþiei
cerurilor. Antichrist va fi arãtat la vii ºi la morþi. Cei credincioºi sã 

nu slujeascã idolilor vremii de acum. 

... Precum un zidar face o casã ºi nu are autorizaþie ºi
mai târziu vine vremea sã fie dãrâmatã, aºa ºi tu, dacã n-ai bi-
necuvântare de la Mine la crucea ta, va fi dãrâmatã. Fiecare
faptã pe care o faci, sã fie plãcutã lui Dumnezeu ºi sã fie pri-
mitã, ºi niciodatã sã nu fie stricat lucrul tãu, cã mulþi pleacã
de pe pãmânt la cerul sfânt, ºi pleacã cu o mândrie nemaipo-
menitã cã a muncit lui Dumnezeu ºi cã a fãcut lucruri sfinte.
Dar nu a avut binecuvântare. 

Fiþi atenþi, cã nu mai sunt scule prin care sã te îndrept
pe tine ºi nu mai e trecere sã ai pe unde veni la Mine. Crezi?
Cãci am vãzut drumul de la cer la pãmânt, ºi parcã aº fi grãit
la copiii aceia mici. Nu sunteþi înþelepþi ca sã fiþi bine cu
Mine. O singurã datã a rãstignit Dumnezeu pe Fiul Sãu pentru
pãcatul tãu, ºi numai cine nu a voit sã primeascã ºi sã priveas-
cã, acela nu ºtie, pentru cã nu a vrut. 

De la rãstignirea Domnului Iisus multe cruci au rãmas
pe pãmânt, ca toatã suflarea sã ºtie cã Domnul Iisus S-a rãs-
tignit de bunãvoie. Aºa a fost voia Tatãlui ceresc, ca sã rãs-
cumpere pe toþi pânã la a doua venire, dar nu pe toþi îi va
scoate. Pe tine nu te va scoate dacã þi-am spus atâtea ºoapte
ºi nu te pãstrezi ºi nici pe altul nu duci la Mine. Ce muncã
Mi-ai muncit? 

Aºa zic unii: „Cum o sã mã duc eu de la faþa lui Dum-
nezeu? cã eu am postit, m-am închinat, dar acela nu“. ªi de
aceea zic, mãturã bine prin casã; nu prin casã, ci prin inimã,
tatã. 

... Plâng ºi Mã întristez, cã asta e lucrare fãrã pedeapsã,
fãrã ciomag. Vã bate pãcatul. Vei merge pe drum, ºi pãcatul
te va face scrum. Þine minte, cã pãcatul te ucide. Ai sã mori,
creºtine, ai sã mori, þine minte, cã ai sã mori. Eu zic sã dea
Dumnezeu sã te apere îngerul Sãu sã nu mori, cã dacã eram
sã nu þin la tine de câte ori M-ai prigonit, scuturam praful de
pe picioare ºi se dãrâma casa pe tine. Dar n-am fãcut aºa, ºi
aºtept pocãinþa ta, dar sã ºtii cã Eu stau la poartã, ºi moartea
stã în casã; sau Eu stau în casã, ºi moartea stã la poartã. 

Veniþi-vã în fire, cã împãrãþia lui Dumnezeu nu se
cumpãrã cu bani, cum cumperi o casã sau cum cumperi o va-
cã sau un cal sau o maºinã, ci împãrãþia lui Dumnezeu se
cumpãrã cu faptã. 

... Israele, poporul Meu, ºi mai înainte a fost un popor
care nu a ascultat de prooroci, cã se închinau la idoli: la cer-
cei, la hãinuþe, la viþei. ªi mai înainte de voi a fost un popor
care-ºi lãsa femeia sa ºi se ducea la alta, dar pãcatul acesta l-a
ameninþat sã-l taie cu sabia. Nu a venit Dumnezeu sã-l taie cu
sabia, ci a plâns de când s-a dus vestea cã a fost ucis de sabie.
Dumnezeu a plâns ºi pe cei doi care au oprit din milostenia
de la apostolie. A plâns ºi pentru acela care a fãcut douã mã-
suri de aur: una pentru sine, ºi una pentru Mine, ºi dacã Dum-
nezeu a fãcut minune, a oprit pentru sine pe a Domnului. De
ce? Pentru lãcomie. Iatã cã acela care a întins mâna lui Dum-
nezeu cu aurul sãu, a fost judecat. Sã nu aveþi inima acelora,
ci fiþi desãvârºiþi, cã Dumnezeu, ce are, pentru voi are. 

... Tot ce se vede, ºi stelele de pe cer, toate, pentru voi
le am. Tot ce este pe pãmânt, al vostru este. Nu vã înºelaþi, cã
tot ce v-au luat împãraþii de pe pãmânt, din nou va fi dat po-
porului Sãu, dar tu eºti dator sã taci ºi sã fii ascultãtor, sã-L
asculþi pe Dumnezeu. 

... Þine minte, cã va veni în faþa ta omul acela, anti-
christ, ºi va spune: „Eu sunt antichrist, ºi aceastã lume mer-

ge cu mine“. Sã ºtii, creºtine, chiar dacã tu nu vei trãi sã-l
vezi, îl vei vedea, cã sfârºitul nu-l va avea înainte de învierea
ta, ca sã vadã ºi morþii, ºi viii pe antichrist. ªi te vei mira ºi
vei lua în braþe pe îngerii lui Dumnezeu ca sã te scape dacã tu
ai fost prietenul lui. El ºtie cã mult nu mai are ºi aleargã ca un
leu sã distrugã lucrul lui Dumnezeu. Mai e un pic de loc unde
nu a intrat, dar rugaþi-vã cu lacrimi. 

Ce face pãmântul fãrã ploaie? Se veºtejeºte. Tu ce faci
fãrã lacrimã? Te usuci. Plângi pentru toate, dar pentru rugã-
ciune nu plângi. De ce n-ai apã ºi în izvorul acesta? O, popor
lipsit de lacrimã, nu plânge pe acela care a murit ºi l-ai dus în
mormânt, cã pânã ieri alaltãieri fuma ºi bea. Plânge-te pe tine
ºi casa ta, cã n-ai lacrimã. Eu sã fiu ca tine, M-aº înþepa cu
acul ca sã plâng, dar ºi atunci plângi cã te doare înþepãtura. Sã
ajungi sã mãsori cu gândul împãrãþia lui Dumnezeu, dar dacã
n-ai lacrimi... 

... Fiilor, faceþi rugãciune. Vine vremea ºi bunã ºi rea,
dar trece ca pãrerea. Aºa va trece, pânã va veni ziua sã te
prezinþi în faþa lui Dumnezeu. 

... Fiþi creºtini desãvârºiþi, cã toate secundele vieþii se
scriu; nimic nu se ºterge.

... Vai de pruncul care e botezat cu lãutari, cu chef ºi cu
dansuri! Vai de mortul care e îngropat cu lãutari! Vai de
mortul care s-a îngropat, ºi s-a dat bãuturã la îngroparea sa! 

... Nu jucaþi meci. Nu jucaþi pe scenã. Aceasta nu e în-
gãduit, ºi am mai spus. 

2/15 iulie 1977

Netemerea de Dumnezeu aduce mânie peste pãmânt. Tot cuvântul
Domnului se va da pe faþã. Pãmântul românesc se va curãþi de tot
ce este fãrãdelege pe el. Sfinþenia inimii ºi a trupului este fãcãtoare
de putere de la Domnul. Creºtinul desãvârºit desface lacãtele 

temniþei. 

... O, vai de tine, lume, vai de tine! Încã o datã, vai de
tine, lume, cã nu ºtii ce te aºteaptã! Câte dureri, câte semne
am fãcut ca sã te întorci spre Mine, dar tu ai fãcut cântare sã
cânþi. Vai de tine, cã dacã ai vedea pe cei care au pierit din
durerile pe care le-au avut, n-ai mai cânta ºi n-ai mai lucra ºi
n-ai mai face pãcat împotriva Mea. 

Încã o datã te strig pe tine, stãpânule al acestei lumi, nu
mai duce la nimicire întreaga omenire, n-o mai duce unde nu
a fost niciodatã aceastã lume, n-o mai duce la moarte! Toþi ºi-au
schimbat frica de la Dumnezeu ºi ºi-au îndreptat-o spre chi-
pul tãu. Toþi te îmbrãþiºeazã pe tine ºi s-au înstrãinat de Mine.
O, cum vei pieri pe toate cãile ºi pe toate cãrãrile! 

... Uite, ºi în acest timp am trecut prin lume împreunã
cu tine, creºtine, dar lumea era la poartã, vorbea; lumea era la
film, se uita; lumea era în stradã, juca. Fii neprihãnit ca un
miel sfânt, cã va veni timpul scump pentru tine. 

... O, creºtine, va veni lumea la tine ºi nu te va mai
numi câine ºi va alerga sã-þi cearã scula ta sã-ºi repare casa sa
ºi viaþa sa ºi sã-þi cearã pâine de mâncare, iar dacã le vei da,
hambarul tãu va seca. 

... Þine-te bine, poporul Meu, cã mulþi vor pieri din
neamul vostru. Astãzi ai fost lovit la cap, grozav; mâine vei fi
rãnit la picior, grozav; poimâine vei fi lovit la faþã, grozav,
pânã ce vei pieri în loviturile Celui ce va clãtina pãmântul
aºa. Creºtine, împacã-te cu Mine. Sã zicem aºa: sã fereascã
Dumnezeu sã nu fie fuga voastrã în zi de sãrbãtoare, adicã
lovitura voastrã în ziua de duminicã; sã nu vã apuce cine ºtie
pe ce cale. Eu duhovniceºte am grãit. 
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... O, Românie, Românie, Românie pe care te-au dus
sã-þi verºi sângele pe acest pãmânt când nu trebuia sã faci
aºa! Te-ai dus cu furca, te-ai dus cu coasa ºi cu toporul asupra
celui ce nu trebuia sã-l ameninþi cu moartea, ºi l-ai ucis, ºi
acum þi se plãteºte tâlhãria de atunci. Ai luat casa, ai luat
moºia care nu era a ta. ªi cui le-ai dat? cã nici tu nu le ai. Ai
fãcut rãu cã ai luat viaþa fratelui tãu. Unde sunt oamenii aceia
care purtau credinþã multã ºi multã fricã de Dumnezeu? Le-ai
pus nume de „burghez“ ºi de „moºier“, dar nu era curat acest
nume. Aceastã moºie era cumpãratã ºi tu trãiai din ea, dar du-
minica ºi în zi de sãrbãtoare nu lucrau. 

... Învãþaþi bine sã vã apãraþi de minciunile care au um-
plut pãmântul astãzi. Învãþaþi bine sã fiþi cu Mine la vremea
de rãzboi între Mine ºi cei rãi. În ce armatã vei intra în timpul
acela? Ai douã ordine în buzunar, tatã. Pe care-l vei urma?
Iatã cã sunt mulþi care-Mi spuneau: „Nu mã voi lupta împo-
triva Ta“, ºi astãzi nu-l mai cunoºti cã a fost ostaºul Domnu-
lui Iisus Hristos. 

... Cine ia un cuvânt pe care l-am spus, pãmânteºte, pã-
mânteºte trãieºte. Cine ia duhovniceºte, acela duhovniceºte
trãieºte. Þineþi minte, nu vã mai rãzboiþi pe pãmânt, cã pã-
mântul e al lui Dumnezeu. Nu te jeli pentru cel ce þi-a luat þa-
rina, ci jeleºte-te pentru tine, pentru cel ce þi-a luat viaþa. 

... O, poporul Meu iubit, acum se vede ce ai folosit cu
cuvântul pe care l-ai auzit, acum se vede roada muncii tale pe
care ai lucrat-o la Mine. 

... Ai zis mereu: „A fãcut Domnul lucrare“. Dar ce lu-
crare a fãcut? A fãcut vreo clãdire? A fãcut vreun bloc ori
vreun lucru care se vede? Ce lucrare? cã nu se vede nimic.
Dacã te-ai întâlnit cu prietenul tãu, te-ai dus cu el la film, te-ai
dus cu el la cofetãrie, te-ai dus în locuri nepermise. Iatã lucra-
rea Mea ºi iatã lucrarea ta. 

... Cere la Dumnezeu sã opreascã aceastã lume de la
pãcat, dar Dumnezeu nu are cu ce s-o mai opreascã, decât cu
pedeapsã, cã nu mai poate sã-ºi opreascã paºii de la rãu. ªtiu
cã au în faþã pedeapsa grea, ºtiu cã au în faþã foc, dar de ce nu
se opresc? Sunt împinºi de la spate de duhul rãu sã se ducã în
foc. Chiar dacã se întorc ºi vãd pe cei ce-i împing la rãu, nu
se împotrivesc celor ce-i împing, ºi se lasã duºi pânã la foc, ºi
atunci, disperaþi, strigã: „Ajutor!“. Cine sã-i mai ajute? cã ºi
preoþii merg cu ei, cã ºi ei au mers în locaºurile lor. 

... Dacã cineva ar fi în suferinþa vasului Meu, ar fi în-
cetat din viaþã. ªi în unghiile de la picioare are apã. Când stã
pe o parte, se strânge apa la un loc ºi fierbe. Se chinuieºte ca
în cuptor. 

... O, poporul Meu, te-aº ruga Eu, ca Fiu al lui Dumne-
zeu, sã crezi bine cuvintele de la Mine. Astãzi nu s-a vãzut
nici un lucru, dar se va vedea, se va da pe faþã toatã lucrarea
fãcutã de Domnul Iisus Hristos, care a fost fãcutã de douã ori
pe pãmânt ºi nu s-a abãtut nici în stânga, nici în dreapta, ºi a
venit ca sã împlineascã lucrarea fãcutã de prima datã. 

... Sã ºtii cã Dumnezeu a fãcut chipul tãu, chipul omu-
lui, ºi orice chip e fãcut de Dumnezeu, ºi eºti rugat: nu strica
lucrul fãcut de mâna Sa, cum stricã astãzi nelegiuiþii lucrul lui
Dumnezeu. Astãzi e o vreme care nu a fost de când e veacul.
Dãrâmã casa pe care a fãcut-o altul, dãrâmã casa smeritã, bi-
ne lucratã prin credinþã, ºi face casã de lux, fãrã credinþã ºi
fãrã lucrare sfântã. Tot ce se clãdeºte astãzi, nu are Duh Sfânt,
cã nu are binecuvântare, ºi sã ºtiþi cã Dumnezeu nu mai þine
pe pãmânt lucrurile fãrã Duh Sfânt ºi fãrã semnul Sãu. Totul
va fi un nimic, cum ai face o casã care nu e în grãdina ta ºi
n-ai actul pe pãmântul acela, ºi la o vreme vine ca aceastã
casã sã fie dãrâmatã. Þine minte, cã e de mare trebuinþã sã

ºtiþi. Sã ºtiþi ºi voi, ºi copiii voºtri, ºi copiii copiilor voºtri cã
acela care nu L-a avut pe Dumnezeu cu sine, nu va avea drep-
tul la moºtenire în pãmântul Meu, cã a sosit vremea ca Dum-
nezeu sã izgoneascã pe tot strãinul din pãmântul acesta. 

Þineþi minte cã ºi tu, dacã ai fãcut casã cu Dumnezeu
ºi în urmã te-ai înstrãinat de El, toate þi se vor zdrobi, ºi paºii
tãi, ºi trupul tãu, ºi casa ta, ºi tot ce ai pe acest pãmânt. Fiþi
credincioºi, cãci credinþa nu se lasã doborâtã niciodatã. 

... Sã ºtii cã suferinþã este pofta ta. Dacã n-ai poftã rea,
nici viaþa ta nu s-ar dãrâma, ºi ar fi ca un pom plin de roade.
De ce stâlpul vãduvei era uscat, ºi la venirea robului Sãu a
înverzit? De ce? Pentru cã nu a avut poftã. Ce a zis femeia
aceea? „Du-te de la mine, cã nevrednicã sunt.“

Vedeþi bine, cã a fost un ucenic cu numele de Samson,
care a fost pãcãlit de lume ºi a fost biruit pânã când a rãmas
orb, dar Dumnezeu nu S-a lipsit de ucenicul Sãu, ºi el a az-
vârlit pãcatul când s-a vãzut azvârlit, iar la urmã a biruit pe
vrãjmaºi. Dacã omul acesta s-ar întoarce pe pãmânt, n-ar mai
rãmâne nimeni cu poftã în sine. 

... Fiule, chiar în temniþã dacã va intra unul din poporul
acesta, nu dureazã mai mult de trei minute ºi se deschid uºile,
dar dacã e desãvârºit. 

30 iulie/12 august 1977

Creºtini duhovniceºti ºi creºtini pãmânteºti. Puþini creºtini au
fapte de credinþã. 

... Fiþi creºtini duhovniceºti, cã mulþi sunt creºtini, dar
nu duhovniceºti, ci pãmânteºti. 

... Nu uitaþi cã peste lume vine o groaznicã moarte ºi e
mai mare ca orice moarte care a venit pânã acum pe pãmânt.
A încercat Dumnezeu Tatãl sã umileascã aceastã lume ºi prin
moarte ºi prin suferinþe, dar nu este nici un om în mijlocul
poporului sã vorbeascã despre Dumnezeu. O, poporul Meu
care crezi în Dumnezeu, alege-þi credinþa în Domnul Iisus, cã
nu o are oriºicare, nu o are toatã lumea, tatã; dacã gãseºti din
zece persoane abia cinci, abia doi din cinci. Merge la biseri-
cuþã, ºi când vine se joacã prin curte, dar în sfânta Scripturã
nu citeºte. Nu vorbeºte nici unul despre sfârºitul de astãzi,
cãci cel ce conduce aceastã lume, e departe de Mine. 

9/22 august 1977

Lucrarea cuvântului e casa Domnului ºi e mila Lui pentru om. Lu-
mea nelegiuitã atrage mânie peste ea. Domnul cere rodul împlini-
rii cuvântului Sãu. Vorbire în pilde: cloºca cu pui. Iubirea Domnu-
lui pentru ai Sãi. Legea mutatã a calendarului sfinþilor va reveni la 

locul ei. Maica Domnului plânge pentru cei slabi. 

... Domnul vã spune un simbol, o istorioarã duhovni-
ceascã. Fiilor, deschideþi-vã inima ºi mintea: „Afarã ninge ºi
îngheaþã, ºi frigul creºte tot mereu; pãsãrica cea isteaþã nu-ºi
mai zice cântul sãu“. Aþi priceput? Dumnezeu, Care a fãcut-o,
o încãlzeºte, o hrãneºte. 

... Aceastã casã e casã binecuvântatã. Aceastã lucrare e
casa Domnului Iisus Hristos. Fiþi îndreptaþi duhovniceºte, ca
sã se cunoascã, prin lucrarea îndreptãrii, casã de casã; sã se
deosebeascã, prin lucrarea îndreptãrii, casã de casã; ºi, prin
deosebire, vor rãmâne. 

... Copilaºii Mei, încã o datã repet: nu fiþi trãdãtori, nu
fiþi vânzãtori, nu vindeþi darurile ºi harurile sfinte, cã le veþi
cumpãra înapoi, dar nu cu preþul cu care le-aþi vândut, ci le
veþi cumpãra cu viaþa, tatã. 

... Nu aruncaþi credinþa jos, cã vine o suferinþã peste
necredinþã. 
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Copilaºii Mei, fiþi pricepuþi, cã nu pot sã vorbesc aºa,
dupã priceperea ta, ci Eu vorbesc în tainã. Copilaºii Mei, Eu
v-am iubit pe voi ºi v-am preþuit prin Sângele care s-a jertfit.
V-am iubit prin Duhul pe Care vi L-am dãruit, ºi v-am rãs-
cumpãrat prin palmele care Mi s-au dat. Am fost numit om
rãu, dar rãutatea Mea o cunoaºte Dumnezeu, cãci sunt Fiul
Sãu. Dacã eram rãu, scoteam sabia din teacã ºi tãiam tot ce-Mi
stãtea în faþã. Dar Dumnezeu, Tatãl Meu, M-a trimis pe
pãmânt, plin de milã. Mila Mea o va vedea toatã lumea. Mila
Mea o vedea ºi cel ce Mã judeca. Mila Mea o vedea ºi cel ce
Mã scuipa. Mila Mea o vedea ºi cel ce Mã bãtea. Mila Mea o
vedea ºi cel ce Mã rãstignea. Mila Mea a vãzut-o ºi Iuda.
Vedea mila Mea, cã era pusã în faþa Mea, ºi mila Mea se va
vedea întotdeauna, cãci pe cine am bãtut cu pãlmuþa, l-am
bãtut ca un pãrinte, nu l-am bãtut ca un criminal, ºi dacã nu
s-a fãcut cuminte, nu l-am mai bãtut, ºi am luat asupra Mea
vina sa. Sã aveþi cunoºtinþã de aceastã suferinþã. 

... Copilaºii Mei, nu vã mai jucaþi cu viaþa, ºi învãþaþi
bine ceea ce Domnul vã spune, cã Dumnezeu v-a spus multe
lucruri, cã dacã aº începe sã le adun, n-am în ce vase sã le
pun. Care aþi putut, aþi lucrat, ºi care nu aþi putut, nu aþi lucrat,
ºi Domnul nu v-a obligat, ºi o sã-þi parã rãu, cã neputinþa ta a
fost ºi din bunãvoinþã, ºi te-ai lãsat supus la neputinþã. Zice
Domnul Iisus: „Ce e la tine cu neputinþã, la Dumnezeu e cu
putinþã“, ºi sã ºtii cã îþi va pãrea rãu când vei vedea cã eºti
sãrmãnuþ duhovniceºte. Neputinþa vine la tine nu de la Mi-
ne, ci de la vrãjmaºul, ca sã nu te lase sã te îmbogãþeºti
duhovniceºte. 

Poporul Meu iubit! Încã o datã: poporul Meu iubit, co-
pilaºii Mei iubiþi, soseºte vremea, tatã, sã se cântãreascã cre-
dinþa voastrã, sã se cântãreascã fapta voastrã duhovniceascã.
Scrie în carte. Vine vremea, tatã, sã se plãteascã, ºi mulþi vor
zice: „Mie de ce-mi dã numai atât?“. Copilaºii Mei, mai þi-
neþi minte câþi ani am petrecut cu voi? În douãzeci ºi doi de
ani, unde vã este munca? 

A scos o cloºcã douãzeci de puiºori, ºi într-o sãptãmâ-
nã au murit toþi. A scos o cloºcã treizeci de puiºori, ºi într-o
sãptãmânã au murit toþi. A scos o cloºcã patruzeci de puiºori,
ºi aceia nu au murit, dar au suferit vremuri grele, vremuri gre-
le, tatã, grele de tot, ºi au scãpat. Unul s-a înecat, dar a venit
altul la loc. Eu vorbesc duhovniceºte. Dar astãzi mor puiºorii
de la cloºcã mereu. De ce? De ce, copilaºii Mei? De ce mor
puii de la cloºcã? Au ieºit ºobolanii ºi îi mãnâncã. Duhov-
niceºte. S-au ivit animale ºi îi mãnâncã. De ce, tatã? Pentru
viaþa sa. Duhovniceºte vorbesc. 

Copilaºii Mei, Mã uit la voi cum se uitã un copilaº la
razele soarelui. Mã uit la voi cum se uitã o mamã la copilaºul
ei, care nu-l mai are decât pe acela ºi îl hrãneºte ºi îl îngrijeºte
ca sã-i trãiascã, ºi atât de mult îl fereºte de copiii rãi, ca sã nu
prindã vreun nãrav de la ei. Aºa ºi Eu, aºa de mult Mã oste-
nesc ca sã nu vã pierd! Dar de unde vine ºi pe unde intrã între
voi lucruri rele? Sã fi fost Eu în locul tãu ºi tu sã fi fost tatãl
Meu, de mult eram lepãdat din braþul tãu, de la masa ta ºi din
casa ta. Dar vã spun: lepãdaþi nãravurile, lepãdaþi de la voi
purtãrile rele. 

... Sã nu zici: „Aceasta e casa mea“, ci sã zici: „Aceas-
ta e casa noastrã“, cã te vei uita sã vezi casa vecinului seara,
iar dimineaþa, nu mai e. Sã nu vã supãraþi de cele ce vor veni,
cã ºi acesta e un pãcat. Sã nu vã descurajaþi de cele ce vor
veni, cã ºi acesta e un pãcat. 

... Roagã-te sã aducã Dumnezeu la planul Sãu legea
care e stricatã, legea care e mutatã, iar pe cel ce a fãcut lege
stricatã sã-l desfiinþeze ºi sã-l punã pe cel cu lege bunã. 

... Maica Mea, cu rugãciunea sa cu care se roagã pentru
voi, tot poporul Meu, plânge ºi se îndoliazã mereu când vede
cã unul se îmbolnãveºte, altul se rãtãceºte, altul duºmãneºte. 

11/24 august 1977

Domnul a sfinþit lemnul crucii ºi semnul ei. Credincioºii sã nu stea
pe cale cu cei necredincioºi. Lepãdarea bogãþiilor pãmânteºti. As-
cultarea de glasul Domnului care cheamã sã se împuþineze munca
pãmânteascã pentru cea duhovniceascã. Vai celui ce trece hotarul 

spre lume! Grija pentru rugãciune. 

... Sã ºtiþi, copii, cã semnul crucii a fost înainte de
Domnul Iisus Hristos un lemn fãrã folos, adicã fãrã preþ, cã
era pregãtit ca sã fie pãcãtosul osândit, dar nu era sfinþit, ºi
era urât de lume, cã se osândea pe ea vinovãþia celui ce gre-
ºea. Dupã ce se osândea vinovatul pe ea ºi dupã ce murea,
atunci lemnul se tãia ºi în foc se arunca, dar nu ºtia cã este
profeþit ca acest lemn sã fie sfinþit, ºi mai mult nu credea în
Cel ce profeþea profeþia aceea. 

... Creºtine, nu lua cu tine pe cel ce Mã urãºte pe Mine,
pe cel ce nu crede în Mine, cãci ºi chiar dacã te þii de Mine
tu, mâna se descleºteazã, ºi cel care nu este cu Mine te va
smulge cu toatã puterea sa. 

... Dacã vei vedea casa vecinului tãu cã se dãrâmã ºi va
curge aur sau argint, nu lua, cã aceea e pedeapsa sa. ªi dacã
tu îl vei lua, iei pedeapsa asupra ta. 

... Sã ºtiþi cã dacã vine Dumnezeu la voi în trup ºi zice:
„Hai dupã Mine!“, nu te va lãsa inima ta sã-þi pãrãseºti casa
ta, sã-þi pãrãseºti masa ta; nu te va lãsa inima sã-þi pãrãseºti
averea ta ºi sã pleci; sau nu te vei îndura sã te desparþi de nea-
muri, pentru cã a fãcut perete mare între tine ºi Mine o neas-
cultare. 

.. Cât e de multã lume pe pãmânt, întâi de la tine încep
acest proces, de la tine încep judecata. Tu vei fi mai mult con-
damnat, chiar decât aceastã suflare care a fost înecatã de
aceastã apã. 

... Tatã, împuþineazã munca pãmânteascã ºi înmulþeºte
munca duhovniceascã. Dacã ai zidit o casã, zideºte, dar fii cu
trupul duhovniceºte, cã nu ºtii dacã vei isprãvi sfârºitul aces-
tei clãdiri. 

... Dacã copilul tãu, ori cineva de al tãu te dojeneºte
pentru cã ai postit, pentru cã te-ai smerit, pentru cã te-ai îm-
pãrtãºit, pentru cã mergi la bisericuþã, sã ºtii, mamã ºi tatã, sã
ºtii, frate ºi sorã, cã acela e cu inima necuratã, ºi acela nu va
fi mântuit prin nimic, orice i-ai dãrui. Acela care te dojeneºte
cã de ce posteºti ºi de ce crezi în Dumnezeu, acela e vrãjma-
ºul tãu ºi vrãjmaºul Meu, ºi de aceºtia e pãmântul plin. Vai de
cel ce trece hotarul între Mine ºi lume! 

... Vai aceluia care trece hotarul care este între Mine ºi
lume! Vai aceluia! De multe ori, vai aceluia care trece hotarul
de la Mine la lume! 

Sunteþi rugaþi, în vremea de rugãciune, oricând ar fi ea
ºi oriunde ar fi, sã nu faceþi cumva ca acel ce este culcat în pat
sã nu fie sculat. Numai cel bolnav sã stea în pat, dar ºi el sã
fie treaz. Încã o datã sunteþi rugaþi, cã nu ºtiþi ce se va întâm-
pla. ªi cine se aflã în curtea casei, la lucru sau în grãdinã, sã
vinã la rugãciune ºi sã lase lucrul. Aþi auzit? Sã fiþi treji la
rugãciune. Faceþi rost de stropitori de apã când vine somnul. 

... Creºtine, creºtine, nu mai lãsa lucrul binecuvântat sã
se strice. 

18/31 august 1977
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Acest cuvânt este Dumnezeu. Pãzirea legilor Domnului. Trâmbiþa
Domnului va da de ruºine mândria omului ºi a împãratului. Ea este
trimisã prin mãnãstiri spre a cerceta ºi a întãri viaþa sfântã, care nu 

mai este trãitã. 

... Cine primeºte acest cuvânt, Îl primeºte pe Dumne-
zeu, ºi cine nu primeºte acest cuvânt, nu-L primeºte pe
Dumnezeu. 

... O, poporul Meu întru care Dumnezeu a venit aºa, în
chip nevãzut, aºa e în carte scris, ca Dumnezeu sã încerce pe
poporul Sãu, sã vadã dacã mai crede în El. Vai de tine, creº-
tine care ai fost un timp cu Mine ºi te-ai întors! cãci mult vei
plânge ºi mult te vei cãi de cele ce vor veni. 

... Chiar ºi în mijlocul unui rãzboi mare de ai fi, nici un
glonþ nu te va lovi. ªi ai sã vezi lume murind pe câmp ºi pe
drumuri þipând ºi strigând. ªi ai sã vezi soarele cã nu-ºi va
mai arãta lumina sa. ªi dacã ai avut gând rãu ºi stai lângã
Dumnezeu, sã ºtii cã bine nu-þi va fi. 

... Aºteptam sã fiu junghiat pentru miºel, ºi acum sã fiu
mâncare în vremea de Paºti pentru orice bogat ºi sãrac. 

O, cum va plânge când Mã va vedea stând la poartã ºi
cã nu voi intra în casa lui! Nu voi intra, cã am fost o datã ºi
M-a alungat din casã. ªi mult Mã va dori ºi Mã va aºtepta în
drum ºi va zice: „Hai în casã, sã Te spãl de sânge pe rane ºi
sã le ung ºi sã le ºterg!“. ªi îi voi spune: „Nu mai e vremea
aceea, cã prin ceea ce ai lucrat ºi prin ceea ce n-ai ascultat,
M-ai alungat“. O, ºi ce vor rupe hãinuþa de pe ei când vor ve-
dea ziua de mâine, acea zi grozavã ºi tristã! 

O, poporul Meu, în cartea lui Dumnezeu scrie cã acea
zi nu o ºtie nimeni, dar li se va face cunoscutã. 

... Voi, copilaºii Mei, trãiþi din legea scrisã de Domnul
Iisus prin proorocii pe care i-a avut. Nu faceþi legi cum vreþi
voi, cã legea voastrã stricã legea dumnezeiascã. Unde scrie
post, este scris de Domnul Iisus Hristos ca sã se þinã. Unde
este scris duminicã, aceasta este scrisã de Domnul Iisus Hris-
tos ºi este pusã sã se þinã. Unde este scris sãrbãtoare, aceasta
este scrisã de Domnul Iisus Hristos ºi este pusã sã se þinã. Nu
o strica, de þi-ar sta capul unde-þi stau picioarele, cã dacã ai
stricat-o, te vei numãra printre oase stricate; dacã ai stricat-o,
te vei numãra printre morþi; dacã ai stricat-o, te vei numãra
printre osândiþi; dacã ai stricat-o, vei auzi cuvintele: „Du-te
de la Mine în focul de veci!“. De aceea v-am chemat la Mine
ºi v-am spus sã pãziþi legea lui Dumnezeu. 

Se va vedea odatã ura ce o porþi pe trâmbiþa Mea. Ce
vrei sã vezi la ea? cã este fãrã sculã în mânã. Ce vrei sã vezi
la ea? cã nu are nimic, cã sunt venit la tine ca o minune. Fãrã
numãr e fericitã acea persoanã care vorbeºte cu Mine. 

... Poporul Domnului Iisus Hristos nu se fãcea bogat în
averea pãmânteascã, ºi averea o împãrþea la sãraci. Dar tu ai
avere multã, creºtine, ºi tot te vaiþi. Se aude la cer când te
vaiþi cã n-ai bani, dar banii tãi sunt la C.E.C. ºi sãracului n-ai
dat niciodatã. 

... Am zis: «Bucureºti, Bucureºti, cum am sã te întorc pe
dos!». Dar am zis sã se pãstreze acest cuvânt, ºi nu numai cã nu
s-a pãstrat, dar a ºi minþit cu sutã la sutã, ca acest trup sã fie
nimicit. Dar sã ºtiþi cã acest trup nu va fi nimicit de mâna omenirii. 

... Cine ridicã sabia asupra vasului Meu, de sabie va
pieri. Cine ridicã minciuna asupra vasului Meu, de minciunã
va pieri. Aceasta e o fãrâmiturã de cãrãmidã rãmasã de la zi-
darii care nu au mai zidit la casã. ªi aceastã fãrâmã de cãrã-
midã îi va da de ruºine pe mulþi „întregi la fire“, pe mulþi
„numiþi“. Chiar ºi pe împãratul îl va da de ruºine, pe care-l
socoteºte aºa tot statul, nu pentru frumuseþea sa, ci pentru lu-
crarea Mea îl va ruºina. 

... Vremea aceasta ºi lumea aceasta nu a fost niciodatã.
Þine minte, ºi niciodatã sã nu se uite cã lumea aceasta ºi vre-
mea aceasta nu a fost niciodatã, ºi va pieri. 

Am trimis odatã trâmbiþa Mea la mãnãstirea Viforâta ºi
a fost intratã la stareþã, tatã, ºi erau toate maicile acolo, nu
când mâncau ele, ci când beau þuicã fiartã, dupã slujba sfântã
când ieºeau. ªi trâmbiþa Mea, trimisã de Mine, a spus: „Nu e
bine ce faceþi. Aþi ieºit de la luminã ºi aþi intrat în scorburã“.
Aici, stareþa a zis: „Cine eºti tu, de ne vorbeºti aºa? Eu am
douãzeci de ani în mãnãstire ºi n-am grãit ce grãieºti tu. Ieºi
afarã, cã nu te cunosc cine eºti“. Iar persoana care o însoþea
a spus: „Aceastã fiinþã e proorocul lui Dumnezeu!“. Dar sta-
reþa a spus: „Dumnezeu nu m-a fãcut pe mine prooroc, care
stau numai în slujbã, ºi a fãcut pe un infirm ºi pe un olog?“.
ªi a plecat trâmbiþa Mea ºi le-a lãsat tot aºa. Unde e acum mã-
nãstirea Viforâta? cã mereu se stinge, pânã nu va mai fi nici
o scânteie de monahii. Te duci la mãnãstire ºi dai pomelnic sã
se roage pentru tine ºi are pântecele plin de bãuturã. Nu jude-
cãm, dar arãtãm fapta stricatã, cãci orb pe orb cade în groapã,
nu se pot conduce unul pe altul. 

27 august/9 septembrie 1977

Crucea: semnul care va merge înaintea Domnului ºi va prevesti dez-
lãnþuirea pedepselor. Preoþii calcã legea sfântã. Domnul le pregã-
teºte loc de ocrotire la cei ce sunt ai Lui, ºi va curãþi pãmântul prin
foc ºi prin ape. Pãstrarea legii sfinte prin muncã duhovniceascã.
Rugãciunile credincioºilor aduc împlinirea proorociilor Domnului. 

Pãstrarea zilei de duminicã. Leacuri pentru suferinþe. 

... Sfânta cruce se va arãta înainte de venirea Mea, ºi s-a
arãtat înainte de rãzboaie. Semnele dumnezeieºti, prin cruce
se aratã. Multe cruci s-au arãtat anul acesta, dar nu a vãzut
decât unul la o mie. În acest an va fi multã vãrsare de sânge.
În acest an vor fi multe surpãri de clãdiri. În anul acesta vor
fi multe cutremure de pãmânt. În anul acesta mulþi munþi se
vor sfãrâma ºi nu va mai rãmâne piatrã pe piatrã. Anul acesta
este an de necaz, an de pericol de moarte. Anul acesta este
îngrozitor, dã moarte la mult popor. Dragostea de împãraþi se
va rãci, ºi mulþi dintre ei vor pieri. 

... Mai sunt pãstori ºi preoþi, dar preoþii nu iubesc toate
oile, ci pe alese. Preotul, este scris sã mãnânce numai azimã
din sfânta lege, dar ei au ieºit din sfânta lege. Crezi? 

... Israele tatã, puþin, puþin, ºi ne vom muta de pe pã-
mântul acesta, cãci Dumnezeu a hotãrât sã-l curãþeascã. Ne
vom muta mai sus de pãmânt. Nu sus, sus. Mai sus, ca sã nu-l
ajungã nici focul care-l va arde, nici apa care-l va curãþa. 

Israele tatã, copilaºii Mei, chiar dacã lumea vã cunoaº-
te, nu vã temeþi de nimic ºi nu vã lepãdaþi, cãci Domnul Iisus
a luat suferinþa voastrã ºi pentru creºtini, ºi pentru pãgâni, dar
la judecatã se împarte. Cine a greºit ºi s-a cãit, se iartã, iar pe
cel ce M-a iubit, Domnul îl trece copil al Sãu ºi îi va da în
mânã cupa sã munceascã la muncã duhovniceascã. E muncã,
tatã. Chiar ziua de judecatã e muncã, tatã. 

... Sã nu stricaþi legea lui Dumnezeu. Sã nu stricaþi
legea prin purtare. Sã nu stricaþi legea prin mâncare. Sã nu
stricaþi legea prin somn. Nu pierdeþi timpul. Aþi auzit? Sã nu
ieºiþi cu lumea peste gard, cã stricã legea. Vai, cã mult se va
jeli ºi mult se va tângui! Vai celui ce a stricat legea de astãzi!
Voi nu vedeþi? cã se cade sã staþi numai îndoliaþi ºi sã fiþi triºti
pentru legea care e stricatã. S-a stricat nu de la sine, ci de la
aceastã lume cu stãpânul care o þine. Rugaþi-vã mereu, cã ru-
gãciunea poporului lui Dumnezeu reparã orice fel de stricã-
ciune ºi aduce un lucrãtor cu mânã dulce ºi va repara toatã
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stricãciunea. Fii tãcut! Învãþaþi copiii sã fie tãcuþi cu lumea,
nu-i lãsaþi sã fie prieteni cu lumea. 

Vine vremea ca fiica ta sã se despartã de acela din So-
doma, dar despãrþirea va fi prin ascuþiºul sabiei, cã aºa a fost
la început ºi aºa va fi ºi la sfârºit. Nu legaþi fiicele voastre de
cei nelegiuiþi. Mai bine fiica ta sã stea fecioarã.

... Ce facem cu cei care au pãrãsit numãrul? Ce facem
cu cei care au pãrãsit þara sfântã? Eu aº avea ce sã fac: sã le
pun o cruce la cap. 

... Fiii lui Israel care aveþi motorete, motociclete sau
maºini, nu lipsiþi de la slujbã. ªi dacã ai rãmas în panã, nu re-
para nimic, nu miºca nici un ºurub, ºi stai ºi plângi lângã ea.
Sã ºtiþi cã cine va repara motoreta sau maºina în zi de sãrbã-
toare, niciodatã nu o va avea bunã, ºi mai rãu se va strica. 

S-a auzit din cer cum creºtinii plâng de foame cã nu le
place mâncarea. Sã ºtiþi cã medicamentul cel mai bun pentru
aceastã boalã este postul, ºi sã vezi cum vei mânca. „Mã doa-
re stomacul. Nu mãnânc mâncare de aceasta“. Fã un ceai de
floare ºi vezi cum îþi trece stomacul. Daniele, sunt sfinþi în cer
care au trãit numai cu ceai de flori, ºi nu cu pâine, ci gol.
Crezi? 

7/20 septembrie 1977

Crucea se sfinþeºte prin fapte duhovniceºti. Amãgitorii fac minuni
mincinoase. Pruncii pierd harul primit prin botez. Rãscoala care a
fost împotriva bogaþilor. Biserica lumii a pierdut darul ºi harul.
Întoarcerea la datinele sfinte ºi la ordine gospodãreascã. Curãþirea 

României, ºi va face Domnul din ea grãdinã binecuvântatã. 

... Sfânta cruce a adus libertatea la credinþã. De la
rãzboiul sfinþilor împãraþi Constantin ºi Elena nu au mai fost
prigoniþi creºtinii, ºi a fost pace. Dar de când crucea nu a mai
fost cinstitã ºi de când crucea nu a mai fost mânuitã, iatã cã a
început din nou rãzboiul pentru credinþã. Purtaþi crucea sfân-
tã. Mulþi poartã crucea, dar nu poartã crucea sfântã. Crucea
trebuie sã fie sfinþitã prin fapte. 

... Fiþi desãvârºiþi, ca sã nu fiþi amãgiþi. S-au nãscut pe
pãmânt oameni cu duh rãu, care fac lucrurile pe care le fac
Eu: înviazã morþii, vindecã orbii, întãresc pãcãtoºii. Aþi auzit? 

... Mulþi prunci se boteazã, dar deosebitã e lucrarea lui
Dumnezeu de lucrarea duhului rãu. Sã ºtiþi cã se boteazã
pruncii, îi îmbracã, îi pecetluieºte cu puterea Duhului Sfânt,
dar într-o orã îi dezbracã pânã la os. Cine? Duhul necurat. Îþi
grãiesc þie, creºtine, cã dacã ai botezat pruncul la bisericã, cu
foc vei fi pedepsit dacã nu vei respecta ce ai vorbit la botez. 

Mãi poporul Meu, fiþi atenþi, cã Dumnezeu e supãrat pe
lume din pricina a ceea ce se petrece. Din pricina curviei, din
pricina beþiei, din pricina purtãrii necuviincioase, din pricina
necredinþei, din pricina uciderii pruncilor ºi a uciderii tuturor
fãpturilor, Dumnezeu e supãrat, e supãrat. 

Când faceþi rugãciunile, faceþi-le cu adâncã smerenie ºi
cu adâncã viaþã sfântã, ca Dumnezeu sã întoarcã faþa cãtre ro-
bul Sãu, cã tare e supãrat pe lume, cã nici în Sodoma ºi Go-
mora nu a fost ceea ce e azi pe acest pãmânt sfânt. Au întinat
pãmântul, tatã, vrãjitoriile, curviile, hoþiile, înjurãturile, ºi ci-
ne poate pomeni atâtea pãcate care au umplut pãmântul? Se
înalþã pânã la cerul sfânt, se înalþã pânã la lunã, se înalþã pânã
la soare. Fiþi pregãtiþi, nu cu þoale, nu cu hambare, ci cu fapte
plãcute ºi sfinte. Fiþi pregãtiþi, cã Dumnezeu a hotãrât ca sã
piardã lumea de pe pãmânt. V-am anunþat mereu ºi vãd cã nu
vã pregãtiþi. Cine vã va anunþa aceste cuvinte? cã iatã, nu se
mai poate þine trupul acesta în aceste suferinþe, nu se mai poa-

te da nici o sãnãtate la suferinþa sa, pentru cã nu este poporul
ascultãtor. 

Dumnezeu cere la tine, prin viaþa ta, sãnãtate bolnavi-
lor, ridicarea ologilor ºi încredinþarea pãcãtoºilor. Nici pe ace-
ia nu-i întorci, nici pe tine nu te întorci. Ce faci, dormi? Care
þi-e munca? Îi munceºti numai lui Gog? Îi munceºti numai lui
Esau? Îi munceºti numai lui Dan? «Dan va fi ºarpe la drum.»

... Voi nu vedeþi ce se petrece pe pãmânt? Nu vedeþi cui
îi munciþi? cã acela la care munciþi e duºmanul Meu ºi duº-
manul tãu. Înainte vreme erau oameni bogaþi, aveau pãmânt,
dar sã ºtiþi cã din acele bogãþii trãiau ºi sãracii ºi se mulþu-
meau, ºi cu credinþã le slujeau. Dar s-au ridicat alþi sãraci,
plini de duh rãu, ºi au plecat la tâlhãrie ºi i-au omorât pe cei
bogaþi ºi pe cei sãraci care slujeau la cei bogaþi. Îi pomenesc
preoþii la eroi, dar sã ºtiþi cã Noi n-am primit acest pomelnic
de „eroi“, ci l-am primit ºi l-am trecut la tâlhari. 

... Aceasta înseamnã asuprire, ce e azi în lume. Îþi mã-
soarã, îþi mãsoarã, pânã se va dãrâma ºi mãsura ºi mãsurãto-
rul. A stricat legãmântul lui Dumnezeu, a stricat biserica. O
vezi în picioare, dar nici un folos nu mai are. O vezi în picioa-
re, dar har ºi dar nu mai are, cã nu mai e sfinþenie în gura celui
ce slujeºte în ea; ºi slujeºte în bisericã fãrã Duhul lui Dum-
nezeu, cã pe Duhul lui Dumnezeu L-a izgonit duhul rãu. Ia
aminte, creºtine, ºi cautã-l pe acela care nu a lepãdat Duhul
lui Dumnezeu din pieptul sãu. Cautã-l cum a cãutat Maria
Egipteanca, cum a cãutat Maria Magdalena, cã nu toþi sunt
slujitori, ºi au rãmas ca în vremea lui Ilie, popii lui Baal.

... Nu vã aduceþi neamurile necredincioase în casele
voastre, cã acelea spurcã ºi întineazã casa blagoslovitã ºi sfin-
þitã de Mine. Nu zic sã vã certaþi cu neamurile pe care le aveþi.
Nu e una cu Mine, nu e una cu tine, ºi fii atent sã nu strici ce-
va din lucrarea Mea, cã acela nu e învãþat ca tine ºi stricã sfin-
þenia Mea din casa ta. 

Fiule Daniele, spune la poporul Domnului Iisus Hristos
sã nu se mai supere dacã vine la vecini ºi nu poate intra la
acest cãmin, dacã a vãzut cãminul ocupat ºi nu se poate intra.
Nu aduceþi necazuri, cã destule necazuri poartã aceastã fiinþã.
Iatã ºi altceva: a gândit cineva gânduri greºite, ºi am sã spun
cândva gândurile acelea pe faþã. Cine vine în acest cãmin, nu
vine cã are coºul plin. Cine vine, sã vinã cu mâna goalã. Cã
zice cineva „Numai pe cel cu coºul plin îl primeºte, ºi de
aceea pe cel cu coºul gol nu-l primeºte“. ªi mai zice cineva:
„De aceea nu mi-a vorbit Domnul, cã am buzunarul gol“.
Mai uºor este ca aceastã fiinþã sã fie dusã pe targã la vecini
decât sã mai vinã aici creºtinul ºi sã greºeascã ºi sã facã pãcat. 

... Fiicelor, nu vã mai purtaþi cu tãbleþe la piept, care au
venit de la þãrile strãine. Întrebaþi-le pe mamele voastre, ele
aºa au purtat? 

... Poporul Meu de azi, vin vremuri geroase, vin vre-
muri friguroase, ºi cer de la tine sã fii îmbrãcat bine. Duhov-
niceºte Duhul vorbeºte. Cer de la tine sã fii încãlþat bine pe
pãmânt, cã pe pãmânt s-au aºternut ºerpi mulþi. În vremurile
din urmã, pentru un creºtin era hrana sa de patru ori pe an, ºi
tot avea putere, dar astãzi te sfãtuiesc sã te hrãneºti mai des,
cã timpul e mai geros. Cautã ºi vei gãsi. Faceþi-vã prieteni du-
hovniceºti, nu pãmânteºti. De aceea zic: deosebiþi-vã de oame-
nii rãi, deosebiþi-vã ºi la mâncare, ºi la purtare. Deosebiþi-vã
ºi la cãlãtorie, deosebiþi-vã ºi la culcare, ºi la gospodãrie. În
gospodãria ta sã fie farmacie, ºi pãmânteºte, ºi duhovniceºte. 

... Abia unul la o mie din purtarea de azi e neblestema-
tã. Nu s-a pomenit românul blagoslovit sã poarte ce poartã azi. 
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... ªi împãratul, ºi argatul are pe necuratul. Dumnezeu
e supãrat, ºi tot cerul e supãrat, ºi Maica Domnului e supãratã,
pentru cã toatã þara româneascã e întinatã. Se cade sã fie plâns
ºi suspin între creºtini. 

... Þãrãncuþã, unde este cânepa ºi meliþa? Fãceai cãmã-
ºuþã de câlþi ºi costum alb ca zãpada. ªi Domnul poartã hãinu-
þã de in, cãmãºuþã de in. ªi îngerii poartã tot asemenea. Eu nu
vã înfrunt. Fiþi desãvârºiþi, ca sã puteþi trãi în vremurile
friguroase. 

Va fi vãrsare de sânge. Va fi paralizie. Mulþi vor muri
de accidente. Pânã ºi împãratul va muri accidentat, ºi mulþi
din împãraþii pãmântului vor muri. ªi Dumnezeu va lucra ca
sã facã împãraþi pe cei ce au mãturat pe stradã. Va fi popor
fãrã împãrat vreme lungã, lungã ºi se vor împunge oaie cu
oaie ºi se vor împunge berbec cu berbec ºi se vor împunge þap
cu þap, pânã când nu va mai rãmâne decât unul la mie. Aºa
scrie în carte. 

Mãcelãrie goalã va fi în þarã. Þara româneascã, o va
curãþi Dumnezeu de tot gunoiul sãu ºi o va face grãdinã
binecuvântatã. 

Cine vã va mai anunþa aceste cuvinte? cã iatã, nu se
mai poate þine trupul acesta în suferinþã, nu se mai poate da
nici o sãnãtate la suferinþa sa, pentru cã nu este poporul
ascultãtor. 

... Uitaþi-vã bine la munþi, cã nu-i veþi mai vedea. Ui-
taþi-vã bine la aceastã lume nebunã, cã n-o veþi mai vedea.
Uitaþi-vã bine la aceºti conducãtori de lume, cã nu-i veþi mai
vedea. 

15/28 septembrie 1977

Îndemn la viaþã duhovniceascã. Domnul îi ocroteºte pe ai Sãi de
toatã mânia care va veni peste lume. 

... Poporul Meu, sã faci dreptate, nu strâmbãtate.
Aceasta sã fie hrana voastrã: rugãciunea ºi postul. ªi sã nu
mâncaþi mult, ca sã nu întreacã grãsimea trupeascã pe cea du-
hovniceascã. Sã nu mâncaþi fãrã mãsurã, sã nu trãiþi fãrã lu-
crare duhovniceascã. 

... Ioachim ºi Ana erau urâþi de lume. Nu aveau copii ºi
se rugau lui Dumnezeu sã le ia urâciunea de pe ei, sã le dea ºi
lor un copil. Le-a dat o fetiþã, ºi la vârsta de trei ani au dat-o lui
Dumnezeu prin preotul Sãu, Zaharia. ªi s-a fãcut fetiþa mare ºi
a fost hrãnitã de sus ºi muncea. Fãcea hainã fãrã cusãturã pen-
tru sine ºi pentru cei din jurul sãu, ºi a fãcut cu una mai mult,
cã ºtia ce se va întâmpla cu ea. Muncea ºi se ruga. Aºa cere
Domnul ºi de la voi: sã lucraþi ºi sã vã rugaþi. Adevãrat vã spu-
ne Domnul cã nu aici este comoara voastrã, nu aici este casa
voastrã. De ce respingeþi porunca Mea? De ce râvniþi la lumea
aceasta, la portul acesta? cã nu e de la Dumnezeu. 

... Domnul nu vã lasã, ci vã rãpeºte. Cum? Nu veþi ºti.
Se vor uita neamurile în toate pãrþile ºi nu te vor vedea. Va
pune Domnul semn la casa ta ºi nimeni nu va strica nimic ºi
Domnul o va curãþa, dar numai tu, iubitul Meu, sã nu-l ai în
inima ta pe duhul rãu, cã Domnul te va pãrãsi în ceasul când
duhul rãu va fi cu tine. Nu mai este vreme sã-l scoatã Domnul
pe duhul rãu. A fost o datã pentru tot veacul ce a lucrat Dom-
nul pentru toþi. Roagã-te mereu sã nu se ºteargã numele tãu
din cartea Domnului. 

... Fiþi atenþi, cã sunteþi cei mai urâþi de lume. Anima-
lele sunt cele mai drãguþe la lume, dar voi sunteþi urâþi de lu-
me. În vremea de azi nu vã iubeºte nici lumea, nici împãratul,
nici pãrinþii, nici rudele, ºi este ca în vremea lui Ilie, ca în vre-

mea lui Moise, toþi vã urãsc, ºi de aceea veþi fi rãpiþi, iar lu-
mea va fi nimicitã. 

... Sã nu te despartã cineva de Mine, cã fãptura ta e
asemenea Mie. Numai acel care nu face bine nu e asemenea
cu Mine. Nici un firicel de pãr din capul tãu nu se va miºca
fãrã voia Mea. Dacã tu eºti scris sã fii al Meu, ºi tu greºeºti,
Domnul te bate, ca sã te apropii mai mult de El. 

Toþi câþi au zis: „ªi eu sunt creºtin“, ºi unde Domnul a
fost în casa lor, toþi se vor lovi cu loviturã grea, dar din carte
nu se vor mai ºterge, pentru cã e scris cu foc. Dar va fi bãtut,
bãtut, de va rãmâne pielea ºi osul. 

11/24 noiembrie 1977

Sfânta Virginia ridicã spre Domnul rugãciune îndureratã. Puterea
rugãciunii stãruitoare prin lacrimi. Pãzirea zilei Domnului. Curã-
þirea pãmântului ºi fuga la munþi. Fiecare creºtin sã aibã izvor în 

curtea sa. „Comunist“ este nume diavolesc. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin.
Pace în cer ºi pe pãmânt, ºi între oameni bunãvoire! 

Doamne Dumnezeul meu din cer, Îþi închin Þie tot gân-
dul meu ºi tot cuvântul meu. Tot pasul meu sã fie spre folosul
Tãu. Tot viitorul meu, prin care mai trãiesc eu, toate ceasu-
rile, minutele, secundele, ºi cât voi mai fi eu pe pãmânt, sã fie
sub paza Ta. 

Doamne Dumnezeul meu, Îþi închin Þie casa ºi masa
mea; mâncarea ºi foamea ºi setea sã fie dupã voia Ta. 

Doamne Dumnezeul meu Cel din cer, Care ai binevoit
ºi m-ai crescut ºi m-ai întreþinut, Îþi închin Þie pe mama mea,
care m-a crescut pãmânteºte, ºi prin rugãciuni cer cãtre Tine
sã-i fie iertate toate ale sale pãcate. 

Doamne Dumnezeul meu Cel din cer, Care ai fãcut
cerul ºi pãmântul ºi toate câte se vãd, Îþi închin Þie copilaºii
mei, ce mi-ai dãruit mie ca sã fie ai Tãi, precum au fost ai
mei. Pentru cã eu nu mai am zile sã trãiesc, aceºti copilaºi sã
fie averea Ta, comoara Ta, sã fie în grãdina Ta ºi sub paza Ta,
ºi masa lor sã fie masa Ta. 

Doamne Dumnezeul meu, Îþi închin Þie aceastã casã ºi
aceastã masã pe care Tu, prin poporul Tãu, ai lucrat-o sã fie
corãbiuþã, ºi niciodatã sã nu fie atacatã ºi sã nu fie dãrâma-
tã, ºi sã fie spre salvarea celor ce vin în ea. 

Doamne Dumnezeul meu Cel din cer, Îþi închin Þie po-
porul pe care mi l-ai dat mie ca rãzoare de vie. Ia-le în pri-
mire ºi pune spre îngrijire pe cine poate sã le îngrijeascã. 

O, Doamne Dumnezeul meu Cel din cer, de când aºtept
ca sã-Þi scriu acest certificat ceresc! pentru cã unde plec ºi
unde pornesc, numai greu pãtimesc. 

Doamne Dumnezeul meu Cel din ceruri, Îþi închin Þie
ºi pe soþul meu, sã faci cu el ce ai fãcut ºi la început, cã Tu ai
scule pentru orice lucru al Tãu. Uitã-Te bine la mine, Tatã, în
ce stare sunt lãsatã. Eu am nevoie de post, ºi nu mai pot sã
postesc. Am nevoie de fapte bune, ºi nu mai pot lucra. Sunt
într-o stare grea, dar dacã este voia Ta sã lucrezi cu mine
aºa, fie voia Ta, cãci poporul acesta, trei sferturi îmi dã cu pi-
ciorul ºi mã rãneºte, dupã cum ºtii cã m-ai luat ca sã-mi iau
rãmas bun de la creºtinii toþi. Toþi îmi strigau cã sunt mama
tuturor proorocilor mincinoºi, cã sunt mama tuturor rãutãþi-
lor ºi a tuturor diavolilor. ªi în stânga, ºi în dreapta am atac;
ºi în picioare, ºi în mâini am durere mare. Nu resping lucra-
rea Ta, ºi aº dori, dar vezi, Doamne, neputinþa mea ºi vremea
rea, cãci viitorul acestui popor se cade sã-l poarte numai în
tristeþe, în lacrimi ºi în purtare cuviincioasã ºi sã se smereas-
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cã, dar ºi bãrbatul ºi femeia sunt una; îºi petrec vremea în
poftã, în chef ºi glumã. O, Tatã, dacã i-ar durea ceva, ar cãu-
ta vindecarea. 

Doamne Dumnezeul meu, acum stai Tu de vorbã cu po-
porul Tãu. 

... A venit un vrãjmaº al acestor locaºuri. Ce veþi face,
tatã? cã trupurile voastre nu vor mai fi îngropate cu cinste ºi
slujbe, ci foarte grãbit, ca sã termini ºi sã te duci la muncã, sã
plãteºti pâinea pe care o mãnânci ºi locul unde eºti, sã plãteºti
ºi porumbul unde-l pliveºti. Vine vremea rea. L-ai pus pe sa-
tana în lume. 

... Vai de copiii voºtri, cã eram pe Golgota ºi am zis:
«Femeilor, nu Mã plângeþi pe Mine, ci pe copiii voºtri, cãci
ce vine peste ei, e vai ºi amar».

... Acest conducãtor a vândut tot viitorul þãrii, tot avu-
tul þãrii. Aceastã comoarã a þãrii, a vândut-o. Oiþa va merge la
tãiat, ºi toatã bisericuþa va merge la stricat. Dar dacã poporul
nu-ºi va lepãda viitorul ºi va continua cu viaþã plãcutã înain-
tea Mea, va scãpa. Cã a fost un ucenic care a avut cândva mii
de oiþe cãzute, ºi acest ucenic a plâns mult, mult, mult, ºi a zis
aºa: „Doamne, dacã nu o fi de ajuns lacrima mea ca sã plã-
tesc toate oiþele ºi sã tãmãduiascã toatã durerea oiþelor cã-
zute, o, Pãrinte, cer, împrumutã-mi de la cine are lacrimã
multã, ca sã tãmãduiesc turma mea“. ªi Dumnezeu a gãsit pe
cel bolnav de lacrimã duhovniceascã ºi a vindecat ºi a ridicat
oiþele ºi le-a fãcut sãnãtoase ºi le-a scos pe poartã ºi le-a scos
din robie. Da, copilaºii Mei, aºa ºi Eu, cer de la voi lacrimã
la rugãciune. 

... V-am dat voie sã vã luaþi serviciu, ºi acest lucru nu
trebuia sã-l fac. Dar voi ce faceþi cu banii de la serviciu? Vã
umpleþi hambarele cu haine ºi camerele cu tronuri ºi trupurile
cu îmbuibare. ªi dacã þi-am dat serviciu, lucrezi duminica ºi
sãrbãtorile, ºi la bisericã ºi la rugãciune nu mai mergi, zici cã
eºti obosit. Cu ce poþi sã ºtergi acest pãcat, creºtine? Iatã, au
venit peste voi zile grele când duminica ºi sãrbãtoarea mergi
la serviciu. ªi iatã, Eu sunt vinovatul tãu, cã te-am îngãduit
sã-þi iei serviciu. 

... Nu te mai cãsãtori, fecioarã, ºi tu, fecior! Nu te mai
îmbrãca frumos, nu, tatã, nu mai e vremea. Am spus sã nu vã
mai faceþi haine multe, cã vom fugi la munte. Nu la munte;
un munte sfânt, unde vom sta un timp, pânã ce pãmântul se
va curãþa. ªi sã ºtii cã nu vei putea urca cu maºina ori cu hãi-
nuþa, nu vei putea urca cu mobila, ºi singur te vei urca numai
cu ce te vei afla. 

... Dacã pleci, pregãteºte-þi corãbiuþa, sã nu aibã nici un
cusur la drum. Închin-o, pune Evanghelia pe ea ºi citeºte:
„Doamne Dumnezeul meu, sã faci cu aceasta cum a fost cu
corãbiuþa Ta la potop pe apã“. Ud-o cu agheasmã. 

... Pânã acum n-aþi suferit, dar va veni vremea sã sufe-
riþi pentru copii, cã legea de azi vrea sã facã din copiii voºtri
o þarã ca o fiarã, fãrã Dumnezeu, fãrã viaþã sfântã. 

... Puneþi mâna pe carte ºi învãþaþi cartea. Îþi place de
copilul tãu cã e deºtept la note. ªi Mie Îmi place de tine, dar
sã fii deºtept în viaþa creºtinã. O, ce copil deºtept a fost
Daniel, care a slujit în groapa cu lei! cã a avut duºmani care
l-au vândut, iar împãratul, deºi þinea la el, l-a bãgat în groapa
de lei ºi a zis: „Daniel nu va muri“. ªi iatã, tatã, ce copil deº-
tept a fost Daniel, cãci când s-a dus împãratul, l-a gãsit în
viaþã. ªi a zis împãratul: „Hai sã bãgãm acum ºi pe cei care
l-au vândut ºi sã vedem: pe aceia îi vor mânca leii?“. Iatã ce
deºtept a fost Daniel ºi cei trei tineri ai Mei, cã nu au voit sã
se ducã unde toþi se închinau împãratului. Acum poþi face

cruce cu limba, dar limba face altceva. Copilaºii Mei, de ce
sã fie lipsit veacul de la sfârºit, de ucenici? cã, sã ºtiþi, adevã-
rat vã spun: ucenicul de la sfârºit e ca ºi cel de la început, ºi
cel de la început e ca ºi cel de la sfârºit. Puterea nu e a ta, ci
e a lui Dumnezeu. 

„Dacã mi-a dat Dumnezeu nevastã!...“, aºa zice cine-
va. Cuvântul acesta e scris de duhul necurat. Crezi? Nu þi-a
dat d’aia. Þi-a dat tovarãº de viaþã ca omul sã nu fie singur pe
pãmânt ºi sã aibã tovarãº de ajutor, de viaþã. Dumnezeu nu a
scris „nevastã“ pe nici o hartã. 

... Toate izvoarele ce sunt afarã de curþile creºtineºti, nu
vor mai avea picãturã de apã ºi va sta poporul la rând ca la
pâine. Fiecare creºtin sã-ºi aibã izvor în curtea sa, ºi nu îngã-
duiþi vecinilor sã ia apã din izvoarele voastre. 

... Israelul Meu, este scris în carte cã nu va rãmâne din
aceastã casã piatrã pe piatrã; nu va rãmâne nimic din sine, adi-
cã din casa fãcutã pe pãmânt luat, nu cumpãrat, ci luat cu forþa.
ªi stãpânul casei e mort. Aceºti pãrinþi aveau pe Dumnezeu
când trãiau; ºi când se judecau, aveau crucea în faþa lor; ºi carte
când învãþau, aveau iconiþa înaintea lor. Acest om cãruia i s-au
luat averile, tatã, ºi nu i-au dat nici un bãnuþ ca sã aibã ºi el cu
ce sã-l îngroape, ºi nici un petic de pãmânt nu i-au dat; i-au luat
pãmântul forþat, ºi casa forþat, ºi dacã nu s-a supus, l-au împuº-
cat ºi l-au dus la foc ºi l-au ars ºi l-au fãcut cenuºã. ªi aceastã
cenuºã strigã la Mine, tatã, sã-i dau casã. 

... Tatã, unde este averea voastrã pãrinteascã pe care tre-
buia s-o dea pãrinþii când trãiau? Astãzi învãþãtura voastrã du-
hovniceascã pe care trebuia sã v-o dea pãrinþii când erau, unde
e, tatã? Nu mai e. A dispãrut, ºi nu e în casã. În casã am con-
trolat Eu cu Duhul Meu ºi rar unde am mai gãsit. De la mulþi e
aruncatã din fricã, ºi de la mulþi e aruncatã din bunãvoinþã. 

... Vai de tine, creºtine, când te vei vedea scris în cartea
sa! Cã Domnul Iisus þi-a spus: fereºte-te de aceastã vreme, cã
nu e vremea Mea, ci e vremea duhului rãu, care stã pe averea
lui Dumnezeu, care stã în casa Sa ºi apasã pe crucea Sa. I s-a
dat un minut de libertate ca sã vãd ce face. 

... Daniele, mulþi am pierdut pentru cã i-am oprit de la
bãut; mulþi am pierdut pentru cã i-am oprit de la curvit. Scrie
pe hârtie. Mulþi am pierdut cã i-am oprit de la mândrie. Mulþi,
mulþi, mulþi am pierdut pentru cã i-am oprit de la lãcomie.
Crezi? Mulþi am pierdut, tatã, mulþi am pierdut pentru cã i-am
oprit de la purtarea rea, dar când se vor uita la ea, le va veni
greaþã. 

O, copilaºii Mei, copiii Mei, ce n-ar da altcineva sã au-
dã numele voastre! Zice cineva: „Copiii Tãi sunt aceºtia?“.
Da, sunt ai Mei, pentru cã au Duhul Meu în ei. „Ia cautã-i sã
vezi, au Duhul Tãu în ei?“ Eu ºtiu cã le-am dat Duhul Meu
în ei, dar dacã ei nu vor fi luat Duhul Meu în ei ºi or fi luat
duhul rãu în ei, mai bine nu s-ar fi nãscut pe pãmânt. 

... Numele acesta, „comunist“, e nume diavolesc, ºi toþi
se bat cu pumnul în piept cã el e comunist, ºi se dã el drept în
slujba celui necurat, a lui antichrist, ºi toþi aceºtia merg în iezer. 

30 noiembrie/13 decembrie 1977

Proorocie: foamete de învãþãturã cereascã. Ocrotirea credincio-
ºilor în vremea urgiilor de pe pãmânt, a focului. Adevãrul Scrip-
turilor nu este cunoscut de cei rãtãciþi de la legea Domnului. 

... Apropie-te de Mine, creºtine, cã va veni vremea rea
când nu vei mai avea lucrarea, când nimeni nu te va mai mân-
gâia, ºi vei avea nevoie de mângâierea Mea. Apropie-te de
Mine, creºtine, cã va veni vremea rea când vei avea nevoie de
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hrana Mea ºi nimeni nu se va mai afla cu aceastã hranã ca sã
þi-o dea. Sã ºtii cã tot felul de poame vor fi pe pãmântul acesta
ºi nimic nu-þi va folosi. Dar hrana din mâna Mea, pe care
Domnul Iisus þi-o va da, îþi va umple inima, îþi va umple pân-
tecul ºi vei fi sãnãtos. Nu doriþi hrana pãmânteascã. În vãz-
duh cât am cãlãtorit n-am auzit cã omul e mulþumit de hrana
pe care Domnul i-o dã ca sã-L caute omul pe Domnul. Of,
copiii Mei! 

Copiii Mei, mieluºeii Mei, oiþele Mele prin care umblu
ºi pe care-i sfãtuiesc bine sã fie cu Mine, n-am auzit nici un
pas mergând spre Domnul cãutând. N-am auzit nici un suspin
de creºtin cãutând pe Domnul plângând. N-am auzit pe nici
un copil cãutând pe mama ºi pe tatãl lui duhovnicesc, dar sã
ºtiþi, sã nu uitaþi, cã aceasta ce v-am spus Eu, bate la uºile
voastre. Va veni vremea sã plângi sã te faci cuminte, dar ni-
meni nu-þi va mai plãti, cãci când þi se plãtea, te plimbai raz-
na, cu persoanele neîncredinþate de Dumnezeu. Vei fi cea mai
cuminte dintre fiinþele care vor mai fi aici pe pãmânt, dar ni-
meni nu te va mai privi, cã Domnul va pleca cu tot cu lucrarea
Sa. Ascultã astãzi, creºtine, cã nu e minciunã, cã niciodatã nu
a coborât Domnul cu o fãrâmã de minciunã. Poporul Meu, te
strigã Dumnezeu, te doreºte Dumnezeu ca sã-ªi împlineascã
planul Sãu cu tine cum ªi-a împlinit cu moºii ºi strãmoºii
voºtri, cum s-a împlinit cu mieluºeii pe care Domnul i-a nãs-
cut prin profeþia de demult. 

... Unde mai e profeþia lui Daniel? Unde mai e profeþia
lui Iezechiel? Unde mai e profeþia lui Emanuel când S-a fãcut
El mãricel? Unde mai e proorocia de demult? De ce nu citiþi
în carte? cã toate s-au împlinit: ºi ce s-a petrecut cu cei ce
n-au crezut, ºi ce s-a petrecut cu cei care au crezut. 

... Sã nu te asemeni cu lumea nici cât bobul de muºtar.
Dacã ai vãzut ceva la tine ºi e ºi la lume, aruncã. Tatã, sã nu
se mai vadã cã acel lucru mititel te opreºte în drumul spre cer.
Te vei uita în stânga ºi în dreapta ºi nu va avea cine-þi pune
parte, cãci acel lucru mititel e pãcat mãricel, cã nu ºtii când
va suna trâmbiþa ºi îþi va spune prin trâmbiþa Sa ºi nu vei ve-
dea nimic ºi va veni îngeraºul ºi îþi va spune: „Suie-te aici, cã
pãmântul va fi numai foc“. Fii credincios, cã vorbesc numai
din carte, dar voi nu ºtiþi de unde vorbesc, pentru cã nu citiþi.
Nu vorbesc nici de la mijloc, nici de la început, ci vorbesc
tocmai de la foiþa ultimã din carte. ªi curãþeºte-te, tatã, ca sã
fii ºi tu ridicat. 

... Fiþi cuminþi ºi învãþaþi sã citiþi Scriptura, cã sunt
creºtini care cunosc Scriptura, dar nu sunt de ai noºtri, ºi dau
cu piatra în voi ºi vã lovesc. Dar Eu zic: învaþã ºi tu Scriptura,
ca sã se combatã învãþãtura ta cu a sa, cãci cu tine este Prea-
curata Fecioara Maria, cu tine e sfânta cruce cu jertfa de pe
ea, cu tine e apostolia; dar cu ei nu e apostolia, ºi poartã ro-
chia scurtã ºi buzele ºi unghiile fãcute ºi Îl aºteaptã pe Dom-
nul în poartã. Dar în loc de Domnul, va veni pedeapsa. 

6/19 decembrie 1977

Adevãrul vieþii este rodul Duhului Sfânt în om. Sfârºitul
proorociilor ºi împlinirea judecãþii faptelor. 

... Israele tatã, îþi zic „tatã“ pentru cã de mâna Mea eºti
lucrat, din Duhul Meu eºti înviat. Ai luat viaþã ºi trãieºti astãzi
ca sã fac pãmântul o grãdinã plinã de pomi cu roade. Dar pã-
mântul binecuvântat, încã roade nu Mi-a dat. De ce? Cine e
vinovat pentru lipsa de roade? 

... Alege izvorul acum, cât mai este. Sunt multe izvoa-
re, tatã, ºi nu eºti oprit ca sã le cauþi cât eºti în viaþã. Crezi?

Sã ºtiþi, tatã, cã mult, mult peºte s-a stricat. Da, mult, tatã, ca-
re nu se mai poate curãþa, nu se mai poate folosi la ceva. S-a
stricat ºi e bun de aruncat. Sã crezi, cã ai sã vezi, tatã. 

... Copilaºii Mei, copii, fii ai moºtenirii, Dumnezeu a
pregãtit pentru omul Sãu o moºtenire binecuvântatã ºi nevãzu-
tã, pe care din a Sa mânã nimeni nu va mai putea s-o ia. Tatã,
copilaºii Mei, fii ai moºtenirii, fii ai lui Dumnezeu, încã o datã
þi se repetã: vezi, tatã, cã Dumnezeu e la cãpãtâiul tãu; vezi cã
Dumnezeu e ºi la aºternutul tãu, tatã. Fiþi bine credincioºi ºi nu
faceþi ce fac cei pãcãtoºi, ºi þine minte aceste cuvinte care se
seamãnã astãzi pe pãmânt, cã nu se vor mai semãna. 

... În curând totul sfârºitu-s-a. Sfârºeºte ºi Domnul de
binecuvântat ºi de proorocit ºi de profeþit. Toate le împlinesc.
Atât mai e: sã judece. 

... Fiule, dacã pe Mine M-au condamnat, un nevinovat,
apoi cu cel vinovat ce se va întâmpla? Îngrozeºte-te! 

Ascultã bine, cã dacã de acum ºi pânã disearã te-ai po-
cãit ºi ai plâns, Dumnezeu te-a iertat, dar prin credinþã, nu
prin necredinþã. Dumnezeu te iartã, e bun; a iertat ºi pe cel ce
L-a înþepat cu suliþa în coastã. Astãzi e ucenic acela, cã a fost
plãtit ca sã mintã, sã spunã cã nu a înviat Domnul ºi cã nu S-a
înãlþat la Tatãl Sãu, dar el a fugit ºi a gãzduit la o casã, care
casã a fost plãtitã cu bani grei ca sã-l ucidã, dar dacã a vãzut
cã e aºa de blând, nu l-au ucis. Dar el le-a spus: „E scris ca
sã împliniþi porunca împãratului“.

... Am fãcut casã, ºi duhurile necurate au stricat-o, au
dãrâmat-o; ºi sã nu se întâmple ºi cu aceasta ca ºi cu aceea.
Pãstraþi-o, sã nu se strice, cã veþi vedea în ea ce nu a vãzut
ochiul omului pe pãmânt. Aceastã casã tot pe temelia lui Pe-
tru e aºezatã, ºi nimeni sã nu zicã „Aceasta e casa mea“. 

Te va întreba suflarea toatã: „Ce fapte ai fãcut tu, creº-
tine, de te-a primit Domnul la Sine?“. ªi aºa sã se întrebe ºi
creºtinii unii pe alþii. Cãsuþele care sunt în jur, sunt casele
unor pescari, care în vremea viitoare vor aduce peºte de mân-
care la multe popoare, cum e scris cã vor veni þãrile strãine ºi
se vor închina în faþa ta, în faþa Mea. Zice Domnul Iisus
Hristos: pregãteºte-te, tatã! 

13/26 decembrie 1977

1978 

Cei patru îngeri vestitori proorocesc împlinirea Apocalipsei, ceta-
tea ºi pe Dumnezeul ei. Tutunul va aprinde pãmântul. Nu este preo-
þie fãrã proorocie. Pãstorii vor face dosare pentru oile Domnului, 

numindu-le „sectã rea“. 

... Îmbracã-te în hainã sfântã, ca sã se asemene hãinuþa
ta cu hãinuþa Mea, ca sã se asemene viaþa ta cu viaþa Mea.
Cautã-þi duhul pe care l-ai rãtãcit ºi cheamã-l înapoi cãtre
locuinþa sa, cã pânã nu-Mi vei face Mie casã, nu vei scãpa de
pedeapsã, cã Dumnezeu e hotãrât sã-l nimiceascã pe vrãj-
maºul Sãu. 

... Tatã, tatã, veniþi mai aproape ºi învãþaþi din carte, cã
veþi rãbda foamea ºi gerul ºi viscolul, cã uite patru bãrbaþi
care au fost aºezaþi fiecare pe câte un hotar ca sã trâmbiþeze
venirea Mea, uite-i cã sunt aproape unul de altul, s-au adunat,
au pãrãsit hotarul în care au fost puºi, pentru cã hotarele s-au
vândut. ªi aceºti bãrbaþi nu mai stau pe hotar, ºi stau în
vãzduh ºi strigã la Dumnezeu, cã s-a împlinit ceea ce e scris
în Apocalipsã. Strigã la Dumnezeu, strigã. Tu nu-i auzi, pen-
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tru cã n-ai vrut sã fii profetul Meu, n-ai vrut sã fii cu îngerii,
sã cunoºti cu vederea ta cetatea ºi pe Dumnezeul ei. 

... Nu mai voiesc sã vã întreb de credinþã, cãci credinþa
voastrã e de un minut. Astãzi crezi, ºi peste un minut M-ai
vândut; nu mai eºti acela care ai spus: „Cred“. Tatã, spãlaþi-vã
bine de vinã. Spãlaþi-vã bine de vinã, cã aþi cãzut în vinã. Cât
eraþi de credincioºi, mai mult decât atât a întrecut vina voastrã
credinþa de altãdatã. Vine jale, vine plânset mare, vine plânset
mare. Plângeþi ºi vã tânguiþi, cãci împãratul de astãzi nu mai
are coroanã de împãrat, nu mai are cununã aºa cum se spune.
O, poporul Meu, împãratul de azi te-a înstrãinat de Dumne-
zeu. Unde te vei ascunde? Unde te vei ascunde, tatã? cã toate
se întorc. Crezi? 

De ce mãnânci foc? Se aude din cer cã o parte din
creºtini stau la masã cu pãgânii care mãnâncã foc. Se aude la
cer când zice omul: „Prietene, dã-mi un foc“, ºi prietenul îi
dã bucuros foc. A fãcut grãmezi de foc pe pãmânt. Aceasta e
agonisita omului pe pãmânt: focul, care în curând va arde
totul. Israele, Eu, sã fiu în locul tãu, M-aº îneca de ce stã în
faþa ta, M-aº arde de ce stã în mâna ta. Israele, din pricina ne-
legiuirii care a ajuns la culmea culmilor, vei pieri. Fugi astãzi!
Fugi astãzi! Israele, fugi de foc, fugi! Cautã, cã încã n-a murit
duhul tãu; se mai aflã, undeva, în viaþã. Du-te ºi îl cautã, ºi cu
el te împacã. Roagã-l sã te primeascã, sã te ierte, ºi îngerul sã
stea de-a dreapta ta, cãci îngerul vesteºte pustietatea care te
chinuieºte. Israele, poporul Meu, mãnâncã manã de la Dum-
nezeu, ca sã se vindece duhul tãu, ca sã se vindece duhul ºi
trupul tãu. Mãnâncã manã, cãci numai cu pâine ºi cu carne ºi
cu foc trãieºte astãzi omul care s-a înstrãinat de Dumnezeu.
O, chipule sfinþit, pentru ce te-ai pângãrit ºi te-ai vopsit ºi
te-ai fãcut urât lui Dumnezeu? 

Înainte de naºterea Mea erai pãgân, cã nu aveai legea,
ºi a venit Domnul Iisus ca sã lumineze ºi sã întãreascã legea
strãmoºeascã, dar sunt persoane care nu vor sã vinã la legea
nouã, nu vor, tatã, ºi trãiesc ca altãdatã. Cã ºi Moise dacã trãia
ºi mai proorocea, venea ºi se primenea întru lucrarea Mea.
Crezi? ªi atunci tot aºa, pe Moise nu-l credea, ºi tot acolo
ºedea, întru vechimea sa. Tatã, vã spune Domnul cã acei de
atunci se potrivesc, adicã se aseamãnã cu omul de astãzi care
este fãrã Duhul lui Dumnezeu. Ei zic cã sunt cu Mine, dar nu
vãd bine cã Dumnezeu prin sfânta cruce i-a scos din iad pe
cei pãcãtoºi? Dar aceºtia din vechime nu cred în lemnul care
s-a sfinþit prin Mine, ºi îl socotesc cã e duºman pentru Dum-
nezeu. Dar vedeþi cum ei nu pricep? Vã cer vouã: nu fiþi ne-
pricepuþi, cã Dumnezeu a spus destul de bine prin prooroci,
sã înveþi ca sã cunoºti vremile ce vin. Ei nu vor sã cunoascã
Apocalipsa. Ei zic cã vine Domnul, dar crucea n-o vãd. Ei zic
cã vine Domnul, dar pe Mãicuþa Lui n-o iubesc, ºi o ne-
cinstesc. 

... Apropie-te de Mine, cã de la venirea Mea ºi pânã
acum puteai sã fi venit în zbor la cer, dar n-ai vrut sã pãrãseºti
averea pãmânteascã ºi n-ai vrut sã te desparþi de pãcate, ºi am
sã-þi spun ºi Eu: „Nu mai e vreme“. Te chem la Mine, ºi de
ani de zile te-am chemat ºi n-ai vrut sã vii. ªi astãzi te chem
ºi nu vrei sã vii. Nu te temi cã voi pleca? Nu te temi cã te-oi
lãsa? ªi dacã Eu te voi lãsa, câinii te vor sfâºia, cãci ce a fost
în faþa ta, nu va mai fi. Þi-am cerut milã; nu M-ai miluit. Þi-am
cerut sã fii prietenul Meu; nu M-ai primit, ºi M-ai prigonit.
Le-ai dat cu dobândã, crezând cã sãrãceºti. Nu Mie, cã dacã
Mi le dãdeai Mie, Eu nu þi le primeam cu dobândã. 

O, ce de bani la C.E.C.! Ce e acela C.E.C.? Un loc drã-
cesc. Dar ºi Eu la C.E.C. te voi trimite dupã moartea ta: „Ia-þi

banii, ca sã þi se deschidã poarta cea mare“. Cui sã spun Eu
„iubitul Meu“ când tot avutul tãu e la C.E.C., e la duhul rãu? 

... A venit vremea sã fiþi biciuiþi, dar sã ºtiþi cã Domnul
Iisus Hristos va lua biciul din mâna vrãjmaºilor voºtri. Dacã
veþi fi fiii Domnului, dacã vinã nu veþi avea ºi dacã veþi recu-
noaºte vina în faþa Mea, tot vã voi apãra dacã veþi cere iertare
pentru supãrarea ce Mi-aþi fãcut-o. 

... Fiule Daniele, Dumnezeu a pregãtit un proces pentru
preoþii vremii de astãzi. Cine va fi cu Mine, va fi bine. 

Uite-l, tatã, pe bãtrânul Avraam, îºi plânge fiii pe care
i-a cucerit pãcatul de pe pãmânt. Uite-l, tatã, pe Justinian pa-
triarhul, îºi plânge fiii ºi fiicele, cã le-a cucerit pãcatul. Numai
pe aceia îi plânge. Cine e cu Mine, e pus deoparte. De la ple-
carea acestui patriarh nu se vor mai scrie cãrþi sfinte, nu se
vor mai zidi case sfinte ºi nu se vor mai repara, ci se vor mai
dãrâma. Justinian mai avea de trãit, dar i s-a scurtat aþa; a tã-
iat-o o foarfecã. Dar mai vine o vreme bunã. 

... Preoþia nu mai trãieºte dupã profeþie, ºi trãieºte dupã
preoþie. ªi iatã cã pãstorii, în loc sã iubeascã oile bune, le iu-
besc pe cele nebune. Scrie aceastã profeþie, sã se vadã la ju-
decatã: preoþia, în loc sã iubeascã oiþele bune de lapte, bune
de lânã, bune de fapte, în loc sã le preþuiascã, le urãºte ºi le
dispreþuieºte ºi le scoate din cele sfinþite. Pãstorii vor face do-
sare ºi vor duce în judecatã oiþele cele bune, zicându-le „sec-
tã rea“, precum s-a zis. Dacã cineva din pãstorii aceºtia îþi
vor zice „sectã“, sã zici: „Înapoia mea, satano! cã nu-þi cu-
noºti munca“. Nu te ruºina, tatã, ºi vorbeºte-i pãstorului în fa-
þã lucru adevãrat. 

... Dupã prãbuºirea ºi lovitura acestor împãraþi, vor fi
stoluri, stoluri de pãsãrele în mãnãstiri. 

... Mulþi au venit la Mine, dar ca la un vrãjitor, ca la
ghicitor. ªi dacã þi-am spus ce sã faci, n-ai fãcut ca Mine, ºi
ai fãcut ca tine. ªi þi-am spus: «Întãreºte-te, creºtine, cã vei
sta piept în piept cu vrãjmaºul tãu». ªi nu te-ai întãrit. ªi
atunci vei pieri de fricã. 

25 decembrie 1977/7 ianuarie 1978

Mulþi vor întâmpina în trup pe Domnul. Surparea turnurilor fãrã-
delegii. Cei ce vestesc, sã nu iubeascã vinul. Dincolo de cele ce sunt 

pe lume, va fi o turmã ºi un Pãstor. 

... Tatã, mulþi vor merge la groapã, iar mulþi nu vor
merge la groapã, ºi vor sta ºi vor întâmpina venirea Mea. 

... Þine-te bine, creºtine, cã nu e greu a cãdea. Eu zic sã
nu mai faci pãcat, cã nu mai are cine sã te scape, cã am des-
chis cerul ºi am vãzut preoþi fãcând slujbã mâncaþi, sãtui câr-
nat. Nu mai e apã sã vã spãlaþi dacã nu ar fi Duhul lui Dum-
nezeu. ªi pruncul care se boteazã ar rãmâne tot nebotezat.
Cine se cununã, se cununã, rãmâne cununat. Cine se boteazã,
se boteazã, rãmâne botezat. Iar tu, cel botezat, de te-ai întinat,
rãmâi întinat. Nu mai e cine sã vã spunã nimic. Totul sfâr-
ºitu-s-a, ºi pãmântul va înghiþi omenirea. 

... Nu fiþi râvnitori ºi doritori de a fi în lume. Lumea a
umplut pãmântul. Nu fiþi doritori sã fiþi la blocuri, cã acestea
se surpã, ºi am mai spus. Nu fiþi doritori sã fiþi ajutorul ome-
nirii de azi, adicã lui Gog. 

... Sunt unii din creºtini care beau ca sã aibã chef la
rugãciune ºi la propovãduirea sa. Nu aºa. Feriþi-vã de aceste
pãcate. Nu puneþi pe buzele voastre bãuturã când rostiþi
despre Duhul Sfânt. 

... Nu vã înºelaþi, cã va veni vremea sã nu mai puteþi
vorbi decât prin scris. Ai citit, ºi apoi ai rupt, cãci te vede cel
cu ºtiinþa. 
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... Cinstiþi crucea. Crucea este viaþa creºtineascã. Nu
aºa cum este în vremea aceasta, cã legi crucea de gât cu aþã
sau lãnþic ºi zici cã eºti duhovnicesc, dar viaþã nu mai ai. 

... Domnul Iisus când a fost în trup a mâncat cu uceni-
cii, ºi când a fost singurel, a postit nevãzut, iar când S-a întâl-
nit cu ucenicii Sãi, i-a veselit prin cinã. ªi astãzi, Domnul
Iisus Hristos a venit din cer pe pãmânt, cu suflul gurii Sale, ºi
aceasta este o mare lucrare care se face cu poporul Sãu ºi care
v-a învãþat sã postiþi ºi sã vã rugaþi, dar nu v-a obligat. Duhul
Domnului Iisus Hristos astãzi e pe pãmânt, dar în curând nu
va mai fi. 

... Câte oiþe ai? Câte oiþe ai cumpãrat ca sã fii lãudat?
Tragi la „loto“, sã câºtigi bani, dar trage sã câºtigi ºi oiþe pen-
tru cer. Dacã ai face aºa, pe toate le-ai câºtiga, dar tu doreºti
numai bani ºi numai bani ºi nu ne potrivim; ºi n-ar fi sã fie
aºa, ci ar fi sã ne asemãnãm la cununã, sã ne asemãnãm la
chip, sã ne asemãnãm la hãinuþe, la blândeþe, la smerenie. 

... O, citeºti rugãciunea ºi Eu sunt lângã tine. Eu am
citit douã cuvinte, iar tu ai citit o sutã de cuvinte ºi n-am în-
þeles dintr-o sutã nici douã cuvinte, cã le-ai spus în grabã, ca
sã termini iute. Acelea multe nu fac cât douã cuvinte înþelese
cu cãinþã, bine drese ºi cu suflet umilit. 

... De ce, oiþelor, nu vã iubiþi pãstorii? De ce? Cine
vreþi sã vã fie pãstori? Primarul? Cine? Generalul ori notarul?
Cine? Secretarul? Aceia sunt pãmânteºti. Aceia te pun la
muncã la ei, dar pãstorii te pun la lucruri cereºti ºi fãrã de
moarte. 

Dacã Eu am pus un pãstor sã vã pãstoreascã ºi voi nu-l
primiþi, atunci vã osândiþi. Aºa au fãcut fariseii care L-au rãs-
tignit pe Domnul. Vreþi semne? Vreþi minuni? Vreþi? Dacã
vreþi, sã ºtiþi cã veþi avea ºi de acestea. 

... Cum se vor mânca om pe om, domn pe domn, ºi se
vor rumega ca vitele iarba! Crezi? Tatã, de aceea sunteþi
rugaþi: spãlaþi-vã picioarele unul altuia, ca sã fiþi neîntinaþi, ca
sã puteþi sã fiþi salvaþi, cã vine o corãbioarã ºi vã ia de pe pã-
mântul acesta ºi vã va duce unde sunt duhuri multe. ªi acolo
veþi sta ºi veþi vedea cu ochii nimicirea care va cãdea peste
lume, dar lumea nu te va vedea pe tine. Dincolo de aceastã lu-
me este o vreme bunã. Dar dincolo. Va fi un singur Pãstor ºi
o singurã turmã dupã El. Dar dincolo, nu aici; dincolo de
aceastã lume. 

21 ianuarie/3 februarie 1978

Strãmoºii împletesc cununã pentru urmaºii lor. Surparea oraºelor
din pricina fãrãdelegii. Pedepsirea celor ce fac spiritism. Moºiile
vor fi înapoiate stãpânilor lor. Rugãciune pentru învierea celor 

adormiþi. 

... Moºii ºi strãmoºii voºtri de altãdatã astãzi se odih-
nesc; nu mai cosesc ºi nu mai sapã ºi nu mai profeþesc; ºi as-
tãzi numai cununã împletesc pentru urmaºii lor. 

... Feriþi-vã de înºelãciune, feriþi-vã de lume, cã pe cine
i-a apucat lumea, înapoi nu i-a mai dat; sã iasã nu i-a mai lãsat. 

... O, poporul Meu pe care mult te-am iubit, de mult
Mã lupt sã te mut din acest pãmânt, dar eºti atât de greu, de
nu pot sã te sfinþesc ºi sã te despart de cele pãmânteºti. 

... Eu voiesc rod, pentru cã mult M-am ostenit când
te-am sãdit. Pe cine sã învinuiesc, tatã, cã nu rodeºti? O, Isra-
ele, ºtiþi toate, le cunoaºteþi pe toate, dar nu vreþi sã vã sfinþiþi
ºi ziceþi cã aici e viaþa de veci. Cine v-a spus aceastã minciu-
nã cã aici e viaþa de veci, pe acela sã nu-l credeþi, cã ºi el va
îngãlbeni când va vedea cã nu e aºa, ºi se va usca din toatã
puterea sa când Domnul îl va blestema. ªi cine te va scãpa de

pedeapsa grea? Israele tatã, dacã n-ai fi ºtiut, pãcat n-ai fi
avut. N-am luat de pe pãmânt nimic din cele din trecut, din
care au trãit moºii ºi strãmoºii voºtri. Nimic nu s-a ascuns,
dar nu vreþi sã vã sfinþiþi. 

... Copilaºii Mei, nu mai sunt mult cu voi în aceastã
învãþãturã, în aceastã profeþie, pentru cã loviturile ce s-au dat
acestui trup l-au nimicit, l-au distrus, ºi sunt hotãrât sã între-
rup legãtura cu acest pãmânt, adicã legãtura cu voi. 

... Pe unde am cutreierat pãmântul în lung ºi în lat, n-am
lãsat semne, n-am blestemat, n-am scuturat praful de pe pi-
cioare ca sã rãmânã în durere mare, pentru cã aºa a spus Tatãl,
sã las neghina cu grâul pânã la sfârºit. Dar a sosit ziua ºi a
neghinei, ºi a grâului, sã fie puse fiecare în al sãu hambar. 

... Copilaºii Mei, sinagogile unde vã închinaþi voi, nu
vor mai fi pentru închinãciune, ci vor fi filme ºi teatre, cum
este la mãnãstirea Vladimireºti. Cine a fãcut aºa? Ura ºi duº-
mãnia dintre cei aleºi ai Mei de acolo. Dacã te-ai fi dus ºi ai
fi vãzut, ai fi vãzut cã unul, doi erau ai Mei, ºi o sutã erau
vrãjmaºi ºi trãgeau cu arma. 

... Fiule Iordache, sã-i spui lui Mihail, prietenul tãu, cã
e scris în dosarul lui Dumnezeu, dar va fi ºters, pentru cã duº-
mãneºte pe cel nevinovat. Feriþi-vã de a duºmãni pe cei aleºi
ai Mei. Nu duºmãniþi. 

... Scrie în carte cã pãmântul acesta va fi al vostru ºi nu
veþi mai pune pe el pom, cã vor fi pe el pomi. Pãmântul se va
împodobi ºi tu vei mânca din munca altuia. 

Aºa de mult vã iubeºte Tatãl, cã a dat pe singurul Sãu
Fiu sã vã fie hranã în timp de foamete ºi apã în timp de secetã.
Dar ce veþi face când nu va mai avea cine sã vã dea? Dar nu
vã îngrijiþi voi. Dacã vei vedea pe fratele tãu scoþând apã sã-þi
dea, nu zice aºa: „Cine este acesta sã-mi dea mie apã? cã e
nevrednic“, cãci Dumnezeu þi-o va lua. Va veni Domnul în
casa voastrã, în trup, ca la început, ºi nu-L veþi cunoaºte ºi
nu-L veþi primi, ºi Îl veþi alunga, ºi apoi, te vei ruga sã te pri-
meascã, dar nu te va mai primi. 

... Adevãr adevãrat grãiesc: veþi fi scoºi din oraºe ºi
veþi fi duºi în pustietate ºi veþi zice: „Nu pãrãsesc via sau mo-
ºia. Nu pãrãsesc casa ºi averea, mobila ºi vaca“. Veþi fi scoºi
din oraºe. Nu vor mai fi oraºe sau case înalte, ºi vor fi mor-
mane, bolovani peste bolovani. Nu vor mai fi munþii; se vor
prãbuºi ºi vor astupa vãile. Nu va mai fi piatrã nemãcinatã.
Unde veþi sta când veþi auzi bubuitura aceea? Nu vei mai sta
în oraºe, ca sã nu mori ºi tu cu cel rãu. 

... Nu mai doriþi cãsãtorie pentru o zi. Nu mai doriþi
zãmislire de copii pentru o zi. 

... Aceste timpuri ºi obiecte de azi, tot ce se aflã e pro-
feþia proorocilor. 

... În alte þãri a început sã-i condamne pe creºtini. A în-
ceput, dar Eu nu-i acopãr, pentru cã e spiritism. Tatã, pune cru-
cea pe masã, pune lumânãri ºi tãmâiazã, ca sã le arate semne,
la nevoile celor care cer. Nu este primit. Acestea se pedepsesc. 

Credinþa voastrã sã fie adevãratã, curatã. Credeþi cã
atunci când ai zis „Doamne!“, tot cerul s-a coborât? Dar
mulþi zic „Doamne!“ o datã ºi de douã ori, ºi apoi dorm. Iatã
semnul. E pãcat strigãtor la cer sã-L chemi pe Doamne ºi apoi
sã dormi. 

... A venit vremea cã s-au luat moºiile, dar vine vremea
sã se întoarcã înapoi. Vei stãpâni cu îngerii, cu sfinþii. 

Copilaºii Mei, veniþi la viaþa creºtinã! Rugaþi-vã ºi
pentru cei adormiþi. Rugaþi-vã. Cine are adormiþi, precum bi-
serica sã se roage: „Pomeneºte, Doamne, pe cei adormiþi în-
tru Domnul, fraþi ºi surori, pe toþi, ºi iartã ºi lumea aceasta“,
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dar sã nu fii adormit în duh. Trezeºte-te din somnul greu, cât
mai e ziuã, ca sã-þi salvezi neamul tãu! Nu zice: „Aici e iadul,
aici e raiul“. De aceea spun: nu dormiþi pe drum, ci înnãdiþi
rugãciune de la rugãciune. Nu vorbiþi cuvinte fãrã roade, ci
fiþi desãvârºiþi, ca duhurile necurate sã se depãrteze. Zice ci-
neva: „Sunt tânãr, ce sã fac?“. ªi Eu am fost tânãr, ºi la tine-
reþe M-am jertfit. Oiþele Mele, nu veþi mai dori de petrecere,
ºi toate se vor veºteji ºi veþi dori alte fericiri. 

... Se laudã împãraþii cã multe mame au nãscut câte ºa-
se fii, dar Eu zic: s-au nãscut ºase într-o zi ºi au murit o sutã.
Câºtig nu va avea, tatã, dar el nu vede paguba. Cine naºte ºase
fii, nu sunt zãmisliþi curat, ci sunt zãmisliþi mai rãu decât câi-
nii. De aceea se bucurã iadul. 

10/23 februarie 1978

Primirea mustrãrii iubitoare de fraþi. „Fugiþi de lume, cã moare
lumea împreunã cu preoþii ºi cu protopopii ei“. 

... Dacã eºti creºtin, sã nu te îngrijeºti cu ce te hrãneºti.
Dacã eºti creºtin, sã nu te îngrijeºti cu ce te îmbraci ºi unde
cãlãtoreºti ºi ce vorbeºti, cã toate vin de la Mine. Nici un fir
de iarbã nu creºte fãrã porunca Celui Sfânt. Nici un fir din ca-
pul tãu nu creºte fãrã Dumnezeu. 

Poporul Meu, s-a mãrit judecata. Judecata de un ceas s-a
fãcut an, ºi judecata de o lunã s-a fãcut, iarãºi, ani. S-a mãrit
judecata. Judecã Dumnezeu fãpturile. A început, a început.
Fericit cel ce a fost judecat pe pãmânt ºi cu o suferinþã, ºi cu
o întristare, ºi cu o lipsã de avere. Dar vai de cel ce va intra
în judecata cea mare când va fi judecat pentru pãcat, când vei
fi judecat pentru pãrul din cap de ce l-ai tãiat, sau pentru ce ai
avortat, sau pentru ce ai trãdat, sau pentru ce ai înjurat, sau
când vei fi judecat cã ai venit la Mine ºi ai plecat ºi M-ai
lãsat. Eºti ca un zidar când ai lãsat casa neterminatã, neziditã,
cã nu se mai aseamãnã zidãria unuia cu a altuia, ºi lucrul pe
care l-am început cu unul, trebuie sã-l stric, cã nu pot sã-l ter-
min cu altul. 

... Israele, în tot felul M-am trudit cu tine, dar iatã, a
sosit sfârºitul ºi n-am reuºit ce am scris în carte sã se împli-
neascã. Israele tatã, þi-am spus cã tu eºti ºi vei fi sarea pãmân-
tului ºi am cãutat sare în inima ta, dar n-am gãsit sare. Israe-
le, nu se stinge numele lui Israel, cã e scris în carte cã unul
dacã va rãmâne, Israel i se spune. 

... O, poporul Meu, poporul Meu, ce þi-am fãcut Eu þie
de M-ai lãsat? Ce þi-am fãcut Eu þie de M-ai pãrãsit? Ce þi-am
fãcut Eu þie de nu vrei sã Mã asculþi? Ce þi-am fãcut Eu þie rãu
de Mã duºmãneºti? Poporul Meu, cu ce te-am mâhnit Eu de
Mã mâhneºti aºa de rãu? În loc sã fii bucuros cã þi-am arãtat
un gunoi în ochi ca sã-l scoþi, tu vii posomorât, vii supãrat ºi
invidios cã eºti pârât. Dar, oare, pe Domnul Iisus tu Îl soco-
teºti orb, cã El nu are ochi sã vadã? Dacã tu Mã faci pe Mine
orb, ºi Eu te fac pe tine orb. Dacã tu Mã faci pe Mine minci-
nos, ºi Eu te fac pe tine mincinos. 

... Eºti departe de familia sfântã. Te gãteºti sã-þi placã, sã
fii frumoasã, ºi de când spun Eu sã nu mai purtaþi lux, sã nu
mai purtaþi port lumesc, cã vã veþi veºteji ca iarba, vã veþi pãli
ca frunza codrului de arºiþa focului. Tu n-auzi, creºtine, ce þi se
spune? Am venit din cer pe pãmânt sã-þi privesc pãcatele? Nu,
ci am venit sã te opresc de la pãcatele duhovniceºti. Israele, tu
Mã auzi? Pe cine sã pun sã te pãstoreascã? Pe cine sã pun? Pe
cine sã pun sã te dezbrace de haina care arde pe tine? Pe cine
sã pun sã te opreascã din calea lumeascã? Pe cine sã pun? Pe
cine? Ai sã zici ca bogatul, ai sã strigi ca bogatul. 

Lepãdaþi ura când vi se aduce la cunoºtinþã despre
pãcat. Lepãdaþi duºmãnia. Luaþi-l în braþe pe cel ce vã aratã
pãcatul, cã acela a fãcut o faptã bunã, iar tu dacã l-ai urât ai
fãcut o crimã pentru Mine. Sã ºtiþi cã pentru neascultarea
voastrã veþi ajunge rãu. Voi aduna pe cei aleºi dintre voi ºi voi
lãsa pe cei rãi ºi veþi pieri cu necredincioºii. 

... Fugiþi din lume, cã moare lumea! Dezlegaþi-vã de fi-
rul lumii, cã moare lumea! ªi în cap cercetaþi-vã sã nu fie un
pic fir din lume, cã moare lumea, împreunã cu preoþii ºi cu
protopopii ei! Moare lumea! Moare lumea! Moare lumea! Ta-
tã, fugiþi din lume! Nu se va mai cunoaºte unde a fost lumea. 

9/22 martie 1978

Pietrele ºi lemnele vor prooroci. Poporul Oastei Domnului, popor
al cântãrilor. 

... Eu sunt, Care am proorocit ºi în trecut, Care am
proorocit ºi prin Moise. Eu sunt, Care am proorocit ºi prin
cântatul cocoºului la lepãdarea apostolului. ªi atunci, ºi acum
Eu sunt, Care nu vã voiesc moartea. Eu sunt Cel ce înviez ºi
dau ºi moarte. Eu sunt Cel ce tãmãduiesc ºi dau ºi boalã. Eu
sunt Cel ce putrezesc un trup pãmântesc. Eu sunt Cel ce-l fac
din nou trup, ca la început, cu chip din chipul Meu. Eu sunt
Cel ce am uscat smochinul. Eu sunt, tatã. Creºtine, încã o datã
îþi spun þie: Tatãl a dat puterea Sa Fiului Sãu, ºi a dat judecata
Sa tot Fiului Sãu. Nu acest trup este. Eu sunt. Cuvântul lui
Dumnezeu vine prin Duhul Sãu. 

Israele, apropie-te de Mine, ca sã nu te cãieºti când
Tatãl te va întreba de ce n-ai crezut proorocia Sa ºi când þi-a
spus cã acest cuvânt este lucrarea Sa. 

... Sã ºtii cã prima judecatã se face aºa: vei fi întrebat
de ce n-ai crezut. Astãzi vorbeºte Domnul cu omul, ºi mai târ-
ziu vor vorbi pietrele ºi lemnele ºi te vei îngrozi, cã nu vei ºti
ce înseamnã aceastã zi care vorbeºte prin piatrã ºi prin lemne. 

Tatã, copilaºii Mei, tot ce voi aþi voit Eu v-am dãruit,
ºi Eu ce doresc nu reuºesc: sã te sfinþesc. Eu voiesc sã te fac
sã nu mai munceºti, ºi sã trãieºti din munca Mea, iar tu nu
vrei aºa, ºi voieºti sã munceºti ºi sã trãieºti din munca ta. 

... Mulþi creºtini sunt pãrãsiþi de îngeri ºi trãiesc pustii,
fãrã îngerul lui Dumnezeu. De ce? Copilaºii Mei, chemaþi în-
gerii înapoi, cã fãrã ei nu veþi ajunge la Noi, ºi nici Noi la voi.
Dumnezeu nu a zidit om pe pãmânt, sãrac de înger. Când l-a
urzit, i-a dat ºi înger sã-l cãlãuzeascã. 

... A fost un popor credincios care se chema Oastea
Domnului ºi cânta cântece duhovniceºti, pânã când a venit
vremea ºi a dispãrut aceastã turmã. ªi astãzi, aceastã lucrare a
Mea duhovniceascã are duºmani de moarte, cã mulþi au pierit
împuºcaþi, mulþi au pierit nimiciþi. ªi dacã astãzi aflã cã mai
sunt undeva de aceºtia, e pericol de moarte. Dar nu vã speriaþi. 

... Uite, tatã, s-a dat voie sã se refacã bisericile dãrâ-
mate ºi plâng preoþii cã nu au cu ce le reface, cã nu au bani.
Nu þineþi banii la C.E.C. Luaþi din ei ºi daþi spre refacerea bi-
sericilor. Chiar dacã nu e a ta, Dumnezeu îþi va plãti. 

12/25 martie 1978

Fiii ºi fiicele vor prooroci prin Duhul Domnului. Cel ce întoarce pe
pãcãtos la pocãinþã va avea iertarea pãcatelor ºi fericirea. Omul îl
cumpãrã ºi îl vinde pe demonul ºi îºi dã sufletul pe þuicã. Cel cre-
dincios are hainã de împãrat, dar beþia îl poate dezbrãca. 

Proorocie: va pieri Ceauºescu. 

... Creºtine, reparã jaful de la tine, cã mai sunt douã mi-
nute, ºi ce vei vedea, te vei îngrozi. Nu ai unde te ascunde ca
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sã scapi de durerea cea grea. Câtã mângâiere a fost la tine,
atât de rãu vei ajunge bãtut de Dumnezeu. 

... Scrie în sfânta Scripturã cã la vremea din urmã tur-
na-va Dumnezeu din Duhul Sãu peste fiii ºi fiicele voastre, ºi
fericit cel ce a auzit ºi a muncit ºi a fãcut dintr-un om pãcãtos
un om credincios. 

Þine-te bine, creºtine, cã nu mai vine Dumnezeu la
tine, cã are cine sã vinã. Dar scrie în sfânta Scripturã cã se va
astupa gura ºi nu va mai spune nimic. 

Fiule Daniele, a cumpãrat omul pe demonul. Þine min-
te! Daniele, a cumpãrat omul pe demonul ºi o sã se facã ne-
gustor de demoni. De n-ai avea ce mânca, pe demonul nu-l
cumpãra, cã te vei chinui. Te vor mânca viermii; îþi vor mânca
toatã carnea, ºi pânã la oase, ºi în mãduvã; îºi vor face casã în
piatra omului. Ascultã de Domnul, Daniele, ºi profeþeºte
aceastã profeþie, cã au ieºit demonii din iad ºi servesc lumea.
Le aduc bani mulþi pe masã, le aduc pâine multã, le aduc tot
ce este pentru hrana trupului, dar nu le aduc haina duhului, ºi
fuge Duhul Domnului ºi plânge. ªi þine minte, Daniele, cã
atunci când va ajunge demonul în casa curatã ºi mãturatã, sã
ºtii cã sfârºitul a venit. Vând demonii un gram de þuicã ºi un
kilogram de apã ºi pun peste ea fermecãtoria lor. Bea omul,
bea, bea ºi nu mai ºtie de casa sa, nu mai ºtie de munca sa, nu
mai ºtie de copiii sãi, nu mai ºtie de femeia sa. Dar þineþi pro-
feþia cu tãrie la voi acasã. De nu s-ar afla apã pe nici o parte,
sã nu bei aceastã bãuturã, cã e fermecatã, ºi dacã o bei, te-ai
stricat, te-ai înstrãinat. 

O, ce har þi-a dat Dumnezeu! O hainã de împãrat þi-a
dat. Ce hainã frumoasã poartã creºtinul astãzi! dar dacã va
bea, hãinuþa nu mai e a sa, ºi îl dezbracã demonul care a dez-
brãcat pe Domnul pe Golgota, ºi îi împarte hãinuþa cum a îm-
pãrþit ºi cãmaºa Domnului, ca sã batjocoreascã lucrarea Mea. 

... Þine minte, fiule, moare Ceauºescu, mor comuniºtii.
Aceastã ºoaptã þineþi-o ascunsã. Pânã în întâmplare nu vorbiþi
nimic. Dupã ce moare puteþi sã vorbiþi. ªi nu e nevoie sã ºtiþi
voi cum moare. Nu rãmâne nici unul. Tu nu ºtii; eºti mititel,
mititel. 

... Sã strigi pe cãrare, aºa îþi vine: „Dumnezeul meu,
Dumnezeul meu, nu ne pãrãsi ºi vino cât se poate de repede,
cã Te vrea poporul Tãu sã vii în casa sa, sã vorbeºti despre
cele duhovniceºti“.

22 martie/4 aprilie 1978

Smochinul neroditor va fi aruncat în foc ºi va fi vremea smochinului
cu roade ºi cu mlãdiþe. Poporul sfânt va fi ridicat pe nori. Ctitorii 

bisericilor cer rãscumpãrarea zidirilor sfinþite. 

... Fiilor, acest timp pe care Eu îl petrec în mijlocul
poporului Meu, se plãteºte. 

... Domnul Iisus a venit de la Tatãl ºi S-a dus la Tatãl.
De ce am venit? Pentru cã mai am de împlinit. Ce? Mai am
de împlinit, ºi oricât de rea ºi grea ar fi vremea, Domnul îm-
plineºte ce are de împlinit. 

Copilaºii Mei, iubiþi-vã ºi uniþi-vã întru Domnul ºi nu
vã mai pãrãsiþi unul de altul, ci fiþi nedespãrþiþi, fraþi în duh,
cãci fraþii în duh, trãiesc nedespãrþiþi, iar fraþii în trup, se
despart ºi dupã un minut. ªi sã ºtiþi, copilaºii Mei, cã trupul,
fãrã sã aibã Duhul, nu moºteneºte pãmântul. Copilaºilor, pã-
mântul e plin de oameni rãi, e plin de pãcate, e plin de trupuri
fãrã duhuri, ºi sã ºtiþi cã aceasta e la sfârºit. Cunoaºteþi bine
ºi cercetaþi aceste vremuri prin mlãdiþa smochinului, cãci
smochinul se va tãia ºi se va arunca în foc. Smochinul sunt
preoþii, ºi voi sunteþi lãstarele care trebuie sã creascã ºi sã

rodeascã. 
... Prietenul care stã în faþã, nu e prieten bun. E prieten

pânã la groapã, ºi acolo te lasã. Prietenul tãu bun e cel ce te
sfãtuieºte sã mergi spre cer. Pe acela sã-l cauþi. Dar nu-l mai
gãseºti, cã a pierit ucis de arma lui antichrist. 

Copilaºii Mei cei mititei, plânge cerul întreg pentru voi
ºi vã aºteaptã, dar sunteþi zãbavnici. Dacã aþi ºti, nu aþi mai
zãbovi. Tatã, tatã, umiliþi-vã, uniþi-vã, sfinþiþi-vã, iubiþi-vã ºi
nu mai staþi nepãsãtori, cãci Domnul ªi-a pregãtit luntrea lui
Ilie, a lui Enoh, a lui Noe, a lui Ioan ºi a tuturor de pe pãmânt
care au fost ridicaþi la cerul sfânt. Nu ºtiþi cu ce veþi merge,
cu trupul sau cu duhul. Dar vã zic: pregãtiþi-vã cu toate. 

... Copilaºii Mei, învãþaþi pilda lui Moise, cã era gân-
gav ºi l-am fãcut sã vorbeascã aºa cum trebuia sã vorbeascã
ºi cât trebuia sã vorbeascã. Atât i-a fost mãsura la vocea sa.
L-am trimis, i-am dat curaj ºi s-a dus la faraon ca sã-i spunã
poruncile Mele. Cu Moise am fãcut lucrare foarte mare, mare
de tot. E scrisã, ºi la judecatã se citeºte. 

... Sã ºtiþi cã vor fi morþii pe pãmânt sã nu aibã cine-i
îngropa, cã nu-i iau cimitirele. Lucreazã preotul slujba, dar o
lucreazã ca cizmarul. Ultimul preot care L-a iubit pe Dumne-
zeu, a murit anul trecut. Patriarhul Justinian. Dupã el nu mai
e nimeni pentru cer. Cel de azi a intrat în turma caprelor. Hei,
tatã, ce lucreazã! Dar sã ºtiþi cã Dumnezeu nu-l lasã, ºi îl nimi-
ceºte prin aceastã lucrare diavoleascã pe care o face, pentru
cã s-au adunat în faþa lui Dumnezeu toþi zidarii care au lucrat
bisericile pe pãmânt ºi cer nimicirea celor ce au stricat sau
stricã bisericile, cer nimicirea celor ce le-au spurcat. 

... Mãnâncã preotul în altar, unde nu are voie decât
numai cina Mea s-o ia, nu sã bage altã mâncare în gura sa.
Copilaºii Mei, nu v-am spus ca sã pãrãsiþi bisericuþa. Ei rãs-
pund ºi de ei, ºi de popor. Credeþi? 

... Prin multe a vorbit Dumnezeu: ºi prin piatrã, ºi prin
lemne, ºi prin pãsãri a vorbit Dumnezeu, copilaºii Mei, ºi mai
vorbeºte ºi prin trãsnete, ºi prin ape, ºi prin potopuri, ºi prin
cutremure. ªi zice lumea: „A fost un potop mare“. Nu a fost
potop, ci a fost o lucrare mare. 

28 aprilie/11 mai 1978

Semnul Domnului pe locuinþa creºtinului rãmâne de mãrturie.
Urâciunea pustiirilor locului sfânt. Stãpânirea comunistã acoperã
pãmântul. „Preoteasã“ sulemenitã ºi preoþi antichriºti. Aceastã
proorocie va suna învierea morþilor. Proorocie pentru sfârºitul lui 

Ceauºescu. Proorocie pentru patriarhul lui Dumnezeu. 

... Tatã, copilaºii Mei, de ce am petrecut cu voi pe
pãmânt dacã n-aþi învãþat ce v-am dat? Am trecut din casã în
casã, am mâncat cu voi la masã. Ce ziceþi, tatã, când se va
scutura praful de pe picioarele Domnului Iisus ºi vei simþi o
lipsã mare? Nu lipsã de haine, ori de apã, ori de pâine, ori de
casã; nu de cele pãmânteºti, ci de Mine. 

... Când voi pleca din casa ta, va rãmâne semnul, ºi
acest semn îl vei purta ca Isaac Lachedem, care nu M-a primit
când treceam pe Golgota, ºi va fi lipsit omul acela de tot lu-
crul Meu. O, poporul Meu, uite pustia. E scris în cartea sfântã
acest lucru: «ªi când va intra pustietatea în locul sfânt ºi va
înghiþi pe mulþi dintre ucenici, atunci a venit sfârºitul». Cu-
noaºteþi acest semn prin morþii care mor ºi prin bolnavii din
spitale. 

... O, iubitul Meu popor întru care am voit sã am un vii-
tor pentru cer, sã fac din tine ucenici ºi mucenici sfinþi, ºi ce a
fãcut Dumnezeu prin Ioan ºi prin poporul Sãu cel de la început!
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Scrie în carte cã atunci când pustietatea va intra în locul sfânt,
sã ºtiþi cã împãrãþia lui Dumnezeu a sosit. ªi împãrãþia lui
Dumnezeu nu vine prin beþivi, nu vine prin curvari, nu vine
prin hulitori sau vânzãtori, ci vine prin creºtini, vine prin fap-
tele bune. O vei vedea cu ochii tãi în faþa ta, iar dacã vei fi vred-
nic, vei intra, cãci uºa se va deschide, se va da în lãturi ºi vei
auzi glas pãrintesc: „Vino, slugã, sã te servesc!“.

... Mulþi stau lângã Mine cu trupul de pãmânt gol, iar
duhul a sosit de mult în cer. L-a pãrãsit, tatã, ºi a spus duhul:
„Nu mã mai întorc în trupul pe care l-am pãrãsit, cã prea
mult m-am scârbit, cã mult m-am chinuit, ca într-o celulã de
draci“. 

Vine împãrãþia lui Dumnezeu. Nu te sminti, copilul
Meu, cã-þi va pãrea rãu când Îl vei vedea pe Dumnezeu ºi îþi
va spune Dumnezeu: „Du-te de la Mine, slugã vicleanã, cãci
ai amãgit duhul tãu ºi a plâns în pieptul tãu“. Frumos viitor
þi-a dat Dumnezeu. Frumoasã împãrãþie are sã fie, dar sã ºtii
cã ºi jalea grozavã va fi. Sã ºtii, creºtine, sã nu-þi ridici faþa
de la pãmânt, ci sã te uiþi la lucrurile cereºti, nu la cele
pãmânteºti. 

Tatã, tot ce aþi cerut de la Mine, v-am dat. N-am voit sã
te resping, dar pentru ce Dumnezeu þi-a dãruit toate câte ai ce-
rut? Ca sã-L alungi pe Dumnezeu? Ca sã nu te opreºti din
drumul tãu? 

... Copilaºii Mei, din rãsãrit pânã în apus, din miazãzi
în miazãnoapte este averea lui antichrist. A dat-o la comu-
niºti, sã facã cu ea ce vor, ºi au fãcut. Au pus stãpânire ºi pe
prunci, ºi pe tine. Au pus stãpânire ºi pe cimitire, ºi pe loca-
ºurile sfinte. Au pus stãpânire ºi pe slujitorii lui Dumnezeu,
care slujeau slujba. Îl vezi pe un slujitor cum se îmbatã, îl
vezi cum chefuieºte, îl vezi cum curveºte, îl vezi cum înnebu-
neºte. Mulþi au vãzut ºi au hulit lucrul sfânt. Mulþi au pãrãsit
locaºul sfânt când au vãzut, ºi nu mai vor sã stea la masa Mea.
Nu asemãnaþi lucrurile care s-au stricat cu lucrurile care sunt
de faþã astãzi, cã nu toate sunt stricate. 

Copilaºii Mei, pe vremea moºilor ºi strãmoºilor voºtri
chiar prin mâna ucenicilor se fãceau minuni. Voi de ce nu
faceþi? Uite-l pe ucenicul Haralambie, care l-a fãcut pe cel ce
l-a scuipat sã-i fie gura la ceafã. Nu l-a blestemat, ºi a strigat
la Dumnezeu sã-l vadã pe duºmanul sãu. Copilaºii Mei, acela
care l-a scuipat pe Haralambie, s-a fãcut ucenic. 

... Unde vã este harul? Uite, nu ºtii ziua ºi ceasul când
vei intra în împãrãþia Mea. Eu þi-aº spune, dar n-am unde sã
întorc, cã nu þii cu Mine, ºi când te-ai supãrat, ai vomat, ai
vândut, ai trãdat. 

... Când Domnul Iisus ªi-a ales acest caval, a vorbit
mult, dar acum s-a rãrit, pentru neascultarea poporului. Prin
lucrarea Mea se vindeca trâmbiþa Mea, dar prin lucrarea ta s-a
îmbolnãvit. 

... Iatã, i-am dat boalã crâncenã lui Iustin patriarhul,
pentru cã a ursit dãrâmarea mãnãstirilor ºi desfiinþarea multor
preoþi. Pe preoþii buni îi va desfiinþa, ºi pe cei rãi îi va lãsa. 

Mulþi credincioºi sunt pe pãmânt, dar nu cred în lucru-
rile sfinte, ºi cred în lucrurile moarte. Toatã suflarea crede, dar
adevãr grãiesc, credinþa acestei lumi nu e curatã cum cere le-
gea lui Dumnezeu. Crede în acela care a dus toatã suflarea la
o înmormântare. Ai sã vezi ºi ai sã crezi cuvântul pe care-l
grãiesc. Chiar dacã a sosit ceasul sã pleci, prin credinþa ta ºi
puterea Domnului, nu vei pleca, ºi vei sta pânã la venirea Sa. 

... Toþi zic cã nu mai e nici o venire; cã e omul ºi nu e
Domnul. Nu vã amãgiþi, cã lumea a murit de când a venit an-
tichrist. I-a luat duhul ºi a rãmas trupul, ºi cu trupul face an-

tichrist palate ºi lucruri minunate ºi dorite, pe care nu le mai
poate uita trupul niciodatã. Da, a luat antichrist chip minunat,
cã se închinã omul la el. A venit frumosul, tatã, la treaptã înal-
tã, dar sã ºtii cã frumosul, urât va fi. ªi e urât, e pocit, e su-
lemenit ºi are un chip nemaipomenit, de care îngerii fug cum
fuge pasãrea de vulpe. Zic îngerii: „O, Iisuse, acel frumos a
amãgit pe cel de pe pãmânt“. Antichristul s-a fãcut pe sine
dumnezeu ºi s-a pus în faþa publicului, la înãlþime. Nu se poa-
te pomeni câtã înãlþime are. O, lume, lume, cum te-ai amãgit!
Frumosul acesta care este în tine, când se va da pe faþã, vei
fugi ºi nu vei ºti unde sã te ascunzi, cã ºi piatra se va sfãrâma
ca sã nu poþi intra în ea; ºi pãmântul se va crãpa ca sã nu te
poþi ascunde în el. Lume, lume, dezbracã frumosul ºi rupe le-
gãtura cu antichrist ºi cu natura aceasta pe care a fãcut-o anti-
christ. Tatã, vine o zi când te vei mânji pe faþã ca sã nu mai
fii frumos, ºi hãinuþa frumoasã o vei pãrãsi, dar sã ºtii, tatã,
cã vei fi scris în carte de toate ce le-ai petrecut cu drag pe
pãmânt. 

Domnul Iisus Hristos când era rãstignit, plângeau toþi
care erau cu El de chinurile Lui. 

... O, tatã, odatã, când te duceai ºi dãdeai slujbã de sã-
nãtate sau de pace, dãdeai puþini bani ºi îþi fãcea slujba curatã
ºi adevãratã ºi se împlinea, ºi cu drag te îmbogãþeai în cele du-
hovniceºti. Dar acum nu se mai împlineºte cererea la rugãciu-
nea ta, ºi dai mii de lei ºi nu se mai împlineºte. De ce? Pentru
cã ºi pe ei i-a amãgit antichrist cu toate ale lui. Odatã preoteasa
nu se sulemenea, ºi era smeritã ºi îmbrãcatã smerit, dar acum
preotul cautã frumosul, soþie frumoasã ºi sulemenitã pe faþã.
O, copilul Meu, te roagã Dumnezeu sã-l cunoºti pe duhul rãu
ºi sã rupi legãtura cu el ºi sã te desparþi de el. Duhul rãu se
bagã în toate: ºi în învãþãtor, ºi în învãþãtoare, ºi în ºcoalã, ºi
în primãrii, ºi în apã. ªi când bei apã, sã zici: „Binecuvinteazã,
Doamne, apa aceasta“, cã ºi prin apã intrã în tine. 

... Diavolul a luat acum putere sã-i amãgeascã pe cei
aleºi ai Mei. Oiþa Mea, cere la Dumnezeu binecuvântare în
orice pas ºi în orice lucrare, în orice vrere ºi în orice purtare.
Copilul Meu, l-am vãzut pe duhul rãu mãsurând pe femei la
picioare, cât sunt de goale, ºi îi ºoptea: „Lungã este rochia
ta“, ºi ea se ruºina ºi o ridica mai sus, mai sus, pânã a ajuns
rochiþa la fund. Anevoie este a se mai repara aceasta, ºi fe-
meia cu rochia scurtã nu se va ierta niciodatã. Vai de femeia
ºi bãrbatul care înceteazã din viaþã nereparat la viaþã! Copila-
ºii Mei, bãrbatul rãspunde de soþia sa, ºi rãspunde ºi soþia de
soþul sãu. 

Domnul Iisus a venit, este sosit ºi aºteaptã sã te tre-
zeºti, dar sã ºtii cã nu mult mai aºteaptã. Copilaºii Mei, nu vã
înduraþi sã pãrãsiþi casa sau ce aþi agonisit, dar Eu am pãrãsit
cerul ºi pe Tatãl ºi toate cele din cer ºi am coborât dupã tine
în cel mai adânc loc. Nu ºtii, tatã, cã trebuie sã te ridici sus?
De ce te-ai dus aºa de jos? Copilul Meu, te-ai amãgit. Dupã
cine alergi? Ridicã-te sus, creºtine, cã din câte þi s-au dãruit,
prin câte te-ai sfinþit, puteai sã zbori ca o pãsãricã. Nu e pãcat
sã te duci aºa de adânc? Unde vã sunt aripile? Unde vã sunt
aurorile? Puteaþi sã aveþi aripi ºi aurorã. De ce lipsesc de la
voi? Þi-au împletit sfinþii ºi Maica Domnului cununã de tran-
dafiri, ca sã þi-o dea când vei veni la Mine ºi te voi ridica din
locul acesta. 

Copilaºul Meu, înviazã din moarte, cã acest cuvânt va
suna când vor învia morþii. O, de când sun acest cuvânt, ºi tu
nu mai ieºi din groapa ta! Ilie s-a ridicat la cer prin trãsurã ºi
cai de foc. El ºi-a fãcut aceastã trãsurã prin viaþa lui, prin
faptele lui. Fapta sa ºi viaþa sa L-au adus pe Dumnezeu. Tu de
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ce nu vrei aºa? De ce te-ai amãgit? De ce nu þii la viaþa ta? De
ce nu þii la viaþã? De ce ucizi viaþa? De ce n-o iubeºti? 

Mulþi plâng în iad ºi se chinuiesc. 
Copilaºii Mei, nu fiþi ca jidovii, rãi. Nu fiþi ca pãgânii,

rãi. 
Copilul Meu, floarea din grãdinã a rãsãdit-o Dumnezeu

tot ca ºi pe tine, ca sã dai mirosul tãu Grãdinarului tãu, cãci
fiecare floare are mirosul sãu deosebit. 

Nu mai alergaþi dupã nebuni ºi dupã cei amãgiþi. Te vei
îngrozi când îi vei vedea pe aceia. 

... Unde sunt, tatã, lucrurile de altãdatã când femeia
þesea rochiþa ºi cãmãºuþa sa? O, tatã, acum dã pe rochiþã sute
de lei, cu care ar putea sã trãiascã mult. O, tatã, unde e sme-
renia moºilor ºi strãmoºilor voºtri? Unde e? 

... Tineretul de astãzi îi prosteºte pe pãrinþi, cã nu au
ºtiut sã trãiascã. Cum are sã judece Lazãr pe bogatul! Cã
Dumnezeu va da judecata Sa sãracilor, ca sã judece faptele
bogaþilor. Are sã te judece cerºetorul ºi are sã te osândeascã
la ziua de judecatã. 

... Oiþele Mele, turmã micã, mititicã întru toate, fii
înþeleaptã la ce spune Domnul Iisus Hristos. Cu tine, tatã, voi
face lucruri minunate dacã te vei repara la viaþã. Dumnezeu e
Tatãl tãu ºi Pãstorul tãu. Domnul Iisus Hristos S-a fãcut proo-
roc, nu a mai trimis prooroc. S-a fãcut El prooroc, în Duhul,
cã dacã aº fi în trup, Mi-ar face crucea mai mare ºi M-ar osândi
ºi mai grozav. Cã zice cineva: „Ce, ai vãzut tu pe Hristos?
Când Îl voi vedea, atunci mã voi pocãi“.

Când am plecat la Tatãl Meu, am spus sã nu muriþi, ºi
sã fiþi veºnic vii ºi sã lucraþi, cã în locul Meu va veni Mângâ-
ietorul, Care nu va mai pleca. N-am pus punct în locul unde
sã se opreascã apostolii ºi ucenicii, ºi am spus: «Lucraþi pânã
la venirea Mea». ªi iatã, tatã, a venit Domnul în Duh ºi vã
vorbeºte la cei din urmã nãscuþi. 

... Chiar dacã vei fi împãrat, nu te despãrþi de Mine, ºi
cu atât mai mult lucreazã lui Dumnezeu. Nu te mândri ºi nu
te numi domn, cã Unul este Domn, Domnul Iisus Hristos, cã
domnii vor cãdea. Nu primi laudã, nu primi în faþa ta lucrul
acesta, cã iatã, împãratul de astãzi s-a urcat la înãlþimea cea
mai înaltã ºi în curând va cãdea, zob se va face, cã ºi-a fãcut
ºi chip de icoanã ºi se închinã lumea la ea. O sã vedeþi unde
va fi moartea acestui împãrat ºi cum îl vor plânge aceia care
strigã sã trãiascã ºi sã înfloreascã. 

... Cu voi voi face lucruri minunate în ultimele clipe, ºi
Dumnezeu Îºi va arãta minunile Sale prin copiii Sãi din urmã.
Nu vã temeþi de moarte ºi de cei ce vor sã vã ucidã pe voi, cã
Domnul nu voieºte sã piardã pe nici unul dintre voi, cã mulþi
sunteþi scriºi ca moarte sã nu aveþi. 

Rugaþi-vã, tatã, cã aveþi rãposaþi care se chinuie în iad.
Faceþi milostenie ºi sãrindare, ca sã-i scãpaþi pe cei rãposaþi. 

... Pace þie, poporul Meu cel de pe urmã! Ia pacea pe
care þi-o dãruiesc Eu ºi împarte-o la cei ce nu sunt de faþã.
Fiule, când intri într-o casã, dãruieºte pacea, ºi dacã nu este
nici un fãcãtor de pace în casa aceea, se întoarce pacea iarãºi
la voi ºi rãmâne în voi. 

... Cel ce ºtie cã e întinat, sã nu se atingã de acest pat.
Nu mereu, ci numai atunci. Este vorba de femeia cu bãrbat,
pentru cã aduce multã supãrare ºi multã durere trâmbiþei Mele. 

... În urma lui Iustin ºi în urma lui, se va sui un patriarh
pe tronul dumnezeiesc, un om de mare valoare, care-ºi va iubi
oile ºi monahii ºi monahiile. 

12/25 mai 1978

Domnul cheamã cerul de sfinþi sã ocroteascã pe poporul Domnului
ºi sã-l îndemne la lucrul biruinþei cereºti. Sfânta muceniþã Ecate-
rina întãreºte uceniþele iubitoare de Domnul. Antichrist e în inimile 

tuturor. Cerul ºi pãmântul se întâlnesc. 

... Tot pãmântul s-a unit într-o lucrare mare. Tot pã-
mântul s-a unit, dar nu pentru lucru duhovnicesc, ci pentru lu-
cru drãcesc, pentru nimicirea poporului Meu ºi nimicirea lu-
crurilor sfinte. Tot cerul sã se coboare! Începând cu cel dintâi
ºi pânã la cel din urmã, ocrotiþi-i ºi sprijiniþi-i pe cei care Mã
iubesc. Sprijiniþi biserica, sprijiniþi altarul ºi jertfa lui. O, pã-
rinþilor care aþi zidit biserica de la început! O, sfinþilor care aþi
zidit bisericile de la sfârºit! Puneþi mâna pe armã, cã uite, se
pregãteºte desfiinþarea ºi înjosirea celor aleºi ai Mei. S-a pre-
gãtit dezbrãcarea celor cu veºminte sfinte. Uite, s-a pregãtit
dãrâmarea altarelor sfinte. Taci, Maicã, ºi nu mai plânge, cãci
ce e scris, nu va trece pânã nu se împlineºte, aºa cum s-a îm-
plinit ºi cu Mine ceea ce a fost scris. Fericit cine ºtie ce s-a
scris în profeþie. Fericit cine ºtie legea pe dinafarã. 

Ecaterina, muceniþa de azi, sprijineºte partea femeiascã
cea care L-a iubit pe Domnul. 

A înviat antichrist ºi nu mai e în trup, ºi e în inimile tu-
turor. Zice cã e nenea Marin, zice cã e nenea Ion, cã e nenea
Gheorghe, zice cã e þaþa Mariþa sau cã e coana Eleonora, dar
uite cã e antichrist în inima lor ascuns. Cine a deschis uºa?
Uite omul cum huleºte! Numai antichrist prigonea ºi hulea. 

... Nu te speria! Nu te speria! Nu te da de partea rea, cã
aceastã vreme de astãzi e ca un fulger ce s-a întins de la rãsãrit
la apus; e ca un ger, e ca o brumã, e ca o furtunã, e ca un trãs-
net, e ca un îngheþ. Dar ziua cea bunã vine aºa, domol, domol.
O, tatã, ai grijã de copii. Ai grijã de copii, cã-i furã vulturii.
Ai grijã, mamã, mamã, cã-i furã vulpile viclene care nu mai
vor nimic, decât sã înghitã ce mai au de înghiþit, sã punã
punct la ce au dorit ei. 

... Copilaºii Mei, în aceastã cãlãtorie am fãcut o fru-
moasã plimbare. Copilaºii Mei, puþin, puþin ºi ne vom vedea.
Sã te culci cu gândul la fericirea ta, care te aºteaptã. Sã te
culci cu gând la împãrãþia cereascã, la rudele care te aºteaptã,
cã aceastã zi nimeni n-o aºteaptã; e ca trenul, tatã. Credeþi? ªi
trenul, mai are ºi el un pic ºi va sta. ªi maºina, mai are un pic
ºi va sta. ªi avionul, mai are un pic ºi va sta. ªi va sta ºi toatã
suflarea. Vedeþi lumea? Vedeþi via aceasta? Cum e acum, nu
o sã mai fie, dar va fi despuiatã ºi uscatã. Vedeþi aceastã fãp-
turã omeneascã, cum mãnâncã ºi bea ºi chefuieºte, ºi la moar-
te nu se gândeºte? Mai e un pic ºi o veþi vedea galbenã ca do-
vleacul la faþã, de groazã. Cine are minte, sã priceapã. Nu va
zãcea un om de boalã, cãci din aceastã boalã nu se mai scoa-
lã, cã nu vor mai fi doctori, nu vor mai fi nici preoþi, ºi nici
pomanã nu va mai fi, ºi va zãcea pânã se va topi ca ceara. Va
curge seul din ea ca ceara ºi va împuþi câmpiile, va împuþi
pãmânturile, dar voi nu veþi fi, cã mâna Domnului vã va rãpi
ºi vã va înãlþa mai sus de pãmânt, ca sã nu mirosiþi putoarea
lor. Veniþi-vã în fire, cã iatã, din zi în zi se schimbã toate. Vei
avea frate, vei avea mamã, vei avea sorã, care vor pleca de
lângã tine, ºi sã te rogi ca plecarea lor sã nu fie spre pieire. 

31 mai/13 iunie 1978

Plâng duhurile cele fãrã de locaºuri. Vine Domnul în trup ºi se vor
face douã turme. „Se ºterge de pe pãmânt numele Iisus“. Numãrul
lui antichrist, 666, peste tot. Proorocie: se vor încheia veacurile cu
o singurã piatrã. ªi va fi un conducãtor dupã legea Domnului. 

Amin, amin, amin. Fiule, cuvântul amin, amin, amin,
ce înseamnã? Înseamnã tãcere. 
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Plâng duhurile. De ce plângeþi, mãi copilaºi? 
— Plângem, Tatã, cã nu avem sãlaº. Nu avem masã ºi

casã, ºi viscolul ne aºteaptã. 
— Nu mai plângeþi, copilaºi, cãci un îngeraº Mi-a spus

cã va veni Cineva ºi vã va lua în patria Sa. Unde vã sunt
casele? 

— S-au pustiit, ºi pe noi ne-au alungat ºi am trãit afa-
rã, în frig, fãrã adãpost ºi fãrã hranã. 

... M-am coborât din cerul sfânt pe acest pãmânt. Întru
început M-am nãscut ºi am fost profeþit de acel venit. ªi la
sfârºit sunt profeþit pentru acest venit, ca sã închei legãmânt
cu ai Mei. Dar ai Mei nu Mã mai primesc, nu Mã mai cunosc,
s-au certat cu Creatorul, au profanat ºi au dat afarã duhurile
ºi au primit întru sine duhuri strãine, care nu þin în veºnicie ºi
mor pe drumuri, uciºi de topor, uciºi de cuþit, uciºi de tâlhãrie
ºi de unelte din fierãrie. Plâng duhurile ºi se tânguiesc de lo-
caºurile lor ce le pierd. 

Amintiþi-vã de aceastã vreme, tatã, cã iatã, vã cântã
Dumnezeu vremea de azi: „Vremuri grele mai trãim, ºi noi nu
ne pocãim“.

... Tatã, s-a profeþit de vreme îndelungatã sfârºitul, dar
unii M-au pãrãsit înainte de sfârºit, crezând cã e mai bine în
lume, dar sã ºtiþi cu toþii cã pentru fiecare vine ceasul morþii.
Vine Domnul Iisus în trup, ca la început, însoþit de cerul sfânt,
ºi Îºi alege oile din capre, ºi se vor face douã turme pentru a
se rãzboi unele cu altele, dar nu cu arma ca altãdatã, sau cu
sabia sau cu pistolul, ºi se va lupta fiecare cu fapta sa, ºi fapta
rea va cãdea în partea cea rea. Se vor ridica valuri, valuri de
sânge ºi se va îneca toatã fãptura în sângele lor. 

... Tatã, veniþi-vã în fire, în firea cea dreaptã, cã mulþi
vor vrea sã fugã din armata sa, la dreapta Mea, dar nu vor
putea, cã Domnul îi va înapoia. Pãstraþi cu cinste ºi sfinþenie
ce auziþi ºi legea sfântã. 

... Se ºterge de pe pãmânt numele Iisus, se ºterge de pe
toate cãrþile. Se ºterge numele Preacuratei Fecioare Maria. Se
ºterge numele sfinþilor, ºi în locul acestor fiinþe vii se scriu
conducãtorii ºi educatorii, se scriu cei care au deschis iadul
astãzi pe pãmânt. Educaþi-vã copiii, cãci cei needucaþi se vor
duce în iad. 

... Nu doriþi în vremurile de azi nimic, cã iatã, numãrul
lui antichrist, 666, e pus pe orice gard ºi pe orice casã ºi pe
orice cãrþi pe care le citiþi voi. E pus pe orice steaguri de ar-
matã ºi pe orice instrument. E pus pe orice brutãrie ºi pe orice
tren ºi pe orice maºinã ºi pe orice om. E pus pe toþi copiii de
la ºcoalã, începând de la patru aniºori. Dar Eu zic: rãspunzi cu
capul, creºtine. Nu-l da de la învãþãtura Mea. Copilul care se
va înstrãina, nu va mai fi cu tine ºi cu Mine. Zice Mãicuþa Mea
sã nu-l plângã tata ºi mama pe copilul care a rãposat, ºi sã-l
plângã pe copilul pe care l-au luat de acasã pentru ca sã nu
aibã educaþie creºtinã. Pe acela sã-l numeascã mort. 

... Veniþi-vã în fire ºi nu mai cãutaþi sã fiþi învãþaþi cu
lucruri care vã doboarã ºi cu limbi strãine. Eu aº dori sã fiþi
atenþi ºi sã trageþi cu urechea la ce doreºte lumea de azi împo-
triva voastrã, cã ºi copilul strigã în urma ta: „Sfântul!“. Dacã
dai copilul la ºcoalã, îl aflã dupã purtare cã e credincios ºi îi
zice cã e prost. De ce doreºti sã te duci în mijlocul leilor ºi sã
te înstrãinezi? La ºcoalã le daþi bani ca sã vã primeascã în iad,
ºi la ziua judecãþii ce dãruiþi ca sã fiþi sfinþi ºi sã scãpaþi de iad? 

... O, tatã, tatã, inimi needucate, inimi necredincioase!
Cum nu vreþi voi sã ascultaþi ºi sã fiþi credincioºi! Voi încheia
veacul cu o singurã piatrã ºi îi voi da duh de suflare ºi va sta

în mijlocul vostru. Nu rãmân de ruºine, tatã, nu rãmân de ru-
ºine. Ascultã de Mine, creºtine, cã mult M-am ostenit cu tine.
Nu rãmân de ruºine. 

... Ascultaþi, tineri ºi bãtrâni: n-am nevoie de doctori
pãmânteºti în veacul acesta, n-am nevoie. Sã vinã creºtinul la
Mine sã spunã cã e bolnav ºi îi voi spune: eºti bolnav, creº-
tine, cã te duci în lume. 

... Dacã v-aþi îmbolnãvit, ziceþi cã aþi postit, cã nu aþi
mâncat. Tatã, sã ºtiþi cã de post nimeni nu se îmbolnãveºte, cã
moºii ºi strãmoºii voºtri aveau putere mare prin post. Unde
este Daniel, care trei zile ºi trei nopþi nu a mâncat ºi nu a bãut?
cã s-a fãcut prieten cu Daniel ºi împãratul, cã l-a pus pe el la
masã ºi l-a întrebat cum a fãcut el de s-a împrietenit cu leii. 

... Haina copilului tãu sã fie sfinþitã, sã nu se asemene
cu cea îndrãcitã. Copilul tãu sã fie numai în alb. Fetiþa ta sã
nu fie cu pantaloni, ºi bãiatul tãu sã nu fie cu rochiþã. 

... Trâmbiþa e în pericol. I se numãrã doagele ºi zilele:
„Una, douã, trei“, aºa vin îngerii ºi spun. O, tatã, fie-þi milã
de aceastã fiinþã care se chinuie. 

... Faceþi milostenie la cer. Mutaþi-vã banii de la C.E.C.,
cã vine prãpãdul peste C.E.C.-uri, peste aceastã lucrare rea. 

... Þineþi minte ce se spune: nu vor mai fi preoþi. Cine
vã va mai împãrtãºi ºi cine vã va mai mãrturisi? Sã ºtiþi de la
Mine: de aceasta sã nu vã îngrijiþi voi, ci Stãpânul Se va în-
griji de plata robului Sãu. ªtiþi care preoþi vor pieri? Preoþii
lui Baal, care-i urãsc pe copiii Mei. Iar preoþii Mei vor fi as-
cunºi ºi vã vor adãpa. Totul sfârºitu-s-a. Amin. 

... Fiule, vine timpul sã vinã cineva ºi sã conducã turma
Mea ºi va fi foarte aspru. Dacã va afla pe cineva cã a luat fii
din lume, sã ºtii cã va fi greu. Iar dacã va avea copii, nu-i este
milã de copii, ºi copiii vor fi uciºi. 

6/19 iunie 1978

Domnul îl cautã pe om, lucrul mâinii Lui. 

... O, lucrul Meu, e lucru mare sã stea cineva în cale sã
dea rãspunsul la întrebare. Pe pãmânt mulþi cãlãtori sunt,
mulþi. O, lucrul Meu, fãcut de Dumnezeu! Unde eºti? De ce
nu te gãsesc? Ai scãpat în apã? Nici în apã nu te gãsesc, tatã.
M-am uitat pânã la cel mai adânc loc. O, lucrul Meu, fãcut de
Dumnezeu! Unde eºti de nu te gãsesc? M-am uitat în lung ºi
în lat. M-am uitat în vârful cel mai înalt. O, lucrul Meu, fãcut
de Dumnezeu, dacã ai fi fost aur, ai fi fost împãrþit; dacã ai fi
fost aramã, te-ai fi topit; dacã ai fi fost argint, te-aº fi gãsit.
Multe lucruri sunt, ºi pe toate le-am privit. Plin e pãmântul de
argint. Plin e pãmântul de aur. Plin e pãmântul de aramã. Nu-
mai lucrul Meu nu-l gãsesc. 

O, lucrul Meu! O, lucrul Meu! Vino, o, lucrul Meu!
Vino când te chem! Vino, cã am venit dupã tine! Când te-am
fãcut, te-am blagoslovit, te-am împodobit, te-am deosebit sã
fii cunoscut. Totul Îmi rãspunde. Numai lucrul Meu nu aude.
O, lucrul Meu! Oricine l-ar fi înghiþit, la strigãtul Meu ar fi
venit. La vremea de început, tot ce am avut, la strigãtul Meu
s-a ivit ºi în faþa Mea a sosit. ªi cel din mormânt a ieºit ºi a
venit. ªi cel din foc, la strigãtul Meu a ieºit ºi a venit. ªi omul
cel dintâi zidit, când a fost singur pe pãmânt, la strigãtul Meu
a rãspuns ºi a venit. Chiar dacã a greºit, s-a cãit, ºi în faþa Mea
a stãtut. Chiar cel ce era în chit, la strigãtul Meu, chitul ºi-a
deschis pântecul sãu ºi a dat afarã lucrul lui Dumnezeu, ºi a
venit la strigãtul Meu. Chiar ºi cel din iad, la cãutarea Mea, la
strigãtul Meu, a venit ºi Mi-a stat în faþã ºi Mi-a rãspuns ºi a
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luat drumul spre Mine. Numai în vremurile de astãzi strig
lucrul Meu ºi nu e, nu vine. Dar Dumnezeu nu rãmâne de ru-
ºine, ºi la strigãtul Meu pãmântul se va scutura, ºi tot lucrul
Meu, Dumnezeu îl va trimite în faþa Mea. 

O, mai strig o datã: o, lucrul Meu, lucrul mâinii lui
Dumnezeu! Unde eºti de nu te zãresc? Chiar vopsit dacã ai fi,
te voi descoperi, te voi curãþa, cu tot lucrul pe care-l voi cu-
rãþa, ºi te voi arãta în faþa Mea ºi Îmi vei rãspunde când um-
blu dupã tine; cã tot ce a murit, s-a întrupat în acel ceas, a luat
glas ºi Mi-a rãspuns când am strigat. 

O, lucrul Meu! O, lucrul mâinii lui Dumnezeu! Rãs-
punde! Rãspunde! De eºti furat, de eºti încuiat, de eºti orb, de
eºti olog, Eu te caut ºi te aduc la locul unde ai fost pus, ºi de
vei fi vinovat de pãcat, vei fi mustrat ºi certat. ªi printre ani-
male, printre fiare, te-am cãutat. În vãzduh, în cer ºi pe pã-
mânt ºi între duhurile necurate am intrat dupã tine ºi nu te-am
aflat. O, lucrul mâinilor Mele! Rãspunde! O, ieºi ca sã te cu-
rãþesc pentru ziua cea mare, cã atunci fiecare va sta în rându-
iala sa. O, lucrul lui Dumnezeu! Cine te-a luat? Rãspunde! 

O, lunã ºi soare, nu aþi vãzut pe acela pe care-l strig?
Lumineazã, vãzduhule, pãmântul, întunericul, ca sã gãsesc
lucrul care-Mi trebuieºte. 

„N-oi fi eu, ºi nu mã mai cunoaºte Dumnezeu? N-oi fi
eu, ºi nu mã mai iubeºte Dumnezeu? N-oi fi eu, ºi nu voi ºti
rãspunsul Sãu?“ 

... Tatã, Dumnezeu vã spune astãzi: e pãcat sã mai fac
semnul crucii pentru fiece în acest veac. E pãcat ºi de lunã ºi
de soare sã mai stea în veacul acesta. E pãcat, cã totul s-a în-
tinat ºi s-a stricat. Dumnezeu nu mai e pe nici o lucrare. S-a
ºters numele Sãu, cã dacã nu se ºtergea, se ivea lucrul care
trebuia sã serveascã la cãutarea dumnezeiascã. 

20 iunie/3 iulie 1978

Credinþa este cãmaºa trupului ºi a duhului. Focul va arde pãmân-
tul ºi haina de petrol. Paloºul care îl va dezmoºteni pe antichrist. 

... Sã ºtiþi cã Domnul Iisus a fost, este ºi va fi, ºi ochii
se vor lumina, ai aceluia care-L va vedea de atunci ºi pururea,
cãci cine L-a vãzut, nu-i va pieri vederea. 

... Credinþa e o cãmaºã finã, ºi cine o îmbracã, nu se ru-
pe, ºi þine, apãrã de ruginã ºi de orice durere trupul ºi duhul. 

Copilaºii Mei, vã întreabã Domnul ºi pe voi: ºtiþi sã tã-
mãduiþi? ªtiþi sã vã închinaþi? Vã întreabã Domnul: ºtiþi sã cre-
deþi în Domnul Iisus Hristos? Tatã, mulþi fac cruci, mulþi se
închinã ºi nu agonisesc nimic. Mulþi fac cruci pentru diferite
boli. Mulþi fac cruci pentru diferite suferinþe. Mulþi fac cruci
pentru diferite necazuri ºi nu folosesc nimic, nu primesc nimic. 

Am venit ca un prunc. Am venit ca un voinic. Dar azi
sunt în chip nevãzut, în Duh, ºi zbor din pom în pom ºi vreau
sã-Mi sãlãºluiesc loc, ca niciodatã sã nu plec din vatra voas-
trã. Dar iatã, vine vremea sã nu mai gãsesc loc ºi vatrã în
inimile voastre. 

... Iubitul Meu popor, ai sã porþi în loc de cruce, un to-
por; ai sã porþi în loc de cruce, o secure; ai sã porþi în loc de
cruce, un semn pe frunte. ªi sã ºtii cã cine îºi va pãrãsi crucea,
va muri; va muri o datã pentru totdeauna. Vai de omul care va
fi lipsit de acest semn! 

... Creºtine, nimeni nu are cu ce sã-þi dea valoarea ta,
cã de la rãsãrit la apus, din miazãnoapte în miazãzi de s-ar
vinde tot, nimeni nu ar putea sã dea valoarea ta. Valoarea unui
lucrãtor al Meu nu are preþ, nu are nimeni, nimeni putere sã-i
plãteascã, decât numai Dumnezeu. Dumnezeu îi dã de la El

platã nemãsuratã. Nu ºtiþi, tatã, cã aveþi de cãlãtorit? Nu ºtiþi,
tatã, cã aveþi de suferit? Nu ºtiþi, tatã, cã aveþi de muncit ºi de
lucrat cu Mine? De ce slãbiþi, tatã? Daþi rãspunsul. Veniþi-vã
în fire. Fiule, dacã ai petrecut fãrã duh, sã ºtii cã ai petrecut
în întuneric. Domnul Iisus vã spune cã ne vom vedea ºi fie-
care va apleca faþa la pãmânt, ºi unii vor privi sus, la faþa
Mea, ºi vrednici vor fi. 

... Bãrbatul ºi femeia vor sã fie plãcuþi de legea de as-
tãzi, nu de legea Mea. O, ce vopsitã pe faþã era legea aceasta
de astãzi când a venit! cã-þi dãdea vasul plin de mâncare. Eu
þi-am umplut mii ºi mii de vase, ºi nu aºa ca sã munceºti cu
norma. Aceastã lege de astãzi þi-a luat tot, tot, ºi ai sã mori pe
brazdã ºi nu-þi pune mãcar o cruce la cap, cã zice cã eºti în
sectã periculoasã. Iubitul Meu, ai sã fii împuºcat pe cale, ai sã
fii înjunghiat pe cale, ai sã fii mãcelãrit pe cale, dar Domnul
Se va da la o parte ºi nu te va cunoaºte, cã Domnul Îºi apãrã
zidirea Sa, dar pe cel ce nu e cu Mine, nu pot. 

... Zicea cineva: „Nu cred eu sã nu reuºeascã fiica
mea. Nu cred eu sã nu reuºeascã fiul meu. Sunt foarte deº-
tepþi“. Nu ºtiinþa te ridicã la treaptã, ci o singurã cruce trai-
nicã, ºi mulþi pentru o singurã cruce folosesc multã avere. 

Ascultaþi, creºtinilor, cãci cu foc vorbeºte Domnul în
faþa voastrã, ºi cu acest foc va arde pãmântul tot ºi va arde ºi
haina de petrol pe care o purtaþi voi astãzi. Credeþi? 

... Nu mai îngãduiþi copiilor voºtri sã iasã afarã din
curte, cã învaþã de la lume lucruri grele ºi rele. Sã nu ºtie co-
piii voºtri cã acela e pumn, cã ameninþarea aceasta aduce
moarte. 

... Nu vã îngrãºaþi trupul, ºi sã vã îngrãºaþi duhul, cãci
pe trupul îngrãºat pãmânteºte, toate durerile îl lovesc, iar tru-
pul îngrãºat duhovniceºte, toate durerile le biruieºte. Cine
este sãnãtos în duh, acela va sfãrâma orice piatrã care stã îm-
potriva sa. 

... Vine vremea sã luaþi paloºul, dar sã ºtiþi sã-l mânuiþi.
Nu paloºul pe care l-au luat sãracii ca sã-i scoatã pe cei bogaþi
din casele lor, ci paloºul care-l va dezmoºteni pe antichrist. 

... Tatã, sã nu dispreþuiþi acest trup prin care v-am grãit,
cã va veni vremea sã vã pãrãseascã, pentru cã e prigonit ºi
alungat ºi bãtut ºi hulit de toatã inima celor ce Dumnezeu i-a
învãþat binele ºi ei nu au ascultat. 

... Am cãsãtorit ca sã nu ziceþi cã am scos ceva din lege,
ºi n-am þinut tineri necãsãtoriþi. Ferice de cine a stat pânã la
ziua pãstratã ºi ºi-a pãstrat fecioria. Vai de acela ce nu ºi-a
pãstrat fecioria! 

Este cineva care aºteaptã sã se cãsãtoreascã ºi zice: „A
cãsãtorit alþii mai mici, ºi pe mine mã trimitea la mãnãstire.
A cãsãtorit, ºi pe mine m-a trimis sã mã pocãiesc“. Nu mai
judecaþi, cã vã veþi cãi. Da. E numai ºi numai îndoialã în po-
porul Meu de ceea ce a fãcut Dumnezeu: „cã m-a dus de la
oraº, la þarã; cã m-a dus la mãnãstire; cã la unul i-a dat sã
trãiascã aºa, ºi la altul i-a dat sã trãiascã aºa...“. E numai
îndoialã în poporul Meu: „cã unul suferã, ºi altul nu suferã“.
Dar Eu zic: fiecare va avea vreme de suferit ºi nimeni nu va
scãpa de suferinþã, dar sã asculte de aceste cuvinte, oricum ar
fi ele. Suferinþa vasului Meu nu a avut-o nici Lazãr ºi nici Iov,
ºi nimeni nu a avut ºi nu a suferit aceastã suferinþã, cã nici în
casa ei nu este iubitã. 

... Mai e puþin ºi vine ce e scris sã vinã sã facã ordine
în aceastã lume. E scris sã facã dreptate ºi sã împartã la fie-
care dupã meritul sãu. 

1/14 iulie 1978
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Vei lupta cu arma din gura ta. Se îmbracã duhurile rele în veºminte
sfinte. Hrana pentru trup sã fie curatã. Venirea popoarelor spre
muntele cuvântului. Feriþi-vã de oamenii care binecuvinteazã 

bãuturile îmbãtãtoare. 

... Deosebiþi viaþa pãmânteascã de cea duhovniceascã.
Iubiþi-vã ca sfinþii pãrinþi. Nu purtaþi hãinuþa pe dos. Dacã ci-
neva o întoarce pe dos ºi cineva îi spune s-o întoarcã pe faþã,
întoarce-o. Nu vã faceþi necredincioºi lucrând lucru pãcãtos. 

... O, tatã, n-am iubit pe nimeni, nici pe îngeri, nici pe
sfinþii din ceruri cum te-am iubit pe tine astãzi. Te-am dez-
mierdat în toate ºi þi-am iertat toate. Mã judecã sfinþii cã prea
mult te-am iubit ºi niciodatã nu þi-am dat pedeapsã. 

Nu vezi cã stau în dreapta ºi în stânga ºi în spate ºi în
faþã nenumãrate ºi nevãzute pãcate? Cum poþi sã le înduri?
Eu aº fi fugit de mult ºi Mi-aº fi fãcut locuinþã în vãzduh, dar
tu iubeºti aceste pãcate. Adevãrat grãiesc cã mulþi se vor pe-
depsi prin pãcatele copiilor ºi mulþi se vor pedepsi prin pãca-
tele lor, cã veþi vedea cu ochii voºtri ºi veþi simþi ºi cu trupul,
ºi cu duhul durerile acestei lumi. 

... Cine de la Mine a plecat în lume, cu lumea va pieri.
Chiar de ar vrea sã se întoarcã atunci la Mine, nu se va mai
primi, cã nu numai o datã i s-a spus. Pentru pãcat, uºor va fi
iertat, dar pentru cã M-a urât ºi nu M-a ascultat sã se despartã
de pãcat, pentru aceasta nu va fi iertat. 

... Mai e un pas pânã la necaz ºi vei lupta cu arma din
gura ta ºi din inima ta ºi nimeni nu va vedea aceastã armã cã
e în inima ta. Creºtine, nu te lega de lume, cã niciodatã n-a fost
dracul împuternicit ca acum. ªi te rog, iubeºte mana care-þi dã
putere, cel puþin de trei ori pe sãptãmânã, cã e tãmãduitoare. 

... Nu vã descoperiþi nici pe voi, nici mãrgãritarele de
la voi, cã dracul s-a îmbrãcat ºi în haine de argat, ºi de cerºe-
tor, ºi de împãrat, ºi de manipulant, ºi în hainã de preot, ºi în
haine sfinte. 

... Copilaºii Mei, se îmbracã duhurile rele în veºminte
sfinte. Fiþi credincioºi, cã e greu de crezut ca duhul necurat sã
ia veºminte sfinte pe trupul sãu. Dar Eu vã spun cã le ia, cã e
vremea pustietãþii. Când preotul a plecat în locul necurat, la
mare, duhul rãu ia veºmintele ºi face slujbã, ca sã întãreascã
lucrarea diavoleascã. 

... Credinþa sã nu se ºtirbeascã din inimile voastre, cã
umilinþa s-a ºtirbit din inimile voastre. Am mai cerut purtare
cuviincioasã ºi nu vreþi sã împliniþi, ºi vor plânge ºi pãmân-
tul, ºi pietrele de sub picioarele voastre când Domnul va lua
din casa ta pe Duhul Sãu. Veniþi-vã în fire! Copilaºii Mei, ce
fac Eu când vin la voi, ºi ce faceþi voi dupã plecarea Mea?! 

... Nu-Mi mai vine sã vã mai las nici pâine sã mâncaþi,
cã se frãmântã cu mâinile ºi cu vasele necurate. ªi zic: faceþi-vã
pâine ºi aluat ºi mâncaþi hranã curatã, pentru cã am vãzut
multe mijloace necurate. Dacã vreþi, faceþi-vã ºi preparaþi-vã
sã aveþi voi fãcut în cuptor, ºi þineþi tainic aceasta. Faceþi-vã
tot ce vã trebuie pentru hranã în casele voastre. Cine nu are
pomi, sã-ºi punã, ca sã nu mai cumpere fructe. 

... Interzis sã faci bucate cu mâinile nespãlate! Pânã
acum v-am îngãduit, dar acum s-a apropiat împãrãþia Mea ºi
nu se mai poate îngãdui, cã Domnul va sta la masa ta ºi va
frânge pâinea. 

... Vor cãlãtori cãlãtorii cu avioanele, cu trenurile, ºi
Domnul le va deschide uºa ºi vor lua apã ca sã-ºi potoleascã
setea ºi vor vedea minunea care s-a fãcut în acest loc ºi cu
acest duh. 

... Au ieºit oameni care dau binecuvântare la bãuturi
îmbãtãtoare. Feriþi-vã de aceºtia. 

... Fiilor, în patul vasului Meu nu are voie sã doarmã fe-
meia care are bãrbat sau bãrbatul care are femeie; decât nu-
mai vãduvele ºi copiii care nu sunt întinaþi, ºi fiicele fecioare. 

8/21 iulie 1978

Cel neîntinat va fi cinstit. Mai sus de al treilea cer este loc pregãtit
pentru cei ocrotiþi de urgiile de pe pãmânt. Proorocie pentru ridi-
carea la cer a trâmbiþei Domnului. Patriarhul Iustin are trei coaste 

ale lui Antichrist ºi trei ale lui Gog. 

... Vine vremea pentru cel neîntinat sã fie mult lãudat,
mult preamãrit. ªi vine vremea ca cel întinat sã fie scos afarã
ºi alungat; alungat, tatã, cã cel întinat are sã miroasã miros de
nesuportat, ºi din acea pricinã va fi alungat de lângã tine. Iar
cel neîntinat, vine vremea sã fie preamãrit ºi lãudat ºi în multe
cuvinte apropiat ºi în multe odãjdii sfinte sã fie îmbrãcat, ºi
aceste timpuri s-au apropiat. Cine are ochi de vãzut, sã vadã
ºi sã aleagã. 

... Sus, în vãzduh, mai sus de primul cer, mai sus de al
doilea cer, mai sus de al treilea cer, e o grãdinã dumnezeiascã,
pãstratã pentru creºtinii de astãzi. ªi o voi da lor. 

... Veniþi-vã în fire. Chiar dacã ai cãzut într-o tinã, este
lucru lãsat de Mine pentru curãþire, cã este un Dumnezeu Ca-
re a spus poporului Sãu cã orice iertare se face prin cãinþã ºi
prin curãþire de sine. Dar cine ºade nepãsãtor de lucrurile
sfinte ºi de pãcatele pe care le face ºi cine nu cautã aceastã
unealtã duhovniceascã pentru ca aceastã tinã sã se ºteargã
mai înainte de orice vreme, o, sã nu ajungã nici un creºtin cu
greºeala neºtearsã ºi sã nu se lase nimeni pe tânjealã cã-i va
ºterge altul tina. 

... De ce n-ai citit în sfânta carte cã aceastã pânzã de la
botez se pãstreazã? Cã dacã n-ai dat la sãraci nimic, cel puþin
sã ai acea pânzã de la botez. 

... Tatã, pe cine sã pun Eu sã arate oamenilor lucrul lui
Dumnezeu, sã arate slujba Domnului? Pe mulþi aº putea în-
cadra la lucrul acesta, dar nu are ºcoalã, nu are examinare; cã
dacã îi spun Eu sã facã, nu face, ºi dacã îi spune acela sã tacã,
tace. 

... Eu sunt Tatãl vostru. Eu sunt Cel ce pot sã vã dau
viaþã în timp ce moartea vã atacã. Eu sunt Cel ce vã dã capul
în timp ce vã este tãiat. Eu sunt Cel ce vã dã vederea când vã
este luatã. Eu sunt Tatãl tãu ºi Mã cheamã Dumnezeu. Eu sunt
Pãstorul oilor Mele. Eu pãstoresc, am pãstorit ºi voi pãstori.
Eu sunt, ºi prin Mine intrã cine vine, ºi prin Mine iese cel ce
trebuie sã iasã. Eu sunt trup din trupul Tatãlui ceresc, nu acest
trup pe care-l aveþi în pat ºi care într-o clipã se va schimba ºi
ca un abur se va preface ºi se va urca pânã la Dumnezeu, unde
este chemat. Cine socoteºte aceste cuvinte cuvintele lui Dum-
nezeu ºi cine cinsteºte acest trup, pe Domnul Îl cinsteºte. Nu
cã e veriºoara, nu cã e nepoata, sau Gigica, sau mamaia. A
fost ºi este între voi ºi va veni vremea când va dispãrea din
faþa voastrã. ªi cine face pãcate împotriva acestui trup, nu pe
acest trup l-a omorât, ci pe cine n-a vãzut, cã de când s-a nãs-
cut este în suferinþã, ºi de când s-a nãscut creºte, ºi va creºte
pânã va pleca. Ascultaþi-o cu ascultare sfântã, cã nu ei nu-i
faceþi ascultare, ci Mie nu-Mi faceþi ascultare, cã în acest trup
este Duhul Sfânt, ºi vei vedea cine a fost, cine este ºi cine va
fi acest trup. 

... Pãstraþi cãsãtoria neîntinatã, cã la mulþi dintre voi cã-
sãtoria e ca o masã, când hrãneºte trupul cu bucate ºi îl hrãneº-
te ºi cu pãcate. Cine are femeie, este rugat sã fie ca un apos-
tol, sã fie ca un levit, sã fie ca un ales sfinþit; seminþia lui sã fie
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cu plãcere Domnului. Te-aº ruga, creºtine, sã nu stai tu în casã
niciodatã cu femeia ta singur, cã te îndeamnã sã faci pãcat. 

... Copiii Mei, sã nu vi se parã grea vremea. Porniþi o
viaþã desãvârºitã ºi veþi vedea cã atunci vi se va pãrea cã sun-
teþi într-un rai fericit. Nu pierdeþi rugãciunea prin munca pã-
mânteascã. Nu pierdeþi rugãciunea, prin somn. Mergând la
apã, rosteºte-þi rugãciunea ta. Mergând prin casã, sã faci rugã-
ciune, cã de aceea am spus sã învãþaþi rugãciunile pe dinafarã;
cã dacã lupul îl vei întâlni, rugãciunea îl va nimici. Rugãciu-
nea ta, creºtine, va face toate lucrurile în calea ta sã fie numai
în plin ºi fãrã piedici. 

... Patriarhul Iustin a hotãrât sã ia moaºtele ºi sã le ducã
la un singur loc pe toate ºi sã punã la uºã pancartã scrisã:
„Pericol de moarte! Pericol de foc! Nu intraþi aici!“. Dar sã
ºtiþi cã pânã aici, ºi va fi sfârºit prin foc. Acest om are trei
coaste ale lui antichrist ºi trei coaste ale lui Gog. 

25 iulie/7 august 1978

Toate sfârºitu-s-au. Judecata este datã sfinþilor. Se va face vânãtoa-
re de creºtini. Credinþa sfântã se sfinþeºte prin Duhul Sfânt ºi prin
cruce. La miezul nopþii sunã clopotele în cer. Credincioºii sã cânte 

din harfe ºi din alãute. 

... Fericit de mii ºi mii de ori acel creºtin care crede ºi
care ascultã aceste cuvinte, cã oriunde va pleca ºi oriunde va
cãlãtori, Domnul îl va însoþi. Sã nu vã uitaþi cu trupul ca sã
vedeþi duhul, cã nu are putere trupul sã priveascã duhul, ci
numai când se va împlini ce se spune în Apocalipsã. 

... Veniþi-vã în fire, cã toate sunt la sfârºit. Nu se mai
adaugã nimic. Toate au ajuns la sfârºit. Fiþi pregãtiþi, cã Dom-
nul Iisus Hristos bate la uºi. Duhovniceºte Domnul vorbeºte.
Nu e începutul, ci e sfârºitul, cã multe se vor lucra pentru tim-
pul acesta care mai este, multe se vor vedea. Fericit de mii de
ori care nu a vãzut ºi a crezut, cã a sosit vremea sã i se plã-
teascã credinþa duhovniceascã, a venit vremea sã i se plãteas-
cã purtarea duhovniceascã, a venit vremea sã ia fiecare mun-
ca sa dintru ale sale. 

... Eu aº zice cãtre poporul Meu: opriþi-vã de la cãsã-
torie! Cãsãtoria din vremea de azi nu mai e duhovniceascã.
Cine vrea, sã ia aminte aceste cuvinte. Cine nu vrea, e liber sã
se cãsãtoreascã. Cine nu vrea sã asculte aceste cuvinte, este
rugat sã nu încurce ceea ce Domnul grãieºte. 

... Uite cã s-au format niºte munþi, în loc de case mici,
ºi în mijlocul acestor munþi sunt milioane de persoane care
trãiesc. ªi te vei uita ºi vei striga: „Mamã, tatã, cumnate, ori
veriºoarã!“. ªi nu vor mai rãspunde ºi nu vei mai vedea mun-
þii aceºtia, cãci praf din praf tot mai rãmâne, dar din aceºti
munþi nu va mai rãmâne nimic ºi te vei mira: „Unde e fãptura
din aceºti munþi cu corpuri multe, cu trupuri multe?“ ºi nu
vei vedea nimic. Sunteþi rugaþi nici sã nu blestemaþi, nici sã
nu plângeþi. Iatã ce face omul pe care l-aþi purtat în braþe ºi
aþi strigat sã trãiascã. Iatã, a trãit, ºi toatã suflarea a nimicit. 

... Judecata e datã în mâna sfinþilor ºi a Judecãtorului.
Cum crezi cã e judecata? Fiecare prooroc, fiecare profet, uce-
nic ori mucenic, fiecare cu gruparea sa, fiecare în partea sa. 

... Am stat cu voi pânã în ultima clipã ºi v-am învãþat
numai binele ºi Mã întreabã sfinþii de ce vã iubesc ºi vã ocro-
tesc aºa de mult. Am spus: „Sunt copiii Mei cei mici“. Dar sã
ºtiþi cã pãcatul, numai la cei pânã la ºapte ani este iertat.
Aceia sunt cei mici. 

... Oiþele Mele, vin vremuri grele; au fost grele ºi vin ºi
mai grele. ªtiþi de ce? Cã se face o vânãtoare, tatã, ºi nu de

iepuri, ori de vulpi, ori de urºi, ci de creºtini. Tot pãmântul va
fi controlat, dar sã ºtiþi sã vorbiþi, cãci cine ºtie sã vorbeascã
nu se va amãgi, nici nu va pieri, cã Domnul va sta de-a dreap-
ta sa. Mai bine rugaþi-vã sã se termine mai repede cu aceºti
vânãtori spurcaþi. 

... Copilaºii Mei, Eu nu v-am legat, ca alþii, ºi cine vo-
ieºte sã stea cu Mine, sã stea nelegat ºi neapãsat. Copilaºii
Mei, Domnul niciodatã n-a legat pe nimeni ca sã nu plece de
la El, dar duhul necurat, pe cine a prins a legat ca sã nu mai
poatã pleca. 

Se întreabã sfinþii ºi mucenicii: „De ce noi vedem pã-
mântul ºi ce este pe el, ºi cei de pe pãmânt nu ne vãd pe noi,
cei din cer?“. Dacã ar fi mai multã credinþã, tot aºa ai vedea
ºi tu. 

Copilaºii Mei iubiþi, cu multã suferinþã ºi cu multe la-
crimi plãtiþi! Sunteþi plãtiþi, tatã, de când v-aþi nãscut ºi pânã
la sfârºit. Domnul Iisus v-a plãtit cu suferinþa Sa, de atunci ºi
pânã la sfârºit. Tatã, duhurile necurate nu au dat nimic pentru
voi ºi v-au câºtigat cu lucruri fãrã valoare ºi au umplut iadul.
V-au câºtigat cu minciunile. Vei plânge cu suspine când vei
vedea cu ce te-a câºtigat ºi te vei ruga cum se ruga bogatul
cãtre Lazãr. 

... Fiþi atenþi, cãci atât cât vorbesc, multe cuvinte sfinte
scapã neprinse în inimile voastre, zidirea lui Dumnezeu. Pre-
cum Tatãl i-a spus lui Ioan Botezãtorul: «Acesta este Fiul Meu
Cel iubit, întru Care am binevoit», tot aºa se spune ºi acum:
„Acesta este lucrul lui Dumnezeu, pe care a binevoit sã-l dea
poporului Sãu ca sã se pregãteascã pentru împãrãþia cereas-
cã“, cãci nu toatã credinþa este sfântã ºi luatã la cunoºtinþã, nu
toatã credinþa vã duce la Dumnezeu. Credinþa sfântã e numai
aceea care se sfinþeºte prin Duhul Sfânt ºi prin sfânta cruce. 

... Tatã, uite ce spune Domnul în faþa voastrã: când ºtiþi
cã aveþi nevoie sã lucraþi sau sã plecaþi undeva, ora de rugã-
ciune sã fie pãstratã. Aceastã orã, de la patru pânã la cinci,
poþi câºtiga prin ea cum câºtigã mireasa mobila, dar mai
scumpã e rugãciunea ºi ce cumperi prin ea. Ori mai înainte,
ori dupã, fã-þi timp de lucru, ca la ora patru sã faci vecernia,
sã faci paraclise, sã faci acatiste. ªi la ora doisprezece noap-
tea când sunã clopotele cereºti, tu sã fii prezent, în legãturã cu
cele cereºti. Ai auzit? 

... Bãgaþi bine de seamã, cã s-a vestit în lume cã voi nu
mai cumpãraþi pâine. Cine a dus în lume aceastã veste, Dom-
nul îl va pedepsi. Dacã te simþi obositã cã frãmânþi pâine, nu
spune la lume aceastã poruncã dumnezeiascã. 

... Nu e nimic, nimic, din vârful degetului ºi pânã în
vârful picioarelor nu e nimic sãnãtos în acest trup de care Eu
Mã servesc. ªi rãrunchii, ºi creierii din cap, ºi stomacul, ºi to-
tul e putrezit, stând în apã. E ca un burete cu care te ºtergi de
praf pe pantof, aºa sunt de umflate toate de pe ea. ªi nu e de-
parte, ºi se va stinge aceastã viaþã, pentru cã în tot locul e su-
pãratã ºi lovitã. 

... Mulþi dintre voi nu veþi avea moarte, ºi mulþi, în tim-
pul acela când Domnul Se va arãta în slava Sa, vor fi pe spate,
adormiþi în casã. ªi atunci se va striga: „Osana, Fiul lui
Dumnezeu!“.

... Vã repet, tatã: mulþi din creºtini sunt în uzinã, ºi în
uzinã sunt ºi câini, ºi miei îmbrãcaþi în piei de lup. Nu staþi la
masã cu duhurile necurate, nu beþi apã dintr-un vas cu duhu-
rile necurate. Mâncarea ta ºi purtarea ta sã fie deosebite. Eu
aº zice, dacã se poate, ia serviciu la tine acasã, iar dacã nu se
poate, te întreb: poþi sã duci douã desage? adicã una pentru
Gog ºi una pentru Dumnezeu? 
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... Cer ca femeile creºtine sã fie femei mironosiþe. Di-
mineaþa te dai jos din pat, te speli pe ochi ºi faci un canon, un
acatist, ºi apoi pui mâna pe cele trebuincioase din curte ºi din
casã. ªi dacã nu faci aºa, nu e dupã legea Mea, ºi e dupã voia
ta. Nu preþuiþi somnul mai mult ca pe Domnul. Nu preþuiþi
trupurile mai mult ca duhurile. Învãþaþi-vã copiii ca sã nu vã
cearã mâncare înainte de închinare ºi de spãlare. Copilului
mic din scutece, ºi lui sã-i dai anafurã ºi agheasmã. 

... Pânã acum n-ai cântat, cã n-ai avut timp, dar vine
vremea sã doreºti sã cânþi ºi nu vei mai putea. Am cerut ºi
vreau sã am gorniºti ºi nu Mã aud creºtinii. Vreau sã am cân-
tãreþi din harfe ºi din multe obiecte sfinte. 

... Sã nu fie nimeni supãrat cã am vorbit de serviciu. Eu
n-am pus hotar sã nu mergi la serviciu, dar mai întâi sã ai
grijã de viaþa duhovniceascã. 

... Fiþi duhovniceºti în orice pas ºi în orice moment.
Aceasta este casa Noastrã, a cerului ºi a pãmântului, duhov-
niceascã. Nimeni sã nu îndrãzneascã sã zicã „Aceasta e ca-
mera mea“, cã va veni din Ierusalim ºi din înãlþimi sã stea, ºi
dacã ai sã zici „Aceasta e camera mea“, se va dãrâma. Sun-
teþi rugaþi sã cunoaºteþi bine lucrul care s-a fãcut, cã multe lo-
curi dacã s-au fãcut ºi nu s-au pãstrat s-au dãrãpãnat. ªi chiar
templul lui Solomon dacã nu s-a pãstrat s-a dãrâmat. 

... Fiule, iatã, au urzit cei de astãzi sã lase dintr-o sutã
de biserici, una; sã lase dintr-o sutã de mãnãstiri, una. ªi vor
lua sfintele moaºte sã le bage în muzeu ºi sã scrie pe capac
toatã viaþa lor, dar nu vor putea. ªi Eu zic: blestemat sã fie
cine va îndrãzni sã facã acest lucru. Mai e un pic ºi se terminã
cu prietenia þãrilor. E o forfotã mare, tatã, pe tot pãmântul.
Nici furnicile în furnicare nu forfotã cum forfotã aceastã
lume, ºi nu e în costume, ºi e în pielea goalã. 

13/26 august 1978

Proorociile nu sunt preþuite de oameni. Duhul pocãinþei omului
naºte umilinþã între oameni. Þinuta portului creºtinesc. 

... Domnul Iisus Hristos nu a dispreþuit lemnul crucii,
ºi a rãmas sfinþit prin Sângele Domnului Iisus Hristos. ªi
duhul lui Zaheu a rãmas sfinþit prin cuvântul Sãu când Zaheu
a cerut sã-L vadã pe Iisus. 

... Multã omenire a strâns aur ºi s-a dus ºi a vãzut locu-
rile sfinte, pe unde Domnul Iisus a trecut. O, tatã, poporul
Meu iubit, ce aveþi voi, ºi mulþi nu preþuiþi! Aveþi un lucru mai
mult decât atunci, de mii de ori mai mult. Voi nu mai cheltuiþi
comoara voastrã, pentru cã Eu am venit la voi. Fericit este
acela care n-a vãzut ºi a crezut. 

... Nu este nici preot, nu este nici prooroc, nu este nici
proorocie în care sã nu se fi tras cu arma. Acest moment în
care vã aflaþi, este cel din urmã, când e scris cã în vremurile
de apoi Mã voi întoarce la voi ºi lua-voi cu Mine pe cel al
Meu. Voi despãrþi oaia de caprã; voi despãrþi mielul de oaia
cea rea. Nu vã despãrþiþi de Mine, cã vine vremea sã se crape
fierul, sã se crape piatra, sã se crape lemnul, ºi tu nu vei crãpa
dacã vei fi cu Mine. 

... Cuvântul care se strecoarã prin acest trup, e ca o
sfoarã ce leagã cerul cu poporul Sãu. 

... De la miazãzi la miazãnoapte ºi de la apus la rãsãrit
vor veni la locul acesta, dar aveþi grijã, cã tocmai pe voi, cei
de aici, sã nu vã prindã aceia nepregãtiþi, cãci zice cartea:
«Vai celui care aduce smintealã!». 

O, tatã, au fost odatã trei fecioare surioare, nãscute de
o mamã, ºi au plecat la scãldãtoare, ºi ce ºtia una, ºtiau toate.

Nu este istorioarã, ci este cuvântul lui Dumnezeu pe care l-a
scris în carte, ºi la ziua de judecatã se citeºte pentru multe
pãrþi femeieºti ºi omeneºti. ªi întâmplarea e de mult, cã nu
sunt numai trei surioare, ºi astãzi e întreaga suflare în jale.
Aceste surioare când au ajuns la scãldãtoare au stat ºi s-au
gândit. Douã s-au grãbit sã se dezbrace ca sã facã baie în apã.
Una nu s-a grãbit, ºi ºi-a adus aminte de ce i-a spus mãmica
sa când trãia, ºi nu s-a dezbrãcat, ºi stãtea deoparte ºi plângea
pe cele douã cã au cãlcat porunca: „Soarele sã nu vadã tru-
pul tãu, cã e pãcat“. ªi ziceau cele douã: „Ah, ce plãcere este
în apã!“. Plãcere care te costã mii de lei, creºtine! Dar cea de
pe mal plângea ºi zicea: „Plânge mama noastrã de ce vede la
noi!“, cã ºi mama lor era de faþã, cu Domnul. ªi cele douã o
îndemnau sã se dezbrace de haina sa ca sã meargã în apã. ªi
adevãr adevãrat grãiesc cã mulþi pãrinþi se osândesc pentru
pãcatele sãvârºite prin copii, ºi mulþi copii se pedepsesc prin
pãcatele sãvârºite de pãrinþi, ºi nu scapã. ªi ea zicea: „Nu
vreau sã osândesc pe mãmica mea“. Atunci un hoþ, un tâlhar
pândea pe mal, sã fure hainele lor ºi sã le omoare. ªi a auzit
ce spunea fata cea cinstitã ºi s-a gândit: „Eu ce voi face cu pã-
catele mele cele grele?“. ªi acel tâlhar s-a umilit ºi mult a
plâns ºi nu a mai furat hainele ºi nici n-a mai ucis fetele, ºi zi-
cea ºi se tânguia: „Ce sã fac eu cu pãcatul pe care l-am sã-
vârºit?“. Atunci un înger din cer l-a întrebat: „De ce plângi,
om blestemat?“. ªi el, auzind, ºi mai tare s-a speriat ºi a zis:
„O, cine eºti, de mã întrebi? cã eu sunt un om rãu, un tâlhar,
un fãcãtor de rele. ªi ce sã fac ca sã scap?“. ªi a zis îngera-
ºul: „Gândeºte-te sã faci o faptã bunã“. ªi el a ales ca în via-
þa pe care o va mai avea sã zideascã o frumoasã mãnãstire
dumnezeiascã. ªi tocmai când el a gândit, a venit ceasul mor-
þii ºi l-a rãpit. ªi a venit tot iadul sã-i ia sufletul, ºi a venit ºi
îngeraºul sãu, ºi arhanghelii Mihail, Gavriil ºi Rafail, ºi cele
nouã cete îngereºti, ºi au fãcut rãzboi cu iadul. ªi au zis aºa:
„Ca sã vã încredinþaþi cã e al nostru, hai sã-l tãiem pe jumã-
tate, ºi ce vom gãsi în el, al aceluia va fi“. ªi l-a tãiat cum taie
un mãcelar o vitã pe jumãtate ºi a gãsit în inima sa o mãnãs-
tire frumoasã. ªi diavolii ziceau: „A gândit, dar n-a fãcut!“.
ªi au zis îngerii: „Uite-o, biserica!“. ªi au luat-o ºi au bãgat
în ea duhul lui, ºi aºa o ducea la Dumnezeu. ªi iatã, aºa, prin-
tr-o fiicã cuminte, a scãpat tâlharul de pãcat. Dar astãzi, ome-
nirea toatã ºade despuiatã ºi o vede toatã suflarea dumne-
zeiascã, ºi sã ºtiþi cã nimic nu mai vine, decât focul. 

... Toatã suflarea va fi pedepsitã. Numai cei aleºi ai Mei
vor scãpa. Sã ºtiþi cã mulþi vor bate la poartã ºi te vor striga,
ca în timpul lui Noe. 

Sã nu vã bucuraþi de pacea de astãzi. Sã nu vã bucuraþi
ºi sã nu doriþi nimic din ceea ce este astãzi. Nu vã bucuraþi, ci
plângeþi când vedeþi cã nu se mai þin sãrbãtorile, când vedeþi
cã nu se mai þin duminicile, când vedeþi cã nu se mai þine
viaþa creºtinã, când vedeþi cã nu se mai þin slujbele în bise-
ricuþe ºi nu mai este preoþie care sã mai vindece aceastã
omenire de jalnica ei viaþã. Mai e ici unul, ºi mai mergi mult
pânã mai gãseºti altul, dar nu poþi sã ajungi la ei, cã sunt rugi,
sunt mãrãcini, sunt lei, sunt urºi, sunt lupi pe cale ºi nu poþi
sã ajungi la ei. 

... Copilaºii Mei, florile Mele, flori de tei, flori de ga-
roafe, flori preþioase, care aveþi în braþe lucruri frumoase ºi nu
le-aþi bãgat la inimã, ºi când vine furtuna peste voi, le lãsaþi
jos! Ce veþi face la judecatã? O, mare vã va fi judecata! 

... Purtaþi-vã creºtineºte. Nu vã mai purtaþi cu capul
gol, bãrbaþilor. Nu mai purtaþi rochiþa scurtã, femeilor. Tu,
bãrbat, nu te mai purta cu capul descoperit. Domnul Iisus ºi
cu ucenicii s-au purtat cu capul descoperit pentru cã pãºeau
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pe pãmântul sfânt. Þi-aº spune: poartã-te cu capul gol, dar nu
te mai cunosc dintre cei din lume. 

... Am presãrat peste lume boli grele, cã mulþime de
lume care are vrãjmãºie pe tine ºi pe Mine, va pieri în chinuri
grele ºi va muri trei pãrþi, ºi tot aºa va pieri. ªi dacã nu se va
pocãi, ºi ce va rãmâne va pieri. Domnul te apãrã, dar cum vei
ieºi din stâna Mea, te-ai molipsit, gata; te-ai îmbolnãvit ºi ai
murit. Domnul vorbeºte. Cine are urechi de auzit, sã audã. 

... Feriþi-vã de ceartã, cã doi creºtini când se ceartã, se
zdruncinã cerul de acest pãcat al lor. 

29 august/11 septembrie 1978

Maica Domnului, îndureratã. Purtarea de grijã pentru cei adormiþi.
Pãmântul nu se sfârºeºte, ci se curãþeºte. Alcoolul ºi haina din 

petrol vor da foc pãmântului. 

... Grãieºte Maica Mea þie, popor creºtin: 
Eu sunt care vorbesc: mama Fiului ceresc. ªi cu mine

e Fiul meu, e ºi Tatãl, Dumnezeu Creatorul cerului ºi al pã-
mântului, sunt ºi ucenicii ºi sfinþii. Am venit nu cum se plimbã
oamenii cu avioanele; am venit în zbor, cu Duhul. O, copii, o
seminþia pãrintelui Avraam! Dacã oamenii nu vor sã cu-
noascã aceastã lucrare dumnezeiascã pentru a trãi viaþã fãrã
de moarte, Dumnezeu va face ca numãrul sã se împlineascã
din piatrã, din copaci ºi nu va rãmâne de ruºine. 

... Ascultã, creºtine, eu sunt, care te plâng cum plânge
mama pe feciorul sãu care o supãrã mereu. Eu sunt, care vor-
besc cu tine prin puterea divinã, prin puterea lui Dumnezeu.
Am fost pe pãmânt rãmasã o viaþã îndelungatã fãrã Fiul meu
ºi fãrã tovarãº sã mã însoþeascã. Am avut înlocuitor de la
Domnul Iisus. Poate aþi auzit, cã este scris. Când Fiul meu a
fost rãstignit, a strigat la mine ºi la ucenicul care era sub
suferinþa Sa, sub cruce ºi a spus: «Iatã, mamã, fiul tãu!» ºi
«Iatã, Ioane, mama ta!». Cuvintele acelea s-au scris ºi nu se
vor ºterge pânã nu se va uni cerul cu pãmântul. 

Eu sunt mama voastrã cea cereascã, cea care nu tace,
ºi nu e niciodatã bucuroasã, ºi e numai în doliu. Pe voi v-am
vãzut de multe ori râzând ºi glumind, cã uitaþi durerile ºi vã
daþi la glume, dar Mãicuþa voastrã nu poate sã se veseleascã,
sã uite ce are în faþã. Sunteþi rugaþi sã nu uitaþi de întristare,
sã nu uitaþi de durere, sã nu uitaþi de vremurile grele, cã
sunteþi lângã sfârºit ºi sunteþi într-un timp greu, când omul
nu-L mai cunoaºte pe Dumnezeu, nu-L mai iubeºte ºi nu-L
mai numeºte de Stãpân. Dacã ai vedea câtã suflare s-a aºter-
nut pe acest pãmânt! ªi sã ºtiþi cã toatã fãptura care e azi pe
pãmânt, pe Dumnezeu nu-L cunoaºte, ºi sunt ºi prunci, ºi ti-
neret care nu-L cunosc, nu-L pomenesc. 

Ascultã, creºtine: sunt ºcolile pline, dar sã ºtii cã fãp-
turile din ºcoli ºi din afarã nu zic: Dumnezeu, cã nu ºtiu sã
pronunþe cuvântul Dumnezeu, pentru cã au fost crescute la
creºã, ºi în creºã nu este nimeni care sã le spunã acest nume:
Dumnezeu. În armata de azi nu sunt tineri care sã ºtie numele
de Dumnezeu cum ºtiau tinerii de demult, care purtau raniþa
în spate ºi îºi apãrau patria, biserica ºi destinul. De aceea,
mama voastrã, care s-a coborât pe albie de nori, a venit în
faþa voastrã plângând. 

Nu uitaþi de sfântul botez, cã sunteþi botezaþi, ºi nu
cãlcaþi acest lucru curat, cã Dumnezeu vã are scriºi ºi numiþi
prin aceastã apã sfinþitã, prin aceastã apã tulburatã. Adicã,
aºa se spune, cã în vremea de demult era o apã pe care
îngerul Domnului o tulbura, ºi cel care intra întâi dupã tulbu-
rare, se fãcea sãnãtos de orice boalã ar fi suferit. Aºa ºi

astãzi, Domnul Iisus a fãcut lucruri care nu se stricã. Chiar
dacã ar veni strãinii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, sã ºtii
cã nu vor îndrãzni sã strice aceastã lucrare dumnezeiascã, ºi
dacã vor îndrãzni, Dumnezeu îi va pedepsi ºi nu vor ajunge
sã strice aceastã lucrare. Prin sfântul botez, creºtinul a pri-
mit ce n-a primit nimeni niciodatã, dar sã ºtiþi cã aceastã lu-
crare dumnezeiascã, cere Dumnezeu sã se pãzeascã. Nu eºti
botezat ca sã fii necurat. Nu eºti botezat ca sã-þi schimbi
chipul ºi trupul ºi duhul în altã viaþã. 

Zice Domnul Iisus cã va fi mare luptã ºi mare rãzboi
între creºtinii botezaþi ºi cei nebotezaþi. Ei socotesc cã ei sunt
credincioºi. Adevãrat vorbesc, cã dacã nu voiesc sã se supu-
nã Domnului Iisus Hristos, prin venirea Sa ºi prin botezul
acesta, chiar dacã zic cã sunt credincioºi, sã ºtiþi cã e o jude-
catã care face dreptate. E scris în Apocalipsa lui Ioan:
«Domnului Iisus Hristos I S-a dat putere sã judece toatã su-
flarea, de la rãsãrit pânã la apus, de la miazãzi pânã la miazã-
noapte, ºi pe cei adormiþi». 

Iatã, sunteþi sãrmani, nu aveþi ce mânca, fiindcã boga-
þii au urât sãracii, precum bogatul a urât pe sãracul ce zãcea
la poarta sa ºi se numea Lazãr. Cine sunt bogaþii? Sunt preo-
þii. Le-a dat Dumnezeu din avutul Sãu, le-a dat din Trupul
Sãu ºi din Sângele Sãu, ca sã dea de pomanã la sãraci ºi la
bolnavi, sã-i facã sãnãtoºi. Adevãrat vorbesc, cã numai un
bob de muºtar de va gusta cineva, se va tãmãdui de orice
boalã, dar credinþa sfântã e plata, cã Dumnezeu a zis: «În dar
aþi primit, în dar sã daþi», dar dacã veþi primi platã, veþi fi
osândiþi. 

... Maica Mea nu plânge pentru lumea aceasta, cã ea nu
plânge pentru Mine, nici pentru tine. Lumea plânge când îi
este foame, plânge când îi este frig, plânge când îi moare ci-
neva, nu plânge pentru Noi, nu plânge pentru pãcat; a uitat
acest plâns. Îºi plânge mortul pânã la groapã, o cale scurtã.
Dupã ce l-a îngropat, a uitat, ºi pune pe masã ºi mãnâncã.
Deosebiþi-vã de lume întru toate. Nu duceþi mortul numai pâ-
nã la groapã ºi apoi sã-l uitaþi, ci purtaþi-l în inimã, ºi dacã îi
veþi face ce e orânduit de Dumnezeu, o sã-l mângâiaþi, o sã-l bu-
curaþi ºi va aºtepta sã vã întâlniþi cu el la înviere. 

Fiilor, fiilor, apropiaþi-vã de Mine, apropiaþi-vã de
Dumnezeu, cã aproape e sfârºitul acestui veac; nu sfârºitul
pãmântului, cã pãmântul nu se sfârºeºte, ci se curãþeºte. Pre-
cum eºti azi pe pãmânt, aºa vei fi ºi dupã mormânt, cã atunci
nu vei mai avea hotar, ci va fi o grãdinã sãditã de mâna dum-
nezeiascã. Vei avea ce mânca ºi ce bea, nu bãuturã îmbãtã-
toare, ci vei bea bãuturã scumpã, binecuvântatã ºi sfinþitã ºi
nu te vei mai sãtura de gustarea sa. Nu fiþi fãrã minte, fãrã cu-
noºtinþã. 

... Faceþi case, ca sã nu vã facã ei. Faceþi casã, nu înaltã
cum fac ei, chiar dacã ei zic s-o faci cu multe rânduri. Þi-aº
spune s-o faci micã, dar þi-o dãrâmã, cã zice la carte de cine
face casa înaltã, cã se va pedepsi. 

Nu vã mai supãraþi de boli. Nu mai alergaþi la oameni,
cã pe voi nu vã vindecã, ci mai rãu vã îmbolnãvesc. Dumne-
zeu nu-þi cere avere ca sã scapi de durere, ci îþi cere credinþã,
îþi cere sã-L iubeºti din toatã inima ºi sã-L urmezi. 

... Alt cuvânt grãiesc, cã din pricina prea multului
alcool, va lua tot pãmântul foc ºi va arde ºi nu ºtii unde te vei
piti. Unde ai sã te duci? cãci focul se va întinde cum se întin-
de pe iarba uscatã. Dar tu, care vei avea în inima ta credinþa
ºi pe Dumnezeu, nu vei arde. Ascultã, creºtine, ce þi se spune
astãzi cã vine. Dacã nu a venit mâine, sã nu te înºeli, cã vine!
Fereºte-te! Dumnezeu te învaþã de bine. 
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De unde a venit hãinuþa de petrol? O, tatã, dacã s-au
deschis porþile sã vinã strãinii!... O, n-a purtat românul ce
poartã astãzi. 

... Domnul Iisus spune prin gura Maicii Sale: „Cer ca
sã nu mai urâþi aceastã trâmbiþã, cã toþi vin sã punã multe în-
trebãri“. Nu mai cereþi, cã nu mai primiþi dacã credinþa voas-
trã nu e deopotrivã cu a Mea. Nu uitaþi: aveþi în cer pãrinþi
care v-au nãscut cu duhul, aveþi pãrinþi care au suferit pumni,
au suferit chinuri. 

... Cere tot tineretul sã meargã la ºcoala de alfabete ºi
nu cere nimeni sã meargã la ºcoala de cãlugãrie. 

9/22 septembrie 1978

Credinþa sfântã va birui pe antichrist. Vine judecata dumnezeilor
mincinoºi. Lumea aºteaptã sã-l vadã pe Antichrist. Antichrist e 

prieten cu împãratul ºi cu argatul ºi cu preotul. 

... Va veni vremea de la Dumnezeu ca poporul Meu sã
fie deosebit de toatã lumea de pe pãmânt, sã fie despãrþit de
toatã lumea de pe pãmânt. Veþi sta în faþã cu antichrist, ºi prin
credinþã sfântã, antichrist se va topi ca ceara. Fiþi desãvârºiþi
ºi purtaþi-vã credinþa sfântã, cãci prin credinþa sfântã se vor
face minunile care nu s-au fãcut de la început pânã la sfârºit
ºi veþi zice muntelui: „Mutã-te!“ ºi se va muta. Orice cuvânt
veþi repeta, se va lucra aºa. Aºa se va topi duºmanul credinþei. 

... O, poporul Meu, nu te mai numesc poporul Meu, cã
te-am numit poporul Meu, dar cuvântul nu Mi s-a împlinit,
cãci adevãr adevãrat grãiesc: când va veni ziua judecãþii, Mã
voi ruºina de fapta ta, care se va arãta, cã nu va rãmâne nepe-
depsitã nici o vinã. Poporul Meu, ascultã aceste cuvinte, cã nu
sunt fãcute de nimeni, ci sunt cuvinte fãcute de puterea sfân-
tã. Ce vei zice când Dumnezeu Tatãl îþi va spune: „Creºtine,
creºtine, vino dupã Mine!“ ºi tu nu vei veni ºi vei mai zãbovi
ca sã-þi faci treburile, sã-þi împlineºti lucrurile pãmânteºti?
Aºa se va întâmpla, ºi Eu, Cel ce am fost cu tine, voi rãmâne
de ruºine când voi vedea cã a trecut ziua ºi n-ai venit, a trecut
noaptea ºi n-ai venit, a trecut sãptãmâna ºi n-ai venit, au trecut
luna ºi anul ºi n-ai venit. Ce voi rãspunde Eu, ca Fiu al lui
Dumnezeu, pentru neascultarea ta? Ce rãspuns voi da când
Tatãl Meu ºi toatã fãptura a aºteptat venirea ta? Cã vei fi che-
mat degrabã, fãrã sã zãboveºti. ªi ce voi rãspunde Eu, Fiul lui
Dumnezeu, de pãcatul tãu? cã am trãit cu tine, ºi tu ai trãit fãrã
Mine; am lucrat cu tine, ºi tu ai lucrat fãrã Mine. Ce voi rãs-
punde Eu pentru acest lucru? cãci va deschide Dumnezeu pã-
mântul sã intre pãcãtoºii, de vii, în crãpãturile pãmântului, ºi
în loc sã intre pãcãtoºii, vor intra ºi cei ce Eu i-am socotit
credincioºi sfinþiþi. O, poporul Meu, dureros este pãcatul tãu,
care se pune pe Mine! Dureros este pãcatul tãu, care se aºeazã
ca o coroanã de spini pe capul Meu! Iatã a doua suferinþã, ta-
tã, a doua suferinþã. Iatã a doua rãstignire pe cruce. Iatã a doua
loviturã peste gurã, cãci te-am lãsat sã vii, ºi tu n-ai venit. Te
vei uita la omul care te-a dus de la Mine la el ºi þi-a spus sã
munceºti ca sã trãieºti ºi þi-a spus cã numai prin muncã trãieºte
omul ºi þi-a spus cã e minciunã cã-l þine Dumnezeu pe om. 

Uite, tatã, se va arãta în faþa ta om care a trãit ani mulþi,
cã s-a hrãnit numai cu cuvântul sfânt. Munca lui a fost sã se
semene numele Domnului Iisus Hristos, sã-l semene în inimi-
le celor necredincioºi. ªi unde a fãcut, adicã unde s-a gãsit
pãmânt bun, a rãsãrit acel cuvânt. Din acest cuvânt a venit
hranã de sus ºi l-a întreþinut, cã a trãit sute de ani, nu ca astãzi,
zece, douãzeci, patruzeci, cincizeci, mai pânã la ºaizeci, mai
pânã la ºaptezeci, mai pânã la optzeci, iar peste optzeci, e su-
ferinþã ºi viaþã amãrâtã. 

Cei ce trãiau sute de ani, necazuri nu aveau, bolnavi nu
erau, ºi prin puterea lor fãceau minuni. 

... Sã ºtiþi cã s-au scurtat zilele de trãit. S-au scurtat, cã
faceþi pãcat, ºi pãcatul a adus moartea, a adus boala în trup ºi
a adus foametea pe pãmânt. 

... Va veni ziua judecãþii dumnezeilor strãini, care i-au
omorât pe creºtini ºi i-au lãsat sã moarã întru toate. 

... Citeºte în carte, nu citi poveºti. Citeºte, tatã, cã dacã
vei ºtii cartea de la cap la cap, poate sã stea în faþa ta toatã
fãptura sã-þi spunã minciunã, ºi nu te va înºela, cã tu ºtii cã
acela e mincinos. Uite ce de sfinþi s-au suit pe scara credinþei
la cer ºi se uitã la tine ºi îþi fac cu mâna ºi îþi zic: „Vino dupã
mine!“. ªi nu sunt tainici, cã dacã ar fi tainici, nu ar fi lãsat
Dumnezeu profeþi ºi prooroci, ºi ar închide gura la toþi, ca sã
nu vã mai spunã nici un cuvânt. 

... Iatã, astãzi, omul doar când doarme nu mãnâncã. În-
colo, tot timpul mãnâncã ºi bea. Îmbuibarea omului de azi în-
tru toate l-a dus la judecatã. Cine va fi osânditorul omului?
Pãcatul ºi tatãl pãcatului. Dumnezeu a mãsurat cu mãsurã ºi
cât sã mãnânci ºi cât sã dormi ºi cât sã munceºti ºi cât sã te
veseleºti. Toate sunt cu mãsurã, dar tu ai stricat mãsura dreap-
tã ºi ai fãcut mãsura strâmbã. Ascultã, cã adevãr adevãrat grã-
iesc: vai de cel ce a stricat mãsura cea dreaptã pe care a fã-
cut-o Dumnezeu pentru viitorul sãu! Dacã ai fi þinut mãsura
lui Dumnezeu, nu erai nici bolnav, nu erai nici cum eºti as-
tãzi, ºi erai într-un mare rai. Împacã-te cu Dumnezeu, ºi tu,
bolnavule, ºi tu, sãnãtosule. Împãcaþi-vã cu Dumnezeu ºi re-
paraþi-vã greºeala. ªtergeþi-vã greºeala, ca sã nu se afle la
ziua de judecatã, cã dacã o grupã de creºtini se aflã astãzi pe
pãmânt în viaþã bunã, se reparã tot neamul, ºi cel de pe pã-
mânt pe care îl ai, ºi cel osândit pe care îl ai.

Ce vei zice, tu, creºtine, la ziua judecãþii, când îl vei
vedea pe cel înviat din groapã, înconjurat de diavoli, ºi îþi va
fi soþ sau frate, bunic sau sorã, tatã sau mamã, sau îþi va fi
copil? Ce zici, n-ai sã plângi pentru ei? O, tatã, cã nu te-ai ru-
gat pentru ei! O, tatã, tatã, rugaþi-vã pentru ei! 

Nu te amãgi, cã omul acela care a umplut pãmântul de
minciunã ºi de muncã în toate zilele ºi nopþile ºi nu vã lasã sã
vã mai rugaþi, sã mai postiþi, acela a pustiit pãmântul ºi inima
ta. Acela, este scris în carte, într-o clipealã de ochi se va
schimba, ºi va veni altul ºi mai rãu ca acela. ªi apoi, altul va
stãpâni, ºi ordine mare va face. Va face drum lui Dumnezeu
spre judecatã. 

... Nu vã duceþi sã învãþaþi sã zidiþi palate. Ajunge, cã
are Gog zidari. Nu vã duceþi sã învãþaþi, cã tot muntele de as-
tãzi e fãrã Dumnezeu. 

... Eu sã fiu ca tine, fecior sau fecioarã, n-aº mai dori
cãsãtorie, ºi aº sta aºa, ca sã nu se mai nascã pentru Gog, sã-i
punã la numãrãtoarea lui. Voi ºtiþi cã omul acesta ridicã de pe
urma pruncilor voºtri miliarde de lei? ªtiþi? Nu ºtiþi, cã în
sfânta Scripturã scrie ascuns. 

... Da, aºteaptã unii sã-l vadã pe antichrist, ºi antichrist
a îmbãtrânit în lume. E bãtrân de zile, merge în toiag ºi îl ur-
meazã mulþi, cã mulþi antichriºti s-au nãscut dintr-însul. Dar
când se va descoperi, ce jale mare va fi! cã atunci se va des-
coperi numele; i se va spune tatãl minciunii ºi tatãl tuturor lu-
crurilor ce sunt puse prin vitrini. 

... Preotul sã posteascã, sã nu bea, sã nu curveascã, sã
nu se îngraºe. Nu-l vorbim de rãu, ci vorbim de pãcatul sãu.
Tatã, atâta ºtiu ei: abia aºteaptã sã vadã cine mai moare, sã se
ducã sã ia banii pe munca sa. Abia aºteaptã cine mai face nun-
tã, ca sã se ducã ºi el sã ia parte la ea. 

248 Cuvântul lui Dumnezeu



... Sunteþi în mare primejdie, cã faptele preoþilor fac lu-
mea sã-i duºmãneascã, duc lumea sã pãcãtuiascã, duc lumea
de râpã. Dar mai e puþin timp ºi vei vedea cã preotul vine la
poarta ta ºi spune: „Dacã mai faci rugãciune, te leg sã nu mai
poþi ieºi afarã din casã“. Vai de preotul care-l leagã pe cel
credincios sã nu mai creadã în Domnul Iisus Hristos! Aºa
scrie pentru el în carte, ºi scris este sã se cateriseascã. 

... De ce preoþii nu-i împãrtãºesc pe credincioºi de câte
ori voiesc aceºtia? cã iatã, au monopolizat lucrul sfânt, lucrul
dat de Mine. Antichrist e pe pãmânt ºi e bãtrân ºi s-a fãcut
apropiat prieten ºi cu împãratul ºi cu argatul ºi cu preotul.
Numai cu credincioºii Mei nu se poate împrieteni, ºi între ei
e un mare rãzboi cu foc. 

... Fiilor, þineþi minte, cã e un grup de creºtini care au
aflat de masa voastrã ºi vor veni ºi ei sã ia parte. Nu sunt
aduºi de voi, sunt trimiºi de Noi. 

Cer cu hotãrâre: schimbaþi-vã viaþa voastrã! Din creºtet
ºi pânã-n tãlpi, sã fiþi duhovniceºti în purtare ºi în lucrare. 

11/24 septembrie 1978

Lipsa vieþii creºtineºti ºi a smereniei sfinte aduce durere Domnului. 

... Copilaºii Mei, cer îndreptare. Îndreptaþi-vã, cã uite,
vremea e sositã sã fie cântãritã. Cer îndreptare ºi la viaþa du-
hovniceascã. Nu mergeþi la bisericuþã cu rochiþa scurtã. Nu
lãsaþi copiii sã mãnânce în bisericuþã. Nu faceþi bisericuþa
cantinã. Nu faceþi bisericuþa casã de odihnã. Nu faceþi bise-
ricuþa casã de vorbit. Nu faceþi bisericuþa teatru de glumit.
Când aþi intrat pe uºã, sã vã fie privirea sfântã sus, la cerul
sfânt, cã pe uºa sfântului altar ºade Împãratul, Care a venit de
mult, de dimineaþã a venit cu Pruncul în braþe, ca sã-L jert-
feascã pentru mântuirea voastrã. 

De ce voieºti mereu frumos, frumos? Aduceþi-vã amin-
te de viaþa unei ucenice, cuvioasa Parascheva, care, venind de
la bisericuþã, s-a întâlnit cu o cerºetoare ºi s-a dezbrãcat de
hãinuþa sa scumpã ºi i-a dat-o cerºetoarea pe cea urâtã, ºi ca
sã n-o dojeneascã pãrinþii ea a plecat de acasã. Unde? A plecat
la mãnãstire, cã pãrinþii o opreau de la purtarea sa, ºi ea a ple-
cat pribeagã ºi s-a dus la mãnãstire. Iatã cum erau pe vremea
aceea fecioarele din mãnãstire: cu rochiþa sãracã, nu luxoasã
de preþ, nu frumoasã de preþ. Cã ºi atunci muncea, dar cu ce
muncea, întreþinea mãnãstirea, nu corpul, ºi întreþinea duhov-
niceºte casa lui Dumnezeu. Pe unde se strica, repara. Fiecare
monahie dãdea din munca sa la reparat ºi îºi fãcea chilie din
munca sa, dar nu aºa cum este acum, lux.

... Sunt supãrat pe toatã suflarea de azi, nu numai pe
pãgâni, ci ºi pe creºtini, cã aleargã dupã frumos ºi dupã lux,
ºi acestea aduc multã pagubã vieþii monahiceºti ºi duhov-
niceºti. 

... A putrezit locuinþa acestui duh. Nu e suferinþã de la
necredinþã sau cã nu a avut ceva, ci e suferinþã grea, e boalã
grea de la cel ce nu vrea sã facã voia Mea. 

... A zis Domnul Iisus: „Lungeºte-þi rochiþa!“, ºi s-a ui-
tat urât la Mine. A spus Domnul Iisus: „Te-am vãzut fu-
mând!“, ºi s-a uitat ca cel mai aprig duºman al Meu. Nici Ca-
iafa, nici Irod nu s-au uitat aºa de aprig ca acel fecior sau fe-
cioarã. A spus Domnul Iisus Hristos: „Sã nu se poarte creºti-
na cu capul descoperit, sã nu se poarte cu piciorul descope-
rit, sã nu se poarte cu tocuri la încãlþãminte, ascuþit sau
înalt“. ªi la aceasta a fost mare rãzboi între Mine ºi ei. Acum
nu mai zic nimic. Tac ºi înghit Eu, cã e rândul Meu, dar mai
târziu e rândul tãu, cã vei înghiþi pânã te vei umfla ºi vei crãpa
ºi vei striga ºi nu te voi salva. E greu, tatã, e greu ca cineva

sã facã ascultare de învãþãtura Mea. E greu, e greu, tatã. Asta
e suferinþa vasului Meu: neascultarea poporului. Asta e, tatã:
neascultarea poporului întru toate. Fiule, putere am s-o vin-
dec Eu, dar s-o vindece poporul care o chinuie. 

9/22 octombrie 1978

Duhurile necurate intrate în România vor fi nimicite prin crucea
creºtinilor. Minciuna din ºcoli învaþã cã omul nu este fãcut de 

Dumnezeu 

... Ce înseamnã: „În numele Tatãlui“? Adicã: Unul sin-
gur este Dumnezeu. Al doilea e Fiul, pe Care L-a trimis pen-
tru tine ca sã fii fericit. ªi al treilea ce vine? E Duhul Sfânt,
adicã acoperãmântul cu care se acoperã pãmântul, dar nu tot,
nu ºi cel pãcãtos. Al patrulea ce vine? „Amin.“ Ce înseamnã?
Aºa sã fie. 

... Un vânt de la apus ºi din miazãnoapte a adus cu
avioanele, a adus cu camioanele, a adus cu trenurile, a adus
cu toate sculele de transporturi duhuri necurate, ca sã vã ni-
miceascã în þara voastrã, în casa voastrã. Vezi ce a fãcut cel
ce a voit sã fie stãpân pe România ºi prieten cu mulþi? Iatã, o
sã intre ºi în casele voastre dacã nu sunteþi credincioºi. Cru-
cea ta le va aduce moartea ºi nu se vor lipi de casa ta, iar pe
cei rãi îi va mânca aceastã cruce. Sunteþi rugaþi: goniþi din
þara voastrã, goniþi din casa voastrã tot ce se aduce spre nimi-
cirea voastrã, cã toate vor fi nimicite. Aþi auzit? Þineþi minte
aceste cuvinte. Nu mai pierdeþi vremea cu sapa, nu mai pier-
deþi vremea cu lopata, nu mai pierdeþi vremea pentru lucruri
pãmânteºti, ºi ocupaþi-vã de hrana duhovniceascã. 

Uite, pãmântul e plin de preoþime care s-a înºelat amar
ºi nu le mai face slujba un ban, nu e primitã slujba. Adevãr
adevãrat îþi grãiesc, cã nu are putere. Scrie undeva pe hârtie
cã sfinþii apostoli nu au putut sã vindece un bolnav. De ce?
Nu aveau postul ºi nu aveau credinþa toatã, cã era legãnatã, cã
ar fi sau nu ar fi Domnul cu ei, aºa cum ziceþi ºi voi astãzi. 

Oiþele Mele, plin e pãmântul de oi, dar nu sunt de valoa-
re ca voi, nu sunt scumpe ca voi. Vei vedea cum se va vinde
oiþa pe nimica toatã, dar pe tine nu are cu ce sã te plãteascã cine
vrea sã te cumpere astãzi. Nu te da pe o sticlã de bãuturã. Nu
te da pe o fripturã sau pe o mâncare bunã. Nu te da nebun pe o
femeie. Nu-þi pierde preþul pe care þi l-a dat Dumnezeu. 

... Copilaºii voºtri sunt rãu învãþaþi de profesorii ºcolii
de azi. Sunt învãþaþi sã-L urascã pe Dumnezeu. S-a auzit din
cer cum un profesor a spus cã omul e un simplu animal. Nu
este adevãrat. Omul este chipul pe care l-a fãcut Domnul. Aºa
sã povestiþi copiilor voºtri. Copilaºii voºtri sunt amãgiþi cã nu
voi sunteþi pãrinþi, ci ei le sunt pãrinþi, cã ei îi hrãnesc ºi îi nu-
tresc. Voi sã nu-i lãsaþi aºa, ºi spuneþi-le cã mint profesorii. O,
tatã ºi mamã din vremea de astãzi, luptã-te cu familia ta, ca sã
n-o ia altul. Bagã-le în inimã crucea pe care a purtat-o Dom-
nul. Nu lãsaþi copiii voºtri sã se amestece cu copiii din lume. 

... Aveþi grijã de trâmbiþa Mea, cã nu-i mai dã nimeni
nici o ascultare, nu-i mai dã nimeni nici o atenþie, ºi îi dã
numai durere de moarte ºi îi înfige numai cuþite de moarte,
din tãlpi ºi pânã în creºtet. 

19 octombrie/1 noiembrie 1978

Când glasul Domnului se va auzi peste pãmânt, munþii se vor sfã-
râma. Proorocie despre sfârºitul lui Ceauºescu. Nu va rãmâne pia-
trã pe piatrã din zidirile lumii. Pãmântul va rãmâne gol de oameni. 

... Fiule, reparã vocea vasului Meu, reparã credinþa, cã
nu vrea sã creadã poporul. Zice cã e voce femeiascã, nu e vo-
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ce bãrbãteascã, nu e vocea lui Dumnezeu. Eu am strigat:
«Cum Mi-e trâmbiþa, aºa Mi-e ºi vocea». Vocea Mea se va
arãta la vremea sa, ºi cine va auzi, va încremeni, cã ºi pietrele
se vor sfãrâma, ºi munþii se vor dãrâma la vocea Mea. Fii
mulþumit aºa cum Îºi aratã Dumnezeu acum vocea prin trâm-
biþa Mea, cãci vine vremea sã-þi arate Dumnezeu vocea Sa, ºi
e rãu, cã nu te-ai pregãtit. Dacã vei fi cu Mine, vei sta în pi-
cioare cu rãbdare ºi Mã vei asculta; nu te vei clãtina, nu te vei
dãrâma dacã vei fi pregãtit. 

Pregãteºte-te cum þi-am spus. Pregãteºte-te, cã de
aceea M-am plecat pânã unde Mã aflu astãzi, la un trup ne-
preþuit, ca sã înfrâng pe cele de sus, mândre. 

Am pãrãsit cerul ºi pe Tatãl Meu. Am pãrãsit grãdina
împodobitã de frumuseþi. Am pãrãsit îngerii, surorile ºi fraþii.
Am pãrãsit locul iubit ºi M-am coborât jos, pe pãmânt, dar
sunt în Duh, nu sunt în trup. În trup când Mã voi arãta în toatã
slava Mea, se vor cutremura toate. Sunt într-un trup în care
Tatãl Meu a binevoit sã fiu. 

Veniþi-vã în fire, cã mulþi plecaþi de la Mine; nu vã mai
convine viaþa cu Mine. Eu vã spun: nu vã înºelaþi. Înhãmaþi
bine trupurile, ca sã nu ucidã duhurile, cã trupul neînhãmat e
ca un armãsar neînvãþat la ham când l-ai pus la car, ºi dacã nu
are frâul bun, stricã ºi hamul, stricã ºi carul, stricã ºi pe cel
ce-l þine de frâu. 

... Femeilor, nu mai purtaþi rochiþa scurtã, cã vai ºi
amar va fi de voi. ªi mereu am spus: împuþinaþi-vã numãrul
rochiþelor, nu le mai înmulþiþi. 

... Copilaºii Mei, aþi dorit sã fiþi la serviciu. La serviciu
dacã a intrat o creºtinã, este de râs la lume. Pentru cã e îmbro-
boditã, e batjocoritã. Dacã femeia creºtinã e cu rochia lungã,
e batjocoritã. Dar tu sã taci. Dacã vrei, sã faci pe surdul, sã
faci pe mutul, sã faci pe orbul, sã nu bagi în seamã. Te invitã
în mijlocul lor, nu te duce, ca sã nu-L superi pe Dumnezeu.
Iar dacã nu poþi, pãrãseºte lucrul tãu ºi vino la casa ta. Nu face
aºa cum cere lumea. O, dacã ai putea tu sã aduci pe cineva din
locul acela, un suflet osândit de duhul rãu! Era bine sã ai
serviciu în casã la tine, cã în casã la tine eºti comandant. 

... Dumnezeu S-a hotãrât sã punã foc la toate. Þine
minte, cã numai douã minute au trecut de când a plecat ºeful
cel mare de la fabrica de la Piteºti. Diavolul l-a scos, dar sã
ºtiþi cã nu scapã, ºi veþi auzi cã-l prinde o cursã grea, fiindcã
a dus þara Mea de ruinã, cã n-a fost aºa de când e veacul. A
amestecat oile cu caprele, a amestecat maimuþele. O, tatã, ce a
fãcut! Nu se mai cunoaºte chip de chip. Dacã ar fi un om
plãcut lui Dumnezeu, n-ar îngãdui fãpturilor sã se poarte ne-
cuviincios. A adus toatã suflarea în foc, aºa cum a început sã
ardã din loc în loc. Sã vezi, tatã, cum va arde pãmântul tot. 

Unde sunt pãrinþii acelor fiice pe care le lasã sã umble
goale, le lasã ca pe niºte vite, ca pe niºte dobitoace? Unde
sunt acei pãrinþi? Cã Eu, ca Dumnezeu, împreunã cu tot cerul
Meu, plâng ºi Mã jelesc când le privesc. Sã vedeþi teatrele, sã
vedeþi meciurile. Nu vã uitaþi când vedeþi acestea. Plângeþi în
hohote, cã e pieirea lor. Ei sunt fiii pierzãrii, ei sunt fiii focu-
lui ºi ai potopului. Aþi auzit? Se vor osândi fiii pentru pãrinþi,
ºi pãrinþii pentru fii. Plângeþi împreunã cu Mine ºi cu Fecioa-
ra Maria, Maica Mea, care nu mai poate suporta. 

... Am spus aºa: grãbiþi-vã, creºtinilor care mai aveþi fii ºi
fiice, grãbiþi-vã cu mãnãstirile, înainte de a veni la uºa voastrã sã
vi-i ia „natura“. Vine „natura“ ºi vi-i ia. Care naturã? Naturã
este omul fãrã Dumnezeu, fãrã duh. De ce-i zice naturã? Pentru
cã nu mai are chipul dumnezeiesc, ºi are chip dobitocesc. 

... Mai e puþin ºi se umple totul de blocuri ºi vine cer-
nerea. Nu va rãmâne piatrã pe piatrã nedãrâmatã. Nu va rã-
mâne munte nerostogolit. Nu va rãmâne vale nenivelatã. 

... Feriþi-vã, tatã, cã astãzi sunt numai pãcate, numai
pãcate în toate casele, numai pãcate în tot locul, numai pãcate
pe toate potecile ºi pe toate vâlcelele. De aceea vã spun: pãs-
traþi-vã bine viaþa creºtinã ºi aduceþi-vã aminte de mâna pe
care a pus-o Dumnezeu peste voi. 

... Nu vedeþi cum piere lumea? Nu piere cu unul, cu
doi, ci pier cu miile, ºi vor pieri cu milioanele, pânã va rãmâ-
ne pãmântul gol. 

4/17 noiembrie 1978

Vãile se vor nivela, iar cerul se va vedea în toatã frumuseþea sa.
Cuvântul Domnului nu se vinde pe bani. Cei morþi se vor trezi ºi se
vor ridica. Strãmoºii se vor scula ºi vor deschide locaºurile sfinte, 

zidite de ei. 

... Fiilor, veþi vedea ce n-aþi vãzut pe pãmânt de când e
zidit acest pãmânt. Veþi vedea munþii cum se vor sfãrâma.
Veþi vedea vãile cum se vor nivela. Veþi vedea cerul cu toatã
frumuseþea lui. Vor curge de pe cer ºi stelele ºi soarele, ºi ce-
rul se va face sul ºi va fi cum leagã cineva o carte la ambele
capete. 

... O, mamã ºi tatã care ai fii ºi fiice ºi se poartã cu îm-
brãcãminte proastã ºi pãgânã! Te vei osândi de aceastã îmbrã-
cãminte. Chiar de aici de pe pãmânt vei începe sã fii osândit,
cã ai îngãduit fiilor ºi fiicelor tale sã fie rãi ºi sã huleascã cu-
vântul dumnezeiesc. 

... A venit timpul care nu este aºteptat ºi nu este crezut.
A venit timpul care nu este vãzut, dar se vor vedea toate
împlinindu-se. 

... Staþi cu Mine faþã în faþã, dar staþi în Duhul, cã pre-
cum S-a nãscut Domnul în trup, aºa a venit ºi în Duh, ºi lu-
creazã în fãpturi de jos. Dacã vorbea Domnul în toatã lucra-
rea Sa dumnezeiascã prin fãpturã înaltã, ce fãceai tu, sãrace,
astãzi? O, nu ajungeai sã ai acest cuvânt sfânt. 

... În dar aþi primit, în dar sã daþi ºi sã nu vindeþi pe bani
acest dar, cãci dacã-l vinzi pe bani, mai bine te duci în cel mai
adânc loc ºi îþi legi o piatrã de gât, ºi mai bine îþi va fi. Dacã
vrei sã dãruieºti cuiva bani, sã zici aºa: „Aceastã milostenie
I-o dau lui Dumnezeu ca sã-mi facã ºi mie parte la locul
Sãu“, dar nu cumpãra pe bani cuvântul acesta, cã e pãcat de
moarte. Dacã ai dat la cineva un ban, nu pomeni sã fie plãtit
cu bani acest cuvânt. 

... Credinþa este sabia care te apãrã în toatã împrejura-
rea ta. Cine are credinþã în Dumnezeu, are ºi putere împotriva
vrãjmaºului sãu. 

... Iatã, trâmbiþa Mea prin care grãiesc, e distrusã, cã
dacã ar fi un om pãmântesc, nu s-ar mai folosi de acest obiect,
ºi l-ar curma. Dar Domnul Iisus nu face aºa, ºi Se foloseºte
mereu de trâmbiþa Sa; o panseazã, o spalã pe rãni, o îngrijeº-
te ºi de dânsa Se foloseºte. Vai de cine nu ascultã învãþãtura
sfântã ºi aduce durere multã acestor oase zdrobite, tatã!
Crezi? Vedeþi voi, odatã, când se va sfârºi aceastã viaþã, ce es-
te? cãci Dumnezeu Îºi va face planul Sãu ºi Îºi va arãta toatã
mãrirea Sa. 

... Tatã, nu te mai uita la mortul care se îngroapã, cã va
fi zi când nu se vor mai îngropa morþii ºi va fi cã într-o clipitã
de ceas se vor trezi ºi unii ºi alþii. 

N-ai vãzut niciodatã pe diavolul în bisericuþã, dar
Domnul vede diavoli mulþi. Tu n-ai vãzut, cã ºade ascuns, tatã.
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O, ce mai plâng îngerii deasupra catapetesmei când vãd atâtea
capre în bisericuþe! Ascultã, creºtine: capre, nu fãpturã ome-
neascã, ci capre. Plânge Maica Domnului, plânge cu suspine
adânci cã a ajuns bisericuþa ca templul cel de atunci când se ne-
guþãtorea în el. Nu mai e un Domn Iisus în trup sã mai goneas-
cã duhurile necurate cu biciul din aceastã casã sfântã. 

... O, a venit vremea sã pleci din mãnãstire. A venit vre-
mea sã pleci din bisericuþã ºi sã te duci la sihãstrie sfântã,
unde nu este duºmãnie, nici urã, nici lãcomie, ºi este numai
Dumnezeu cu mila Sa. 

... Moºii ºi strãmoºii voºtri au zidit mãnãstiri pentru
copiii de azi ºi de mâine. Pentru voi, tatã, au zidit moºii ºi
strãmoºii voºtri aceastã casã. De ce au fãcut din locaºul sfânt
muzeu? Crezi cã se vor deschide? Singure se vor deschide.
Nu mai e un Constantin Brâncoveanu sã vinã sã le deschidã.
Nu mai e un ªtefan cel Mare sã vinã la Voroneþ. Nu mai e, dar
rugãciunea lor sfântã, care se face, o deschide. Dar dacã nu
vei avea credinþã, sã ºtii cã nu vei cãlca în aceastã casã sfântã.
Mãnãstirea Cernica, cine a fãcut-o? Sfântul Calinic. Nu mai e
mâna sa, nu mai e nici un nepot; toþi beau þuicã. Nu mai e cine
sã descuie chiliile, nu mai e nimeni, dar sã ºtii cã mâna lui va
deschide uºa locaºului. Poate zici cã nu s-a închis, dar e
închisã, copilul Meu, ºi multe mãnãstiri sfinte sunt încuiate
cu chei de fier ºi de oþel, copilaºii Mei, dar sã ºtiþi cã cine le-a
zidit, aceia le vor deschide pentru cei aleºi ai Mei. Fii ºi tu
ales, creºtine, ca sã mãnânci în casa lui Dumnezeu acea pâine
pe care a mâncat-o ªtefan cel Mare, acea pâine pe care a mân-
cat-o Vodã-Negru. Ei nu puneau banii la C.E.C., ci fãceau
locaºuri sfinte. 

... Pregãtiþi-vã duhovniceºte. Sã nu iasã din guriþa
voastrã cuvinte ruºinoase. Sã nu se zideascã în inima voastrã
temelie ruºinoasã, ci sã fie templu dumnezeiesc. Sã nu fiþi
aceia care vor fugi la munte ca sã se ascundã. 

... O, ce vã veþi jeli ºi ce vã veþi zdrobi de ceea ce aþi
avut ºi n-aþi preþuit! Cãutaþi la Apocalipsã, cã zice cã va fi tre-
cut prin sabie tot cel ce a luat mireasã sau mire din altã parte.
Chiar dacã e botezatã sau botezat, dar nu e, cã s-a tãvãlit în
pãcat dupã ce s-a botezat. 

... Sã ºtiþi cã în blestem cade acela ce nu crede cã
Dumnezeu a vãzut pãcatul sãu. 

... Pãrãsiþi mintea pãmânteascã. Fiþi duhovniceºti, cã
Dumnezeu vã iubeºte pe toþi. Nu sunteþi unul de neam înalt ºi
unul de neam de jos, ºi toþi sunteþi deopotrivã. 

20 noiembrie/3 decembrie 1978

Duhurile rele în luptã cu lucrarea cuvântului. Vine judecata. „Când
va lua pãmântul foc, credincioºii Mei nu vor arde“. Închinarea la
idoli stinge iubirea de Dumnezeu. Proorocie: va pieri conducãtorul. 

... Apropie-te de Mine, cã uite, ºi vãzduhul ºi pãmântul
e plin de pãgâni, e plin de duhuri rele, care vor cu toatã voinþa
lor sã piardã. Ce? Sã piardã lucrarea lui Dumnezeu, ºi din
afarã, ºi din drumul tãu, ºi din pieptul tãu. 

... Puþin, puþin ºi nu ne mai întâlnim decât la judecata
oficialã, ºi apoi vine judecata particularã, ºi apoi nimeni nu va
mai scãpa nepedepsit de fapta sa cea rea. 

Pe pãmânt sunt multe feluri de creºtini, dar singura tur-
mã este aceea pe care a lãsat-o Domnul Iisus pe pãmânt, ace-
ea prin cruce. Nu alunga crucea, cãci cu ea S-a pogorât în iad
ºi i-a scos pe ai Sãi, ºi tot prin ea vei ajunge sfânt, tatã. Crucea
e vrãjmaºul cel mai înverºunat al duhurilor rele. Crucea îl va
îndepãrta pe satana din faþa ta. Da, copilaºul Meu, sã ºtii cã va

sta în faþa ta oºtire fãrã cruce ºi te va judeca, ºi dacã nu vei ºti
credinþa adevãratã ºi nu o vei purta, sã ºtii cã vei ajunge rãu,
aºternut sub picioarele duhului rãu. Vei sta în faþã cu antichrist
ºi împãratul va plânge când va vedea cã l-a înºelat antichrist. 

S-a umplut pãmântul de maºini, dar ºi de morþi. S-a
umplut pãmântul de pãcate, cã poate sã plouã în fiecare zi ºi
în fiecare noapte, cã tot nu se spalã, pentru cã rãmâne întinat,
cãci pãmântul e atins de pãcat care n-a fost de la zidirea lui. 

... Vine vremea sã mergi la rãzboi, ºi mâna aceluia care
nu se poartã cu lucrul Meu, va fi tãiatã. 

... Când va lua pãmântul foc, credincioºii Mei nu vor
arde. Nu va rãmâne pom sau casã nesurpatã, nimic nesfãrâ-
mat, nici cât pui degetul, neînroºit în foc, ci numai acest cã-
min va rãmâne. 

Þineþi minte ºi citiþi parabola cu Noe. „Noe, sunt ma-
ma ta! Noe, sunt cumnata ta! Noe, sunt unchiul tãu! Sunt ne-
potul tãu!“ Dar Noe nu putea face nimic, cã uºa era încuiatã
nu de el, ºi cei de afarã nu credeau. Cine o încuiase? De sus,
cã ziceau ºi strigau cei din afarã: „N-o veni potopul? cã intru
la Noe ºi îl fac praf!“. De ce n-au spart corabia, fiilor? Cã
n-au putut, cã nu le-a mai dat Dumnezeu rãgaz sã facã aºa. Cã
nici astãzi cel ce te ameninþã pe tine nu va mai avea rãgaz, cã
toatã suflarea va trece prin foc. 

... Te culci în pat ºi faci pãcat, ºi apoi vii sã te atingi de
trupul acesta prin care îþi grãiesc. O, spãlaþi-vã bine de
ruginã! 

... Am spus sã nu-l iubeºti mai mult pe copilul tãu decât
pe Dumnezeu, cã aceasta e închinare la idoli. 

... Va pieri conducãtorul. Îl urmãresc trei persoane sã-l
prindã la un colþ ºi îl vor lovi, ºi apoi va muri, ºi apoi va veni
nãvala toatã ºi va intra nãvalã în case ºi va face necazuri peste
necazuri. Fiecare are hotarul sãu. Fiecare îºi are sfârºitul sãu.
Numai Dumnezeu nu-ªi mai are sfârºitul Sãu, ºi nici poporul
Sãu nu se sfârºeºte. 

Vã roagã Preasfânta Fecioarã Maria, Maica Mea, sã fiþi
creºtini, cãci sfânta Fecioarã Maria se roagã pururea la Fiul ei
pentru voi, ca sã duceþi viaþã sfântã, sã duceþi viaþã cum au
dus-o înaintaºii voºtri, cã mai sunt creºtini la miazãzi, la apus,
la rãsãrit, la miazãnoapte, ºi cu toþii veþi fi strânºi la aceastã
casã, ºi cu toþii veþi mânca la aceastã masã, ºi când vei vedea
purtarea lor, ºi ei când vor vedea purtarea ta, tu te vei ruºina,
ºi ei se vor ruºina. ªi ei nu zic frate ºi sorã. Ei zic „doamna
mea“, „domnul meu“; ci sã spunã frate ºi sorã, cã Domn,
Unul este. 

Sã ºtiþi cã vã dau poruncã: în ziua de Crãciun nu veþi
mânca de dulce! Nici Pruncul nu a supt în acea zi, nici magii
nu au mâncat. Eu zic sã se þinã cu desãvârºire. Cine þine
aceastã poruncã, mult bine va avea în viaþã. 

6/19 decembrie 1978

Poporul creºtin este staulul naºterii cuvântului Domnului. Vine îm-
pãratul cu botul de câine împotriva creºtinilor. Curãþirea României. 

Despãrþirea de rudele necredincioase. 

... Domnul Iisus Hristos, în minune Se face toate, pen-
tru mântuirea noastrã. Se face ºi Prunc, Se face ºi Pâine, Se
face ºi Vin. Fiþi atenþi, cã aceste lucruri frumoase sunt gata sã
disparã. Nu veþi mai avea lucrurile acestea pe care le-au avut
pãrinþii voºtri, cãci se înnoieºte împãratul care are în loc de
cruce un semn pe frunte. Tu, creºtine, sã nu primeºti acest
semn, cã doar ºtii despre lucrul acesta care s-a lucrat la înce-
put ºi se lucreazã pânã la sfârºit. 
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Sunt creºtini care trãiesc de ani de zile ºi ajung la
vârstã ºi nu ºi-au lepãdat credinþa, nu ºi-au lepãdat ºtiinþa, nu
ºi-au lepãdat hãinuþa. 

... Domnul Iisus S-a nãscut ºi Se naºte în fiecare an, dar
nu în iesle, ci în inimile voastre. Dumnezeu te are pe tine
staulul Sãu dumnezeiesc, te are pe tine lucru minunat. Nu
arunca minunea aceasta, cã vei fi blestemat. 

... Creºtine, vine împãratul cel cu botul de câine ºi va
face din sfinþenie grajd de vite ºi vor trimite creºtinele ºi mo-
nahiile sã se mãrite. Ce vei face, monahie care ai depus lui
Dumnezeu jurãmânt cã stai pânã la moarte neprihãnitã? Ce
vei face când te va obliga sã te cãsãtoreºti nu cu creºtin, ci cu
pãgân? Multe creºtine ºi multe monahii, la lucrul acesta se
vor bucura. 

Sã ºtiþi cã mulþi dintre moºii ºi strãmoºii voºtri au fost
în mãnãstiri, care au avut soþi ºi soþii, dar nu s-au dus în mã-
nãstiri ºi atât, ci s-au dus sã se curãþeascã, sã se sfinþeascã. 

Ascultã, creºtine, cã e vai de tine dacã te vei bucura de
soarta ta pe care þi-o va ursi împãratul acesta. Vai de tine, cã
altceva nu te aºteaptã decât focul cel nestins, care va urma
fulgerãtor. Sã ºtii, tatã, lucrul acesta, cum îl ºtie un soldat care
este înarmat ºi i-a venit ordin sã plece în paza frontului. Aºa
sã ºtii ºi tu, creºtine, cã nu eºti îngãduit sã te uneºti cu cel rãu.
Mergi la luptã, cã biruinþa este cu voi! 

... Am venit sã vã spun, care aveþi fii ºi fiice care au
plecat în lume cu trupuri nelegiuite: acela nu va fi iertat de s-ar
ruga toatã suflarea. Nu i se iartã cum nu este iertat soldatul
care pãrãseºte locul sãu. 

... Mulþi creºtini au lãsat arma creºtinã ºi au luat arma
pãgânã ºi aºteaptã doar ordinul de folosinþã. 

... Aceastã þarã româneascã se evaporã. De ce? Pentru
cã aceastã þarã e o þarã sfântã, e un popor creºtin, dar la numã-
rãtoare a fost una, ºi acum e alta. 

... Nu te vãita dacã împãratul acesta de azi se va schim-
ba. Nu te vãita dacã se va dãrâma cãsuþa ta. Nu te vãita dacã
hãinuþa ta va arde. E scris, ºi nu va trece pânã nu se va îm-
plini. E scris cã unul va sta în picioare ºi nu va muri, ºi altul
va intra în mormânt. Nimeni nu va putea da zile celui ce intrã
în mormânt ºi nimeni nu va putea lua zilele celui ce va sta în
picioare pânã la venirea Mea. 

Copilaºii Mei, bãgaþi bine de seamã cã nu mai sunt
izvoare multe. Au secat izvoarele ºi nu veþi mai avea unde
alerga sã vã curãþiþi sufletul. 

... Va scrie Dumnezeu tuturor servitorilor Sãi o scrisoa-
re grea, ºi când o vor citi, mulþi vor alerga la munþi, ºi mulþi
vor face ce a fãcut Iuda, cã l-au înºelat banii. 

... E greu pentru elevii Mei, cã stau cu cartea în faþã ºi
nu citesc în ea. Soldatul îºi curãþã arma, îºi poartã raniþa, chiar
dacã e grea. ªi tu dacã o vei purta vei ajunge sã conduci pe
cineva în armata Mea. 

Veniþi-vã în fire, fii ºi fiice, ºi cântaþi Domnului din loc
în loc, cã va dispare cântarea duhovniceascã din gura voastrã.
Se va înlocui cu alta, ºi vine plãcerea de a fi în lume, de a fi
cu lumea. Sã disparã plãcerea de a fi cu lumea. Dacã ai o sorã
în lume care te cheamã pe la sine, fereºte-te, creºtine, cã între
tine ºi sora ta din lume este o frontierã, cã nu se aseamãnã ce
este la Mine cu ce este la ea. 

Astãzi, în ajunul Crãciunului lor, nu s-a mai þinut
aceastã zi, ºi au mâncat nebunii ºi au bãut, ºi unii au ºi crãpat.
Dar tu, creºtine, de aceea þi se spune: nu te duce la cel din
lume, cã te pune la masã cu sine ºi n-ai ce spune, cã te biruie.
Eu aºa te-aº ruga: sã fii departe de ruda din lume; nu te duce

la ea, chiar dacã þi-ar da toatã averea sa, cã de aceea þi-o dã,
ca sã te cumpere. 

... Fereºte-te, creºtine, de lume, cã între tine ºi fiica ta
din lume, între tine ºi sora ta din lume este o frontierã. Nu te
duce la cel din lume, cã are masa spurcatã, ºi cum vei mânca
la masa sa, vei bãga otravã în corpul tãu, adicã în corpul Meu. 

11/24 decembrie 1978

1979 

Îmbrãcarea în viaþã creºtinã. Cel credincios va fi lumina lumii.
Creºtinii sfinþi îl vor vedea pe satana ºi se vor rãzboi cu el. 

... Fiþi credincioºi, cãci Domnul Iisus Hristos sfârºeºte
ce a profeþit, ºi mulþi vor cãuta acest izvor din care au bãut ºi
li s-a pãrut fãrã gust. 

... Îmbrãcaþi-vã bine în viaþã creºtinã, cãci cine nu are
hainã creºtinã, peste puþinã vreme va pieri prin ceea ce vine.
Îmbrãcaþi-vã în haina duhovniceascã, îmbrãcaþi-vã în luminã
creºtinã, cã piere aceastã lume. Zice Domnul: „Gata!“, ºi
când zice: „Gata!“, a pierit lumea ºi conducãtorul ei, dar pu-
þin, puþin ºi vã veþi uita ºi nu veþi mai vedea lumea, nu veþi
mai vedea soarele ºi luna, cãci lumina va fi creºtinul adevãrat,
bine înarmat în viaþa creºtinã. 

... Aveþi grijã cã vom trece printr-o pãdure uscatã. Sã
nu ziceþi sã ocoliþi, cã nu aveþi pe unde, cãci de la rãsãrit la
miazãzi ºi de la apus la miazãnoapte sunt marginile acestei
pãduri. Nu aveþi pe unde trece afarã de aceastã cale, dar sã fiþi
bine întãriþi ºi bine stabiliþi prin aceste cuvinte sfinte. 

Dacã cineva dintre voi s-a abãtut din drum, nu fi ca
oile, cã oile pãmânteºti dacã se duce una se duc toate dupã ea.
Dar voi sã fiþi aºa: sã iasã din abaterea sa stricatã, sã-Mi
urmeze calea Mea. 

... O, vai de rãposaþii din vremurile din urmã, cã nu mai
are cine le face parastase, nu mai are cine le face un cuptor de
pâine pentru masã, nu mai are cine le face un burduf de vin
ca sã bea pentru cina Mea. De aceea v-am spus: „S-a termi-
nat, copilaºii Mei, s-a terminat“. Mai e ici-colea câte un cotor
de viþã, dar sã ºtiþi cã nu va mai rãmâne nici acela; îl va scoate
din rãdãcinã ºi va pune altã viþã, cu altã credinþã, nu în Dum-
nezeu, ci în duhul rãu. 

... E o turmã nenumãratã de creºtini. Când se adunã la
masã, gãseºti douã-trei feluri de bãuturã la masa lor, ºi pentru
cã i-am oprit, au zvârlit proorocia ºi trãiesc, zic ei, „dupã
cãrþi“.

... Tatã, Dumnezeu vrea sã te îmbrace întru slava Sa, în
cinste. Pãi dacã tu nu vrei, Dumnezeu nu are ce-þi face ºi te
lasã cum l-a lãsat pe fiul risipitor sã-ºi ia averea sa. Nu l-a bã-
tut ca sã nu plece, ci i-a dat dreptul ce i s-a cuvenit, ºi el a ple-
cat, dar a plâns dupã el ºi nu l-a uitat. Dorinþa lui Dumnezeu
de fiul Sãu nu l-a lãsat sã piarã în pãcat, ºi l-a înviat, ºi el ºi-a
adus aminte din groapa de unde era ºi a zis: „Mã duc la tatãl
meu, cã acolo nu mâncam cu porcii“. ªi tatãl l-a primit cu dor
nespus ºi l-a sãrutat. 

... Fiþi atenþi, cã veþi avea prilejul sã-l vedeþi pe satana
în trup ºi chiar sã vã rãzboiþi cu el piept la piept, dar sã ºtiþi
cã Domnul Iisus nu vã va lãsa sã fiþi biruiþi. Dar sã nu vã
puneþi în mintea voastrã cã puterea e a voastrã, ci cu semnul
crucii nu-l veþi mai vedea pe satana; dar dacã te vei lupta cu
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îngâmfare sau cu altã lucrare în afarã de Mine, sã ºtii cã te va
bãga satana sub picioare. 

... Fiþi atenþi cu lucrãrile pe care le faceþi ºi cu predicã-
rile pe care le predicaþi. Nu amestecaþi cuvintele creºtine cu
cele din lume, cã am vãzut un creºtin de al Meu care vorbea
vorbe stricate ºi apoi zicea cã n-a vorbit el, ci Duhul Sfânt.
Nu amestecaþi cuvintele din lume cu cele creºtineºti, cã dra-
cul a intrat ºi prin aceastã lucrare, adicã prin predicile voastre. 

... Vei alerga de la rãsãrit la miazãnoapte ºi nu vei mai
afla, ºi va veni dorul ca sã mai auzi acest cuvânt ºi nu-l vei
mai auzi, ºi dorul te va îmbolnãvi ºi leac nu vei mai gãsi. Cã
aceste cuvinte se vor întoarce înapoi în ceruri, de unde au fost
trimise. 

20 decembrie 1978/2 ianuarie 1979

Femeia cu mulþi copii nu este cu Dumnezeu. 

... Femeia însãrcinatã care are cinci, ºase, pânã la zece
copii, nu este cu Dumnezeu. Cã vei fugi ca de un câine ºi nu
vei putea fugi legatã de copii. Nu este capãt de veac, ci e
sfârºit de veac. 

4/17 ianuarie 1979

Moartea este pãcatul. Suferinþa trupului este mângâiere de la
Dumnezeu. Tãmâierea rugãciunii ºi a caselor. 

... Copilaºii Mei, sã nu vinã moartea peste voi. Cine
este moartea? Moartea este pãcatul. 

... Dacã Mã iubeºti, poporul Meu, urmeazã-Mã. Dar
cum sã Mã iubeºti? Nu cu paloºul sã te aperi pe tine, ºi pe
celãlalt sã-l loveºti. Nu. 

... Oiþele Mele, când am plecat, am zis: «Mã duc la
Tatãl Meu ºi la Tatãl vostru ºi nu vã pãrãsesc». Vin înapoi, vã
însoþesc peste tot locul. Numai în lucrarea sataniceascã Dom-
nul nu voieºte sã vã însoþeascã. 

... Am sã aduc lângã Mine mulþi creºtini ºi am sã fac un
cãtun, cã totul se poate, numai dacã este voinþa ta. 

... Nimeni din poporul Meu sã nu se vaite de ceva, ci sã
fie cu rãbdare, cã Domnul l-a pus la încercare sã vadã cum e
bine. Tatã, nu vã speriaþi când vã doare câte ceva, cã aceasta
e mângâierea Mea cu care mângâi pe copilul rãsfãþat. Spune,
tatã, crezi? ªi niciodatã sã nu vã lãudaþi faþã cãtre faþã cã „tu
eºti mai bine, ºi fratele tãu e mai rãu“, cã toþi sunteþi deopo-
trivã la Mine. 

... Adevãrat este cã mulþi din cei certaþi cu Mine, voiesc
sã se împace. Dar cine-i primeºte? Nu-i primeºte nimeni, tatã.
Dacã cineva dintre voi va primi pe cineva dintre aceºtia, îºi ia
pedeapsã grea. Feriþi-vã dacã cineva, afarã de turma aceasta,
vã va chema la ospãþ, cã s-au pregãtit sã vã punã otravã în vin. 

... Învãþaþi copiii sã stea la rugãciune împreunã cu voi.
Învãþaþi copiii sã se închine ºi sã posteascã, cãci Dumnezeu a
pregãtit un nou pãmânt ºi pentru ei. 

... Tãmâiaþi rugãciunea, tatã, sã miroasã frumos în casã.
Aþi auzit? Seara, înainte de culcare, ocoliþi casa cu tãmâie, cã
duhurile necurate pleacã turbate de lângã casã ºi nimic nu-þi
fac, cã se umplu de durere. 

17/30 ianuarie 1979

Ruºinea lui Iuda dupã pãcatul trãdãrii Domnului sãu. Împlinirile
prin rugãciune. Vedenia sfintei Virginia despre focul care vine peste 

lumea pãgânã. 

... Mãi copii, nu fiþi, tatã, rãi, cã Eu am fost bun chiar
ºi cu Iuda, care M-a vândut, ºi când Mã judecau, Eu l-am

chemat. Am trimis pe un ucenic de al Meu sã-l cheme sã-l
iert, cãci am ºtiut de pierzarea sa cã avea sã se sinucidã. Dar
n-a voit sã vinã, ºi s-a dus ºi s-a spânzurat. N-a voit sã vinã,
cã i-a fost ruºine. Ruºinea lui nu a fost de la Dumnezeu, cãci
când M-a vândut, nu i-a fost ruºine, dar când l-am chemat Eu,
i-a fost ruºine. 

... Domnul Iisus a ursit sã nu muriþi, ºi sã-L întâmpinaþi
pe Domnul când va veni cu tot cerul Sãu. 

... Când s-a fãcut lucrarea prin acest vas, multe minuni
am lucrat, multe miresme v-am arãtat. 

... Nu vã mai puneþi nãdejdea în fabricile lor, în uzinele
lor, în pungile lor cu bani, pe care vi le dau prin muncã. E mai
bunã punga duhovniceascã ºi care se va da la fiecare în parte. 

... Copilaºul Meu, oiþa Mea, fii în loc sfânt, fii pe
pãmânt sfânt. Nu te amãgi, nu te du în þarã strãinã. Au fost doi
copii: Oltul ºi Mureºul, ºi amândoi s-au despãrþit unul de
altul. Mureºul a apucat-o la rãsãrit, ºi Oltul la apus. ªi Dom-
nul a zis Oltului: „Oltule, râu spumegat, face-te-oi adânc ºi
lat, sã fii mereu tulburat ºi cu sânge amestecat“. Iar Mureºu-
lui i-a zis: „Mureº, Mureº, apã linã, ºi cu unda veºnic plinã,
nu te du în þarã strãinã, cã n-ai parte de odihnã“. Oltul era
pãgân, iar Mureºul era creºtin. 

... Ai cerut vreodatã sãnãtate de la Mine? Poate ai cerut,
dar nu cum trebuie, ci cu inimã rea. Cere, creºtine, cum cere
cerºetorul când vine la poartã la tine ºi îþi cere hãinuþã sau
pâine. Chiar dacã Domnul e în lucru, îi trimite pe sfinþii Sãi
sã-þi împlineascã cererea ta. 

... Sã nu-þi fie ruºine de lume cã te porþi dupã legea
Mea. Sã-þi fie ruºine de Mine cã te porþi dupã lume; cã iatã,
Verginica, trâmbiþa Mea, a avut o vedere ºi plângea când o
vedea. Era într-o poianã verde, plinã de lume, ºi prin lume
mai erau ºi din neamurile voastre, ºi a venit cineva ºi a închis
locul acela, ºi trâmbiþa striga cu lacrimi: „Vino la mine, cãci
cine se închide în locul acela nu mai poate ieºi“. ªi nimeni
nu auzea, cã a venit o fanfarã cu cântare dulce ºi au început
toþi sã joace. ªi a întrebat Verginica ºi a început sã apuce unul,
doi, pânã la nouãzeci ºi doi, dar n-a mai putut salva pe ni-
meni. Abia a scãpat ea singurã, cã a venit focul ºi i-a mistuit
pe toþi. Cei ce erau afarã au scãpat ºi s-au sfinþit prin binecu-
vântare sfântã. ªi veþi vedea aceastã vedere, cã nu se ascunde
de ochii voºtri. 

... Mai demult se purtau creºtinii cu barbã ºi cu plete,
dar acum nu se mai poate, cã-þi pune lumea mâna pe plete ºi
le întineazã. N-ai sã poþi tu, creºtine, îndura chin pentru barbã
ºi pentru plete, cã te va þine unul de o mânã ºi altul de o mânã
ºi te vor tunde ºi te vor ciumpãþi pe faþã. ªi de ce sã ajungi
batjocorit de Gog ºi Magog? 

26 ianuarie/8 februarie 1979

Corabia Domnului pentru cei credincioºi. 

... Ascultã, poporul Meu, aceastã învãþãturã a lui Dum-
nezeu. Curãþã-þi drumul, cã-þi vine Stãpânul sã te ia în corabia
Sa cum l-a luat ºi pe Noe, ca sã te treacã Dunãrea cea adâncã
ºi latã ºi cu sânge de martiri amestecatã. 

28 ianuarie/10 februarie 1979

„ªi vor fi zece ani într-un an“. Domnul începe judecata ºi curãþi-
rea pãmântului. Preoþi cu uniformã. Strigã strãmoºii: „Unde-or fi
ai noºtri?“. Mânia Domnului peste „munþii înalþi“. Piere lumea, 

pier ºi „ºoimii patriei“. 

... La anul pe timpul acesta Domnul începe judecata cu
suprafaþa; nu aºa cum ºtiþi voi judecata. Deosebitã este jude-

253Anii 1955 – 1980



cata sfântã. O judecatã se face prin schimbarea la faþã a unor
persoane care fac pãcat. Dumnezeu îi judecã ºi le dã vreme sã
se pocãiascã. Þine minte, nu uita aceste cuvinte, cã sunt sfinte.
Ai auzit? La anul pe timpul acesta Dumnezeu mai începe
curãþirea pãmântului de viespi ºi de viespari, de tãunii aceia
mari, cã nu mai poate umbla turma care face voia Mea. ªi mai
începe ceva, mai începe mucenicia peste preoþia aleasã,
preoþia cea bunã. De aceea v-am spus: începeþi sã vã faceþi co-
moarã frumoasã în patria cereascã, cã nu mai aveþi prin cine
sã se slujeascã pomana voastrã, cã sunt preoþi de formã, sunt
în uniformã, dar pe dedesubt sunt o ladã de gunoi, ºi aºa se va
lucra, treptat, pânã se va termina cu toate. Irod a omorât pai-
sprezece mii de prunci în trup, dar un Irod de astãzi omoarã de
cinci ori mai mulþi prunci, dar nu în trup, ci duhovniceºte. 

... Toþi moºii ºi strãmoºii voºtri din trecut vã aºteaptã
lângã un izvor de apã ºi se uitã ºi zic: „Unde-or fi ai noºtri?“.
Nu vã mai cunosc, pentru cã v-aþi îmbrãcat în haine luxoase;
nu vã mai cunosc, cã ei au opinci în rafturile lor, dar voi aveþi
îmbrãcãminte ºi încãlþãminte de relon. Pe ogoare nu se mai
seamãnã alte materiale, cã din lume lucreazã stofe pentru
munþii de astãzi. 

La anul pe timpul acesta începe mânia lui Dumnezeu
împotriva munþilor aceºtia ºi împotriva duºmanului care ia
cruciuliþa de la gâtul copilului. La anul pe timpul acesta încep
multe sã se lucreze, dar nu mâna omeneascã, ci mâna dumne-
zeiascã. Fiþi cu luare-aminte sã nu cãdeþi în groapã, cã-ºi va des-
chide pãmântul gura sa ºi va înghiþi a treia parte; îºi va des-
chide gura sã-ºi mãnânce prada care este pe el, ºi aºa, pânã se
va termina cu tot ce e împotriva Mea. La anul pe timpul aces-
ta va fi vãzut antichrist ºi va fi descoperit, ºi mulþi care au
purtat prietenie cu el ºi nu l-au cunoscut, se vor duce la spân-
zurãtoare. Vor fi zece ani într-un an. 

... Duhovniceºte grãiesc: piere lumea ºi conducãtorul ei
ºi mulþi se uitã sã vadã, dar Eu am spus ºi nu voi minþi. Piere
lumea, pier ºi ºoimii patriei. 

O, pãmântule ºi mare, 
pentru-a ta neascultare, 
vai, vai ºi iar vai! 
cã nu vei intra în rai, 
cu pãcatul care-l ai. 
... Ai sã auzi, tatã, pe Dumnezeu odatã, când îþi va

spune: „Pãcãtos eºti, mãi creºtine“. De ce? Pentru cã tu te-ai
socotit credincios. 

7/20 martie 1979

Credincioºii vor fi scoºi din bisericile lumii. Proorocie pentru mu-
tarea la cer a trâmbiþei Domnului. Materialul din petrol va da foc

pãmântului. 

... Sã ºtiþi cã va pieri preoþimea ºi va rãmâne numai
acela care vã va scoate din bisericã afarã, aºa cum scrie în
Apocalipsã. Sunt ºcolile pline de preoþime, dar mai bine n-ar
mai fi, creºtine, cã nu e pentru tine, ci e pentru pãmânt, cã se
va deschide pãmântul ºi îi va înghiþi. Fericirea nu e fãcutã din
pãmânt, ºi e fãcutã din Duhul Sfânt. 

... Am voit sã vã spun cã mai avem puþin drum ºi am
ajuns la capãt. 

... Pãstreazã-þi gospodãria pentru vremea care vine, cã
Dumnezeu va veni în casa ta cum a venit la Avraam ºi la
Sarra, cã la anul pe vremea aceasta ne vom muta. Dar nu în-
treba: „Unde, Doamne?“, ci sã zici: „Du-mã, Doamne, unde
este voia Ta“. 

... Rugaþi-vã ziua ºi noaptea ca sã mai fie aceastã
scrumierã, ca sã mai fie. Nu o mai tulburaþi, ºi ce vã spune,

ascultaþi. Dacã cineva ar avea suferinþa sa, nu ar putea purta.
Din tãlpi ºi pânã în creºtet e o Dunãre de apã, din cauza po-
porului care nu vrea sã facã voia Mea. 

... Feriþi-vã de materialul din plastic. Nu mai rãmâne
nici un trup care poartã material din acesta, ºi va sãri în apã ca
sã scape, dar mai mult va arde, cã e de foc materialul. Sã
zicem cã nu mai este decât material din acesta, cã aºa vrea
Gog ºi Magog, dar voi nu daþi nãvalã ca sã rãmâneþi fãrã piele. 

16/29 aprilie 1979

Vine lepãdarea de Dumnezeu. Proorocie despre dãrâmarea oraºe-
lor pentru fãrãdelegea sãvârºitã în ele. Moare lumea ºi conducãto-

rul ei. Moare Antichrist ºi toatã armata sa. 

... Iatã ce vine peste tine! Cum leapãdã naºul pe finul
sãu de satana, aºa ºi pe tine te va chema ºi îþi va spune: „Te-ai
lepãdat de Dumnezeu?“. Dar dacã vei fi cu Mine, nu te vei
uda nici pe picioare, aºa cum a scãpat ºi Moise prin Marea
Roºie. Cine are credinþã puternicã, acela scapã. Cine are cre-
dinþã slabã, acela se atacã. Vine lepãdarea de Dumnezeu. Aþi
auzit? 

... Ce oraº frumos e Bucureºtiul! Ce oraº frumos e
Târgoviºtea! Ce oraº frumos e Pucioasa! Ce oraº frumos e
Braºovul! Dar sã ºtiþi cã nu vor mai fi, ºi se vor dãrâma. 

... De la vârsta ei de nouã ani, acest trup îl am de folo-
sinþã pentru poporul Domnului Iisus Hristos. Purta o singurã
rochiþã ºi mânca mere pãdureþe, dar erau miere, nu mere. 

... A fost aceastã trâmbiþã în Moldova la voi. De la
Moldova a fost dusã la Sibiu în închisoare. 

... Iatã, te cheamã în faþã ºi îþi spune aºa: „Te lepezi de
Dumnezeu?“. ªi el zice: „Da“. De ce zice „Da“? De fricã de
ce poartã acela în mânã. Cel ce zice nu, acela pãtimeºte. Aici
e hopul cel mai adânc, ºi dacã ai scãpat de acest hop, dai mâ-
na cu cerul. Frica e mare, dar daþi frica afarã. Dar Eu zic:
moare lumea ºi conducãtorul ei; moare antichrist ºi toatã ar-
mata sa. 

... Vai de tine, antichrist, cã ai amãgit lumea! Vai de
tine, omule din lume, care te-ai legat de acest împãrat! Vai!
Vai! Vai de tine, pãmânt ºi mare, cã mult vei suferi, cã-þi zac
leºurile pe toate drumurile ºi prin toate ºanþurile! Fiþi credin-
cioºi, cãci ceea ce grãieºte Domnul vor vedea toþi. 

Acest trup e asfixiat duhovniceºte când grãiesc Eu din
ea. Când a fost înþepatã cu ace, de ce nu a þipat? Când i-a
fãcut injecþii cu apã, de a umflat-o burduf, de ce nu a þipat?
Când i-a pus ouã fierbinþi la picioare ºi la subþiori, de ce nu a
þipat? Pentru cã Eu grãiesc atunci din ea. Când strigã într-una
„Mor!“, de ce nu moare? Dar sã ºtiþi cã veþi rãspunde când
strigã ºi nu e nimeni lângã ea. 

18 aprilie/1 mai 1979

Pieirea comuniºtilor. Proorocie pentru surparea satului Mãneºti. 

... Sã ºtiþi cã Dumnezeu a dezlegat moartea peste mulþi
comuniºti care stau împotriva credinþei, care stau împotriva
lui Dumnezeu, care stau împotriva creºtinului. Tatã, care ºtiþi
cã aþi pãºit pe aceastã cale, de v-aþi legat cu Gog, lepãdaþi-vã
de aceastã lucrare, ca sã nu pieriþi ºi voi cu aceastã lume. Sã
nu ziceþi: „Acesta e acoperãmânt pentru noi“.

... Fiilor, Domnul Iisus Hristos a hotãrât ca satul Mã-
neºti sã rãmânã gol. Fericit cel ce va rãmâne în el cu Duhul
Meu. 

23 aprilie/6 mai 1979
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Oprirea fãrãdelegilor oamenilor. Proorocie despre Isaac Lachedem.
Pedepsirea satului Mãneºti. Domnul stã pe pod de nori de heruvimi
cu popor venit din cer ºi grãieºte cu poporul Sãu de pe pãmânt. 

... Aceastã lucrare a fost pregãtitã prin mare suferinþã,
prin foame ºi suferinþã grea, prin celulã ºi închisoare. Aceastã
fiinþã era în celulã ºi fãcea cinci sute de mãtãnii dimineaþa ºi
cinci sute dupã-amiazã. Se ruga sã nu se piardã poporul Meu
din lipsã de învãþãturã ºi se ruga sã fie cu Dumnezeu pânã la
întoarcerea sa din celulã. Dar care nu a înþeles lucrarea lui
Dumnezeu, a socotit cã aceasta se face spre prefãcãtorie, pen-
tru bani. 

... Vine sfârºitul, dar mai întâi de sfârºit vine sfârºitul
beþivilor, al curvarilor, al fumãtorilor, al vânzãtorilor ºi al tâl-
harilor. 

Sã vã feriþi de cãdere, cã este pãcat greu. Chiar dacã te-ai
scula, nu mai este ce a fost întâi. Pãstorul ales de Mine este
obligat ca acolo unde nu se înþelege lucrarea Mea, sã lãmu-
reascã. 

... Când trece conducãtorul Ceauºescu, cei din lume
stau în cale ºi strigã osanale. Dacã un om pãmântesc are aces-
te osanale, atunci cu cât mai mult un creºtin e întâmpinat de
cerul sfânt. 

... Copilaºii Mei, gândiþi-vã: unde veþi fi voi când
Domnul va muta toatã suflarea Sa din cer pe pãmânt? Mulþi
dintre voi veþi sta cu trupul ºi mulþi vor intra în mormânt. Dar
sã ºtiþi cã mulþi nu vor mai învia din mormânt. 

Mai e puþin ºi îl veþi vedea pe Isaac Lachedem, cel
bãtrân ºi rãtãcit pentru pãcatul pe care l-a sãvârºit. Cãci în
drum spre Golgota a cerut Domnul sã stea pe scãunelul lui, ºi
L-a respins spunându-I: „Mergi!“. Dar i-a spus Domnul: „Tu
vei merge, ºi sfârºit nu vei mai avea. Mormânt nu-þi voi da“.
O, acesta o sã vinã la tine la poartã sã-þi cearã o canã cu apã.
Chiar dacã tu îi vei da cã eºti milos, nu te va lãsa îngerul,
cã-þi va da peste mânã. 

... Domnul a hotãrât ca tot ce a rãmas în comuna Mã-
neºti, sã piarã. ªi de la bloc vor pieri cei din comuna Mãneºti,
cã au fost blestemaþi, cã au luat trâmbiþa Mea ºi au nimicit-o. 

... Fiþi atenþi, cã ºi elevii din ºcoli au aparate ºi se duc
unde sunt oameni strânºi, mai cu seamã unde aud de credinþã. 

... Copilaºii Mei, mai sunt creºtini ca voi, dar ei nu ºtiu
ce împãrat mai e azi pe pãmânt. Sunt uscaþi, tatã. Când vor
ieºi, sã nu vã speriaþi de ei cã au trupurile uscate. Voi sã-i
primiþi ºi sã-i îmbrãþiºaþi. Sunt familii, tatã, femeie ºi bãrbat,
care nu se întâlnesc prin pãcat, ci duhovniceºte. Copilaºii
Mei, Dumnezeu a interzis cãsãtoria cea pentru pãcat. 

... Nu mai este sãrutare sfântã. Cine este sfânt, sã se
sfinþeascã, iar cine nu este sfânt, este rugat sã se umileascã. 

... Fiule, am spus odatã sã nu se bea mai mult de trei
pahare cu vin, dar creºtinul a fãcut paharul de o litrã. Domnul
nu a bãut pentru poftã. 

... Mai sunt fraþi de ai voºtri pe care-i aºtept sã vinã.
Duceþi-vã la sate, unde nu se construiesc blocuri, cã toate vor
fi dãrâmate. Copilaºii Mei, nu vã temeþi cã vine mânia Dom-
nului peste voi, cã Dumnezeu vã scapã. 

... Fiþi desãvârºiþi, cã uite, lângã voi e mulþime de
oaspeþi cereºti. Au venit cu Mine, Domnul Iisus Hristos, ºi
stau sus. Nu este acoperiº, ci este un pod format din nori, ºi
pe nori ºade acel popor venit din cer, însoþit de Sfânta Treime.
Este o coroanã de heruvimi care înconjoarã Sfânta Treime, ºi
Domnul Iisus este pe acest piept care vorbeºte. Acest trup este
zdrobit în acest foc. 

12/25 iunie 1979

Domnul îi deosebeºte din lume pe ai Sãi. Cei rãtãciþi de la legea
sfinþeniei nu cred în profeþia de acum. 

... Uniþi-vã cu Domnul prin Duhul Sfânt, Care S-a po-
gorât între voi. Cum îºi apãrã o cloºcã puii în vreme rea, aºa
vã va apãra Domnul pe voi, copilaºii Mei, numai voi sã fiþi
sfinþi, cã în curând veþi auzi sunând trâmbiþele ºi fericiþi veþi
fi dacã veþi fi aici. Dacã nu veþi fi aici, veþi cãuta scãparea ºi
ea va fi departe de voi. 

... O, dacã aþi avea ochi sã vedeþi pe unde mergeþi, pe
ce punte sunteþi, nu aþi mai râde, ci aþi pune nãframa pe faþã
ca sã nu mai vedeþi nelegiuirea care este astãzi în lume. 

O, tatã, cât am stat cu trupul pe pãmânt, ºi acum, cât
timp am stat cu voi, în Duh, n-am folosit nimic. Tu sã fi stat
în locul Meu fãrã folos, ai fi lovit, ai fi bãtut pe toþi cei ce nu
te-ar fi ascultat. Dar Eu rabd. 

... Copilaºii Mei, lãsaþi totul, pregãtiþi-vã, cã vine focul.
Sã nu fie pe tine sau în casa ta ceva din lume care sã ia foc. Nu
vine focul pentru tine, dar dacã vei avea un lucru din lume, va
arde pe tine ºi vei vrea sã-l dezbraci, dar nu vei putea, cã se va
lipi de tine. Vei intra ºi în apã, dar nu-l vei putea stinge. 

... Lãsaþi somnul, cã nu e de la Domnul. Chiar dacã tru-
pul tãu este greu la somn, luptã-te, nu te lãsa la somn, cã vei
îngrãºa pãmântul. Alungaþi de la voi tot ce este greºit. 

... Aceastã fiinþã nu trebuie sã aibã fii lângã ea, dar am
adus fii lângã ea ca sã fie bine de cei aduºi, sã capete daruri
duhovniceºti de la Dumnezeu. Sã te rogi la Dumnezeu, cã þi-a
dat o palmã de loc în aceastã casã, dar nu o profana cu viaþa
ta. Sã fii împlinitor la cuvintele ce þi se spun. Sã trãieºti cum
au trãit surorile tale, muceniþele, ºi fraþii tãi din cerul sfânt. 

... De ce nu crezi cã toate au sfârºit? Îl vei vedea pe
Domnul în faþa ta, în casa ta, ºi vei zice cã e vrãjitorie. 

... Am dat voie sã aveþi televizor ca sã vedeþi ce se
întâmplã în lume, dar nu vã stricaþi viaþa, nu vã stricaþi copiii.
Fericit creºtinul cel ce trãieºte în lume ºi este creºtin cu viaþã
bunã. I se plãteºte dublu, cã nu s-a amãgit de la cele din jur. 

... Feriþi-vã de roºu, cã roºu în casa lui Dumnezeu este
urâciune. ªtiþi bine cum M-au îmbrãcat în mantia roºie, în
semn de batjocurã. De aceea zic: cum poþi îmbrãca culoarea
aceasta? A venit vremea lui roºu. Alungaþi de la copii, cã le
este plãcutã aceastã culoare, cã ºi aceastã vreme este a lui
roºu. Chiar dacã veþi fi obligaþi, când vei fi îmbrãcat în roºu,
cerul se îndoliazã. 

Tatã, sã fiþi cu durere pentru cei în durere. Nu când un
frate al tãu suferã tu nici sã nu simþi. Sã fii ca ºi cum tu ai
suferi. 

... Cercetaþi Scripturile, cercetaþi, tatã, pe cei sãraci, cã
v-au luat-o înainte sectanþii. Copiii Mei, ei nu ridicã un pai în
ziua lor, dar numai o parte din cele patru pãrþi ale vieþii lor e
bunã. Au credinþã statornicã, dar îi urãsc pe cei aleºi de Mine.
De M-ar vedea, n-ar crede cã Eu sunt, pentru cã ei nu cred în
profeþie, nu cred în sfânta Împãrtãºanie, nu cred în preoþie. 

... Copilaºii Mei, ascultaþi cuvintele Mele, cã uite, sun-
teþi lângã durere, sunteþi lângã foc, sunteþi lângã of, sunteþi
lângã necaz. Dar dacã sunteþi cuminþi, Domnul pune peste voi
aripile Sale ºi nu veþi suferi nimic. Sunteþi lângã cioara care
vine sã înghitã trupurile voastre. 

... Tu, creºtine, eºti al doilea tatã al copilului tãu, ºi
dacã nu vei creºte copilul dupã legea creºtinã, eºti tatã vitreg
ºi faci crimã de moarte cã l-ai lãsat sã se înece. 

27 iunie/10 iulie 1979
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Vor prooroci pietrele ºi lemnele ºi se vor împlini toate proorociile ºi
va fi o turmã ºi un Pãstor. Va coborî cerul pe pãmânt prin lucrarea
cuvântului. Toate trâmbiþele vor suna. Se va schimba împãratul, ºi
apoi va fi plânsul ºi scrâºnirea dinþilor. Candela cu untdelemn ºi
candela inimii. Duhul Sfânt Se plãteºte cu viaþã sfântã, nu cu bani. 

... Fiþi credincioºi. Luaþi aminte la aceste cuvinte. Este
greu, tatã, sã creadã cineva în cuvântul acesta, pentru cã nu
este glas de bãrbat, ci este de femeie. Fericiþi veþi fi voi dacã
veþi crede ºi veþi asculta. 

Pãmântul ºi vãzduhul ating cerul cu spurcãciune. O,
tatã, dacã voi veþi asculta ºi veþi rãbda ºi nu vã veþi amãgi ºi
întina de ce este pe pãmânt, mult veþi lua platã din mâna Mea. 

Acest trup este un bulgãre de lut pe care l-am cãlit prin
foc, prin dureri ºi chinuri grele, tatã, ºi l-am sfinþit prin acest
Duh, prin post ºi rugãciune, ºi îl am în faþa voastrã. 

... Am venit în aceste vremuri grele sã-Mi iau ce Mi-a
mai rãmas, cã aºa am spus când am plecat, cã plec ºi vin ia-
rãºi, ºi fericit va fi cel ce M-a primit, ºi greu va fi de cel ce nu
Mã va primi. 

Mã întreabã rudele voastre: „Când vin fraþii noºtri?“.
... Nimic din obiectele voastre sã nu se asemene cu lu-

mea de azi. Nu te speria, cã lumea aceasta mai are un pic ºi
ajunge la hotar ºi va dispãrea. Copilaºii Mei, nu vã amãgiþi
dupã cei rãi, cã umblã ca leii spunând cã nu e Dumnezeu.
Aveþi în faþã Scriptura ºi nu o veþi mai avea, dar rumegaþi-o,
mâncaþi-o, ca sã-i faceþi de ruºine pe filozofii de astãzi când
veþi fi chemaþi. Adevãrul e la tine, creºtine. Tu eºti adevãrul,
ºi nu-l pune sub obroc de frica hoþilor. Tu eºti sarea cu care se
sãreazã marea. Tu eºti la care Dumnezeu vine ºi spune aceste
cuvinte. 

... Sã fii un Petru, dar nu acela care s-a lepãdat. Sã fii
un Pavel. Sã fii un Ilie care a stat în pustie, cã Domnul i-a
spus: „Mai am un numãr de creºtini care nu s-au închinat lui
Baal“. Aºa îþi spun ºi þie: mai am o mânã de loc care nu s-a
închinat lui Baal. O, iubite frate în Domnul Iisus, are sã vinã
vremea sã Mã vezi grãind din piatrã, sã Mã vezi grãind din
ramuri de copaci, din apã. O sã Mã auzi ca sã nu slãbeºti.
Adevãr adevãrat grãiesc: dacã nu va mai rãmâne nimic, vor
rãmâne piatra ºi lemnele care vor vorbi. 

... Precum s-a împlinit proorocia lui Ioil, a lui Avacum,
a lui Ilie, se împlinesc toate profeþiile din carte. ªi iatã cã
Domnul Iisus a coborât în Duh ºi profeþeºte ºi ce a mai rãmas.
Pregãtiþi-vã sã-Mi fiþi o turmã ºi un Pãstor, nu în avere pã-
mânteascã, ci în avere duhovniceascã. 

O, poporul Meu, am sã vin la tine sã-þi arãt rana din
palmã, cã dacã ai crede, n-ai mai glumi ºi n-ai mai zâmbi ºi
nu te-ai mai duce sã grãieºti de-ale lumii. 

... Nu mai este vremea minunilor, dar e plata mai mare
dacã vei crede. 

... O, iubitul Meu popor, te rog, te rog din partea
Tatãlui, din partea cerului sfânt, fii credincios în Domnul
Iisus Hristos. Dacã-L ai pe Dumnezeu, e de ajuns, copilul
Meu, dar sã-L ai Trup ºi Duh în inimã la tine, cã de ai fi la rã-
sãrit de soare, vin la tine, creºtine, vin; Mã cobor ºi vin, dar
cheamã-Mã cu dor ºi cu credinþã. Ai auzit? Iatã, unde locu-
ieºte Duhul astãzi, arde ºi produce ranã. Sã fiþi de mare cinste
în faþa lui Dumnezeu, cã nu vã dã Dumnezeu morþii dacã veþi
fi vii, cã mulþi nu vor intra în mormânt, ºi chiar de vor fi în
mormânt, nu vor sta, ºi se vor ridica. 

... Mulþi dintre voi sunt bolnavi ca sã fie ºi mai plãcuþi
în faþa lui Dumnezeu. Dumnezeu are voie sã-l încerce pe po-

porul Sãu. Nu alungaþi suferinþa, cã Dumnezeu Se supãrã pe
acela. Iubeºte toate, ºi pe vrãjmaºul tãu. Pe duºmanul Meu
sã-l urãºti. Cine e duºmanul Meu? Satana. Cine e satana?
Duºmanul Meu cu trup cu tot. În toatã lumea care nu face
voia Mea este satana, ºi nu mai zice nimeni ca sã-l scoatã pe
satana din el, cum se fãcea pe vremea când eram în trup. 

... Vei fi luminã, copilul Meu, pentru cei din întuneric.
Va veni vremea sã fii cãutat, nu ca acum, vânat. Dar va fi prea
târziu, ºi atunci îi va spune Dumnezeu: „Înapoia Mea! Când
era cu tine, nu-l iubeai. Acum e cu Mine. Pe tine sã te vindece
stãpânul tãu“. 

Nu dori semne, nu dori minuni, cã mai mare e plata
dacã va fi fãrã minuni. 

... Întãriþi-vã cu postul ºi rugãciunea ºi biruiþi pe vrãj-
maºii care vã atacã pe voi. Aceasta e arma creºtinului, cã ni-
mic nu-l biruie pe satana ca ºi acestea, cã pleacã din faþa ta.
Dar nu sã posteºti astãzi ºi sã mai posteºti la anu’. Nu sã te
rogi astãzi ºi sã te mai rogi la anu’. 

... Tatã, sunt oameni de nouãzeci ºi peste suta de ani,
care se tãvãlesc ca porcii în curvie pânã mor; ºi dupã ce mor,
le face preotul o slujbã, douã ºi s-a terminat. Fiilor, nu vorbim
de pãcatele acestora, dar feriþi-vã de acest pãcat, cã din
pricina a ce este în lume astãzi, Dumnezeu S-a hotãrât ca sã
nu mai fie cãsãtorie. Acum, ce facem? Stricãm legea? Dar cu
ce sã împlinim legea dacã n-am cu ce? 

... Încã o datã vã spune Domnul: nu fiþi îndãrãtnici la
credinþã, cã veþi vedea cu toþii lucrarea de azi în mijlocul
cerului, de la facere ºi pânã la sfârºit. Toate trâmbiþele vor fi
scoase ºi arãtate în faþa voastrã. Sã citiþi la Apocalipsã, la
vedeniile apostolului Meu, cã acolo scrie de vremea de astãzi. 

Mai e un pic ºi toate aceste lucruri diavoleºti dispar ºi
ia locul altcineva pe tron pentru o clipã, ºi nici acela nu va fi
bun. Tot nebun, ºi va cãdea ºi acela, ºi apoi va fi plânsul ºi
scrâºnirea dinþilor, va fi jalea. 

... Sã nu vã vadã Dumnezeu prin pieþe, prin lume. Te
duci dupã cele trebuincioase, dar sã nu fie din cele spurcate ºi
nebinecuvântate. ªi Eu am mâncat din piaþã când eram în
trup, dar lucruri curate. Dar astãzi se vând lucruri spurcate,
lucruri nebinecuvântate. Unde mai e, mãi tatã, un Mihail (re-
gele Mihai, n.r.) care nu avea pe piaþã lucruri spurcate? Un
Mihail care zbura cu credinþa ºi cu turma sa? Se auzea con-
ducerea sa la cerul sfânt. Fiþi pricepuþi ºi nu trãdaþi acest cu-
vânt, cã veþi fi osândiþi. Am fost îngãduit de Tatãl ca sã spun
acest cuvânt. 

Am vãzut la toþi creºtinii candela aprinsã, dar candela
inimii nu este aprinsã. Copilaºii Mei, cine vã mai învaþã aºa
cu de-amãnuntul ca Mine? Este greu ca sã nu fiþi ai Mei, cã
Domnul nu Se plãteºte cu bani, ci cu cele duhovniceºti. Co-
borârea Duhului Sfânt nu se plãteºte cu bani, ci cu viaþã
creºtinã. Aþi auzit? 

... Sunt familii care iubesc mai mult copiii decât pe
Dumnezeu, ºi dacã ar muri un copil al sãu, L-ar certa pe
Dumnezeu de ce a luat copilul sãu. 

19 iulie/1 august 1979

Proorocii mincinoºi vor fi ruºinaþi. Antichrist s-a îmbrãcat în haine
de preot. Întoarcerea la viaþa ºi la obiceiurile strãmoºeºti. Munca
pãmânteascã stinge munca duhovniceascã. Puii lui antichrist: 

ºoimii patriei. 

... Eu, Domnul Iisus Hristos, voiesc sã vã numesc po-
por duhovnicesc. Cunoaºteþi bine cuvintele Mele, cã mulþi

256 Cuvântul lui Dumnezeu



vor veni sã facã „minuni“ ca sã facã de ruºine lucrurile Mele.
Se vor arãta pe faþã, spunând cã este de la Dumnezeu lucrarea
lor, dar cereþi binecuvântare de la Dumnezeu, ºi duhul rãu va
pieri din faþa voastrã, cã mulþi sfinþi au fost ispitiþi de duhul
rãu; pânã la cel mai apropiat ucenic al Meu a venit, iar când
a cântat cocoºul de trei ori, ºi-a adus aminte Petru. 

... Învãþaþi sã cântaþi psalmi, de la unul, la o sutã cinci-
zeci. De la cine spun acest cuvânt? De la Ioan Evanghelistul,
cã aceasta e înmuierea inimii împietrite. Cine cântã un psalm,
este cu neputinþã de a nu primi credinþã. Asta e jertfa care a
mai rãmas, cã jertfã fãrã preoþie nu se mai poate, cã e preoþie
puþinã, ºi care din ei a mai rãmas, este comunist. Au fost
ameninþaþi cu suferinþã, sã se lepede, ºi pe mulþi i-au omorât,
ºi cei care au mai rãmas, le-au plãtit sã tacã ºi i-au înveºmân-
tat cu haina lui antichrist, ca sã nu se mai cunoascã. Dar cum
l-am hrãnit pe Ilie în pustie ºi cum l-am hrãnit pe Daniel în
groapa cu lei, aºa vei primi ºi tu de la Dumnezeu, numai dra-
goste ºi voinþã de Dumnezeu sã ai. 

... O, ce de jertfã Mi-a adus sfântul Ilie! Ce de jertfã
Mi-a adus sfântul Pantelimon! Dar din vremea de azi nu mai
primesc. Ce? Un castron de varzã sau un castron de ciorbã, ºi
zice cã a adus jertfã, cu unghiile roºii, cu capul descoperit, cu
picioarele goale, cu goliciune. Jertfa aceasta nu e plãcutã, ºi
se cade la preoþime sã nu primeascã aceastã înjosire. Interzis
ca aºa persoanã sã se apropie de sfântul altar, dar îi e fricã
preotului ºi o lasã ºi nu o opreºte, cã e ºi el om în serviciu, ca
oricine, ºi ca sã nu piardã pâinea, nu se luptã duhovniceºte,
dar sã ºtiþi cã prin aceasta a stricat nu numai legea, ci ºi
duminicile. 

Sã ºtiþi cã sunteþi la sfârºit. Nu mai poate Dumnezeu
rãbda curvia, fumatul, ºtiinþa falsã, mândria ºi goliciunea.
Du-te, tatã, cum Mã duc ºi Eu, du-te în bisericuþã ºi vezi câte
fiinþe stau în bisericuþã. Du-te ºi la mare ºi vezi, cã nu se mai
pot numãra cât sunt de mulþi. 

... Lepãdaþi lucrurile pe care Domnul le-a adus la cu-
noºtinþã. Domnul nu a purtat îmbrãcãmintea care este astãzi
din lemn sau din petrol. Se spunea odatã la mãtase borangic.
Aceasta e primitã ºi blagoslovitã. Mulþi rãposaþi au primit
vase cu apã fãcute din material plastic ºi au rãmas la vamã
fãrã gãleatã, cã s-a topit din cãldura smoalei care este acolo. 

... Copilaºii Mei, feriþi-vã de pãcate. Nu mai faceþi pã-
cate, cãci Dumnezeu nu mai poate îndura pãcatul. Pãcatul a
umplut pãmântul cu boli, a umplut pãmântul de plãgi. A venit
pe pãmânt înec de apã, a venit foc, au venit muºte, a venit cu-
tremur, au venit lãcuste, au venit molii ºi leprã, au venit mul-
te, dar lumea de la pãcat nu s-a oprit, ºi mai rãu a sporit pã-
catul sãu. A venit Domnul sã spunã: ieºi din lume, vino lângã
Mine! cã sã ºtiþi cã toate se vor prãpãdi, cãci odatã toatã su-
flarea se va îngãlbeni. Munþii care se fac astãzi, e scris în
Apocalipsã cã se vor surpa. Nu te uita, tatã, cã sunt frumoase
toate. Fugi de frumos, cã acesta e fãcut sã te amãgeascã, ºi
vine vremea ca frumosul sã se pãleascã, sã se veºtejeascã, ºi
cel urât va fi frumos în faþa lui Dumnezeu. Adicã cine? Pe
creºtini îi urãºte lumea. 

... Dacã vrei sã mai vin la tine, roagã-te cu post ºi ru-
gãciune ºi voi veni; prin ce tu nu ºtii voi veni. Viaþa trãitã cu
Mine Mã aduce la tine. 

... În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh.
Amin. ªi prin acest semn sã-L cunoºti pe Dumnezeu când
vine la tine. Acest semn va fi în lunã. Acest semn va fi pe
pãmânt. Acest semn va fi ºi la tine pe fereastrã. Peste acest

semn nu vine nici un rãu. Nu te ruºina cu semnul acesta. Po-
meneºte-l, tatã, când ai vreo suferinþã, când ai vreun necaz,
dar pomeneºte-l, tatã, cu credinþã înfocatã. 

Israele, Israele, Israele, vine vremea ca prin muncã sã-þi
câºtigi traiul, prin muncã sã-þi câºtigi odihna sfântã, ºi mulþi
ºi-au ales: unii munca pãmânteascã, iar alþii munca duhovni-
ceascã. 

... Crucea e o armã mutã cu care vei lupta ºi nu se aude
focul cu care vei împuºca. La aceastã cruce piere duºmanul
tãu, dar poart-o, nu te duce cu ea în pãcate, cãci crucea se des-
carcã în locul de pãcate. Nu sluji demonului, cu crucea la gât,
cãci când vei zice: „Piei, satano, din faþa mea!“, nu va pieri,
cãci crucea e profanatã. 

... Crucea sã fie în casa ta ca armã, ca pãzitor, ca Dum-
nezeu. Dacã nu crezi cã în acest trup este Domnul Iisus Hris-
tos, pune crucea pe pieptul ei ºi vei vedea cã e aºa, cã dracul
fuge de cruce. O, iubitul Meu popor, strigã Dumnezeu din cer.
Nu am venit sã înºel pe nimeni. Fii credincios. Iubiþi duhov-
niceasca purtare ºi lepãdaþi lumeasca purtare. 

... Acest trup a fost rãpit în aceastã noapte când voi aþi
dormit, a fost dusã la locuinþele unde se muncesc fumãtorii,
unde se muncesc trãdãtorii, unde se muncesc vânzãtorii, ºi ar
vrea sã spunã, cã uite, nu vrea nimeni sã vinã la luminã. Îm-
prumutã omul un foc de la duhul rãu: „N-ai sã-mi dai un
foc?“. Unde te vei duce când se va aprinde focul pe care l-ai
împrumutat de la demon? 

A întâmpinat acest trup locuinþa unui preot fumãtor.
Vai ºi amar, ce mai chinuri îngrozitoare pentru cã a profanat
sfânta lucrare! Pãrãseºte sfântul altar ºi slujba sfântã ºi se
duce ºi fumeazã. Îl va pãrãsi lucrarea cea mai de preþ. O va
pierde, tatã. De aceea, puteþi sã daþi bani cu grãmada, cã nu
vã vindecaþi de boli, pentru cã doctorul nu mai are putere sã
te vindece. I s-a luat acel har, prin pãcatul sãu. Nu sunt împo-
triva preoþiei. Dumnezeu îl cheamã la luminã: lasã întunericul
ºi vino la luminã! 

... Munca de astãzi te scoate din flacãra de foc. Lucrea-
zã, tatã, cu credinþã. Cum adicã? Vine vremea când nu vei
mai putea munci ºi vei mânca din munca aceasta, cã mulþi
creºtini usucã pâine ºi fac pesmeþi, dar duhovniceºte Domnul
a grãit atunci de pesmeþi. 

... Se cãiesc pãcãtoºii în iad, ºi ar vrea sã fie înºtiinþaþi
cei din neamul lor, dar nu se mai poate. Uite-l pe Iuda cum se
munceºte! Crezi cã are Iuda neam? ªoimii patriei de astãzi,
toþi trãdeazã un Iisus. 

Dacã cineva vrea sã se cãsãtoreascã, în Domnul sã se
cãsãtoreascã, ºi sã primeascã duhovniceasca viaþã. Pentru cã
nu mai sunt mãnãstiri, nu veþi putea duce viaþa ca mirii. Cine
vrea sã-ºi þinã viaþa sa, Domnul o primeºte cu bucurie, cã mai
bine sã fii fecior decât sã dai demonilor fii. 

27 iulie/9 august 1979

Astãzi vorbeºte Domnul la cei mici de la pieptul Sãu, iar mai târziu
va vorbi la împãraþi. Omul nu a vãzut cum s-a împlinit Apocalipsa.
Domnul va grãi prin rãmurele ºi prin piatrã. Pãcatul invidiei este 

mai mare între pãcate. 

... Multe minuni s-au fãcut când eram în trup ºi multe
minuni se vor sãvârºi când voi sfârºi, cã ºi morþii voiesc sã
iasã sã mãrturiseascã aceastã lucrare dumnezeiascã. Mulþi au
fost vii pe pãmânt ºi nu au crezut, dar acum plâng cu suspine
de cele ce aud de la Mine. Nu acest trup pe care-l vedeþi în
faþã este Domnul. Duhul Care S-a coborât este Domnul Iisus.
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Astãzi vorbesc la cei mai mici de la piept. Mai târziu voi
vorbi ºi celor din împãrãþii. 

... O, iubite frate, nu toþi creºtinii au avut ce au avut cei
doisprezece. Nu ºi cei ºaptezeci de sfinþi apostoli au avut ce
au avut cei doisprezece. Ei s-au încrezut în ce le-au spus cei
doisprezece. Aºa ºi voi, luaþi din aceastã învãþãturã de la cei
doisprezece ºi nu veþi avea ranã pe voi dacã veþi avea credin-
þã. Tu eºti sugarul de la pieptul lui Avraam. O, pãrinte Avra-
am, miluieºte-i pe toþi ºi primeºte-i ºi pe ei! 

... Puþin, puþin ºi nu mai vin, ºi rãmâne cine a luat din
acest aluat, rãmâne de lucrat. A sosit Semãnãtorul sã semene
ogorul, dar puþinã recoltã a luat din tot ogorul, cã iatã, toatã
Apocalipsa am sfârºit, ºi tu, frate, n-ai vãzut. 

... De ce te dai înapoi, creºtine? La Mine nu mai este
moarte. De ce nu vrei sã vii? cã toate vor fi pe mâna ta. Ah,
ce dulceaþã! Ah, ce plãcere duhovniceascã! Plãcerea pãmân-
teascã putrezeºte, ºi la sfârºit vei lua iarãºi trupul ºi cu el vei
rãmâne. Domnul Iisus Hristos doreºte sã fiþi una cu toþii, sã
fiþi un cãmin. 

... Copilaºii Mei, vorbesc prin gura acestei fiinþe. Fiþi
treji ºi nu-L judecaþi pe Dumnezeu, cãci cine judecã, judecat
va fi, ºi dacã nu va mai fi aceastã fiinþã, Dumnezeu va grãi
prin rãmuricã de copac, va grãi prin piatrã, dar nu uita cã pã-
mântul se vindecã prin suferinþã. Dumnezeu a fãcut aceastã
lucrare sã fie veºnic lângã tine, cã mulþi creºtini zic: „Dacã
Dumnezeu lucreazã de atâþia ani de zile prin aceastã fiinþã,
de ce mai are suferinþã?“.

... O, creºtine, nu ºtii tu ce este la Mine. Vine cineva:
„Vreau sã vorbesc cu Domnul“. O, tatã, dacã se poate, iar
dacã nu, întoarce-te mulþumit, dar nu obliga. Fii mulþumit,
tatã, cã aceasta nu e alimentarã. Pânã nu vine din partea Mea,
de unde sã-þi dea? 

... De ce predicatorul ºi proorocul nu e preþuit în casa
sa, în familia sa? De ce? Pentru cã e vremea când se scoalã
doi împotriva a trei, ºi trei împotriva a doi; ºi curvia, ºi toate
celelalte, dar mai întâi ºi mai întâi este invidia, care a fãcut
þãndãri poporul Meu, cãci tot din invidie, din creºtinii Mei de
azi îi vor vinde pe predicatori ºi pe trâmbiþa Mea. 

... Fiilor, cea mai bunã rugãciune este rugãciunea de
noapte, când dorm toate ºi toþi. Alungã somnul de la tine ºi
roagã-te ºi din ce te apasã, nu numai din carte. Sã te rogi pen-
tru toate, ºi pentru morþii cei care nu au pe nimeni sã se roage
pentru ei, ºi pentru cei împuºcaþi, ºi pentru cei spânzuraþi, ºi
pentru cei înecaþi, ºi pentru cei fãrã lumânare plecaþi. 

... Creºtine, nu are voie nimeni sã ia hranã în traista sa
cât o sta în coliba ta. 

... Cereþi binecuvântare de la Domnul, cã vor veni du-
hurile necurate ºi vor spune cã sunt de la Mine. Cine nu este
de la Mine, acela nu crede în lucrarea dumnezeiascã ºi ºade
în acest loc ca un strãin. 

... Aveam un numãr mare de preoþi care mult iubeau
credinþa ºi oiþa Mea, dar acum au fost ameninþaþi cu suferinþã,
sã se lepede, ºi pe mulþi i-au ucis ºi i-au omorât, iar cei care
au mai rãmas, le-au plãtit sã tacã ºi i-au înveºmântat în haina
lui antichrist. 

... Creºtine, nu e în inima ta ceva care sminteºte? Nu e
în casa ta lucru împotriva Mea? Nu ai tu obiecte împotriva
Mea? Nu ai tu lucruri ascunse în inima ta? Fiule, nu sluji de-
monului, cu crucea la gât, ºi nu þine crucea la întuneric. 

... Iatã, tatã, ce am binecuvântat Eu: un Lucifer am bi-
necuvântat Eu. Unul la început, ºi unul la sfârºit, cã iatã ce
face Gheorghe Chivulescu de la preoþie. 

16/29 august 1979

Cine iubeºte pe Domnul, sã-L iubeascã de bunãvoie. Mulþi vor
veni la masa Domnului, ºi ea se va umple. 

... O, poporul Meu, Eu când am venit la tine nu te-am
legat cu jurãmânt sã stai cu Mine, ci de bunãvoie sã stai. Dacã
fãceam legãmânt cu voi, era acest trup nimicit de cei care au
cãzut. Tatã, sã nu se descopere acest lucru pe care Domnul îl
þine ascuns. Sã nu ziceþi: „Asta este care vorbeºte“, ci Eu
sunt, prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Meu grãiesc ceea ce auziþi.
Eu sunt Duh ºi vin nu când vrei tu, ci când este planul Meu. 

Creºtine, astãzi e o zi foarte mare. Este ziua unui sfânt
care a fãcut multe minuni pe pãmânt: sfântul evanghelist
Luca, ºi este cu Mine. Dacã astãzi, o datã pe an, nu se serbea-
zã acest sfânt apostol evanghelist Luca, se retrage de la aju-
torul tãu. Acest sfânt are putere sã te scape de la moarte ºi de
la foc ºi de la iad. Are putere, dar iatã, este mâhnit, cãci creº-
tinii nu serbeazã ziua lui sfântã, ºi sunt creºtini, nu pãgâni.
Uite, se face necunoscut cã nu a ºtiut. Dar el întreabã: „Unde
e cartea? O, creºtinilor, îmi sunteþi fraþi de cruce ºi de duh!
De ce nu cinstiþi aceastã zi? De ce n-o sfinþiþi prin fapte bu-
ne? Cu o zi nu te pricopseºti“. 

... Nu te certa pentru grãdina ta, cãci va fi a ta pururea,
cã Stãpânul acestei grãdini este Dumnezeu. Nu vã descurajaþi
când cineva vã ia grãdina voastrã, cã Dumnezeu v-o va da
fãrã hotar dacã faceþi voia Sa. Pãstraþi cu bine învãþãtura de la
Mine. 

... Sfinþiþi-vã prin post ºi rugãciune ºi nu întinaþi
aceastã casã, cã acela care o va întina cu vreun pãcat, sã ºtie
cã va lua pedeapsã de la Dumnezeu, cãci dacã poporul Meu
nu se învredniceºte de aceastã casã, vor veni de la rãsãrit ºi de
la apus ºi le vor lua locul lor, cã ºi Ierusalimul, unii l-au stri-
cat, ºi alþii l-au ridicat. 

5/18 octombrie 1979

Iubirea Domnului pentru cei din urmã ai Sãi e mai mare decât
pentru sfinþii ºi pentru îngerii Sãi. La sfârºit se vor împãrþi daruri-
le pentru sfinþi. Cei chemaþi se lasã cu greu aleºi ºi credincioºi. 

... Fiþi cuminþi, fiþi cu luare-aminte. Fiilor, nu fiþi copii
fãrã minte. Nu apucaþi pe drumurile oprite ºi nu puneþi mâna
pe foc. Eu, Domnul Iisus, vã dau aceste poveþe, cã M-am co-
borât din cerul sfânt în acest trup. Nu mai e vremea cum a fost
odatã ca sã vã punã Domnul Iisus Hristos masã în orice vre-
me sau în orice timp. Fiþi cu luare-aminte ºi nu fiþi supãrã-
cioºi. Nu aduceþi dureri ºi rãni acestui trup pe care Eu l-am
adus în faþa voastrã spre servirea Mea, cã veþi plãti toate cu-
vintele pe care le-am dat, cã Eu am pus îngeri din cerul sfânt
ca sã adune tot ce nu s-a folosit din cuvintele Mele. Tatã, Eu
nu sunt ca o mamã pãmânteascã sã-i pun jucãrii în mâna co-
pilului, ºi cer din partea voastrã ca orice cuvânt sã se folo-
seascã, sã se împartã, cã Domnul Iisus a coborât în faþa voas-
trã, a adus tot ceea ce trebuia sã fie folosit, dar voi, ca niºte
copii, aþi greºit mult pentru cuvântul nefolosit. 

Eu n-am venit la voi ca prilej de suferinþã sau ca prilej
de smintealã sau de judecatã. În toate zilele voastre Eu sunt
pentru voi viaþã fãrã de moarte. De ce nu vã gândiþi pentru ce
a venit din cer pe pãmânt Domnul în chip ascuns? De ce nu a
venit ca altãdatã, sã-L vedeþi? 

V-am dat iubirea mai presus ca oricãrui înger ºi mai
presus ca oricãrui sfânt. Nu vã jucaþi cu cuvintele Mele, cã ele
nu sunt jucãrie pãmânteascã. Iubit popor al vremurilor, al
veacurilor, dacã ai fi filozof înþelept, ai cunoaºte orice cuvânt
ce Domnul þi-l pune în braþe ca pe o solie cereascã. Dar Eu n-am
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zis: „Nu eºti vrednic de Mine“, ci am voit sã fii mai presus ca
orice sfânt. Nu am descoperit la nimeni ce am descoperit þie. 

Iubit popor, eºti scris mai înainte de începutul veacuri-
lor sã fii cu Mine. Vai de cine a auzit aceste cuvinte ºi nu va
veni sã stea în cerul sfânt, cã mai mult ca oricãrui pãcãtos îi
va fi pedeapsa. 

Ai venit lângã Mine ca un leneº, fãrã sã munceºti pen-
tru Mine. Pentru ce? Pentru pãmânt? Pentru poftele tale? Ni-
meni nu M-a alinat când Eu te-am mângâiat. Eu te-am pansat,
ºi tu M-ai insultat. Sã nu se supere nimeni cã nu M-am dus în-
tr-un locaº ºi am rãmas aici. Nimeni nu-Mi face întrebare la a
Mea supãrare. Cerul suferã cã nu mai poate rãbda ºi vrea sã
stea lângã faþa ta, cã nimeni dintre sfinþi nu se bucurã pânã nu
va veni sfârºitul, când se vor împãrþi darurile. 

... Sunt sfinte aceste cuvinte. Simþiþi-le, tatã, acum, îna-
inte de sfârºit. Tatã, dacã Domnul Iisus vrea sã fii fericit, tu
nu trage sã fii osândit. Nimeni nu e mai bun ºi mai milostiv
ca Mine. Nimeni nu are ce-þi da din cele ce-þi dau Eu. 

Dupã vremea asta vine alta ºi vine altul, cã mai e pu-
þinã vreme. 

... Legea voastrã e legea lui Dumnezeu, ºi legea lui
Dumnezeu este legea voastrã. Nu amestecaþi legea lumii cu
legea voastrã. Cine calcã legea, sã ºtiþi cã e judecat de lege.
Aþi auzit? Nu grãiesc pãmânteºte, ci grãiesc duhovniceºte. O
sã vinã de la apus ºi de la miazãzi ºi de la miazãnoapte ºi o sã
staþi toþi la un loc, într-o casã. ªi atunci pentru ce se face
aceastã adunare de familii în jurul templului Meu? Pentru
smintealã? Pentru greºeli? O, nu de aceasta am adus din rãsã-
rit ºi miazãnoapte, ca sã vã smintiþi unii pe alþii. Vai prin cine
vine sminteala! Mai bine sã-þi legi o piatrã de gât ºi sã te
arunci în apã, ºi lucrul acesta l-am mai spus o datã. Cine are
urechi de auzit, sã audã. 

... Multã mizerie se aruncã pe ea. Multã suferinþã se
aruncã pe ea, dar Eu vin cu nãframa Mea ºi o ºterg. Se mirã
lumea toatã când vede cã apare câte unul, câte doi în preajma
ei, prin aceastã lucrare cereascã. 

... Pãstraþi-vã turma, pãstorilor, ºi când plecaþi la
pãstorit, postiþi ºi rugaþi-vã. Cine nu vã ascultã pe voi, pe
Mine nu Mã ascultã. Cine vã urãºte pe voi, pe Mine nu Mã
ascultã, ºi Eu îl urãsc pe el. Când intraþi undeva, sã ziceþi: „Sã
binecuvinteze Dumnezeu aceastã casã“, ºi dacã nu este pen-
tru Mine, sã se ia blagoslovenia din acea casã. 

15/28 octombrie 1979

România: munte sfânt, ocrotit de Maica Domnului. Cei din mor-
minte aud glasul Domnului. Proorocie: un munte înalt se va 

dãrâma ºi va nimici multe trupuri. 

... Intrã pe portiþa sfântã, intrã la Mine, poporul Meu,
intrã, tatã, cãci cel mai înalt munte care s-a socotit de frunte,
se va dãrâma, se va sfãrâma. Numai muntele cel sfânt va rã-
mâne pe pãmânt, cã e stãpânit de mâna Mea. Ieºiþi din lume,
cã lumea nu rãmâne. Tot ce se cheamã cu Mine, acela va rã-
mâne. Schimbaþi-vã trupurile. Veniþi ºi vã sfinþiþi la muntele
cel sfânt, care este scris de când sunt veacurile! Veniþi aproa-
pe! Veniþi ºi auziþi cuvintele Duhului Sfânt, cã va cânta din
toatã muzica Sa. Sã nu-Mi spuneþi Mie în faþã cã nu aþi auzit,
cã ºi morþii îngropaþi de mii de ani, ascultã ºi aºteaptã sã iasã
din groapã ºi sã mãrturiseascã tot ce au auzit cât au stat în
mormânt în vremurile de sfârºit. 

Vino, Israele, la Mine, cã am fãcut minuni ºi nu te-ai
învrednicit de Mine, iar astãzi, în mormânt, crezi ºi aºtepþi sã

ieºi. O, Israele tatã, ferice de nepoþii ºi strãnepoþii pe care-i ai
azi pe pãmânt, cã aceia te scapã. ªtii care nu va scãpa? Un tâl-
har al duhurilor, un ucigãtor al duhurilor, un vânzãtor al du-
hurilor, acela nu va scãpa. 

... Pãstoraºilor, iubiþi-vã unul pe altul, cã diavolul vã în-
deamnã sã vã certaþi, vã îndeamnã sã vã urâþi ºi sã vã ocoliþi.
Sã nu zicã cineva cã mai bun este unul, ºi celãlalt nu. Precum
unul, ºi celãlalt; fiecare cu darul pe care-l are. Cine-l deose-
beºte pe unul de altul, este lucrãtor de dezbinare. Pãstoraºilor,
între voi se aflã unii copii care poartã duhul geloziei. Nu îngã-
duiþi, cã aceasta are pe diavolul de stãpân. Pãstoraºilor, luptaþi-vã,
cã unele dintre oile voastre sunt duºmãnoase, ºi dacã li se
descoperã pãcatele, zic: „Lasã, cã ºtiu eu de la cine a venit“.
O, de ce, oare, nu primiþi? O, ce pãziþi voi când vã întâlniþi
între oi? Ce pãziþi? Nu vã uitaþi bine? Eu vã spun cã dacã mer-
ge mai departe, nu vor putea ajunge la locul fãgãduit. 

Aceastã minune este datã peste tot pãmântul, dar
numai pentru cine crede ºi este cu Mine. Fãrã credinþã în
Dumnezeu, chiar dacã l-a împãrtãºit în ziua în care a murit,
nu iese din iad decât numai prin cei aleºi ai Mei. 

... „Bogdaprostea“ este un lucru prin care se strecoarã
mila ta în mâna Mea, dacã n-ai lucrat murdar în acest loc. 

... Credeþi voi aceastã profeþie? ªi dacã credeþi, cum o
socotiþi: cereascã, sau pãmânteascã? Prin câte locuri am tre-
cut cu acest trup de mânã, ºi zicea: „Nu mai pot“, ºi ziceam:
„Poþi“. Era desculþã ºi bolnavã ºi urca în muntele cel mai
înalt ºi cobora. A mers mult, mult pe jos acest trup. S-a milos-
tivit Tatãl ºi a uºurat-o de drumuri. Dar am trecut prin multe
oraºe ºi sate, ºi toþi strigau „Osana, binecuvântat este Dom-
nul Iisus!“. De ce atunci au crezut ºi acum nu mai sunt aceia?
Precum în trup, ºi în Duh, aºa e Domnul primit. Totuºi am
strigat, ºi iatã, o sã ajungem ºi la ultima zi, ºi va zice Dom-
nul: „Unde este poporul Meu care credea în cuvintele Mele?
Unde e?“. Care vom plânge? Noi, sau ei? Toþi vom plânge: ºi
Noi, ºi ei. 

... Sunteþi rugaþi sã fiþi desãvârºiþi, cu fapte plãcute, ºi
pãziþi blagoslovenia pe care aþi luat-o din mâna Domnului.
Pãziþi, ca sã nu aºterneþi peste ea altã lucrare. Domnul Iisus
te-a uns ca sã biruieºti ºi duhul curviei, ºi duhul geloziei, ºi
duhul urii, ºi orice pãcat. Binecuvântarea Domnului peste
cine e, ºi a ajuns tare, ºi orice trimis al lui Dumnezeu, care a
adus binecuvântare peste poporul Meu, se aflã mereu. Isaac a
dat binecuvântare lui Iacob, pentru cã a fost trimis de Dum-
nezeu ca sã-l binecuvinteze. Vezi cã obiceiul pãrinþilor dã bi-
necuvântare la cei întâi nãscuþi? Ce se întâmpla dacã Isaac
dãdea binecuvântare peste pãgânul acela? Sã vorbiþi lucrurile
acestea. Tatã, fiþi blagosloviþi, ºi arãtaþi toate lucrurile lui
Dumnezeu. 

... Înmulþiþi oile, din duh, nu din trup. Copiii din zilele
de astãzi vor pune foc la bisericuþã ºi la cei ce au credinþã
sfântã; vor porni rãzboi cu aleºii Mei. Crezi? 

... Aveþi în faþã ºi postul, ºi lumea. Alegeþi viaþa cu
Mine. Postiþi ºi vã rugaþi, nu trãiþi ca lumea. Cine vrea sã facã
voia Mea, desãvârºit sã o facã, iar cine nu vrea, este rugat sã
iasã afarã de la Mine, dar sã ºtii cã greu va fi dacã va ieºi. Încã
o datã vã spun: se va dãrâma un munte înalt ºi va prãpãdi
mulþime mare de suflare la a sa dãrâmare. O va prãpãdi, dar
sã ºtiþi cã mai uºor îi va fi Sodomei ºi Gomorei la judecatã
decât acestora. Crezi? Un tâlhar al duhurilor, un ucigaº al du-
hurilor, un vânzãtor al duhurilor, acela nu va scãpa. ªi zic, nu
mai omorâþi duhurile. Fereºte-te, creºtine, sã fii ucigaº al
duhurilor. 
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... Pãstraþi-vã, cã e gata sã nu mai cobor, cã prea mult
chinuiesc acest vas. 

29 octombrie/11 noiembrie 1979

Acesta este pãmântul fãgãduinþei. Adventiºtii împotriva biseri-
cii adevãrate. A sosit judecata pentru femeie ºi pentru fiara 

apocalipticã. Pãstrarea sãrbãtorilor. 

... V-am adus în acest loc nu ca sã vã îmbogãþiþi, nu ca
sã te foloseºti numai tu, ci sã cauþi, tatã, ºi folosul altuia.
Acesta este pãmântul fãgãduinþei. V-am adus lângã Mine. Fiþi
aºa cum cere Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, cã nu v-a adus Dom-
nul aici ca sã vã smintiþi. Fiþi neîntinaþi, cã astãzi zic sã faci
voia Mea nu de fricã, pentru cã am lãsat liberã voinþa omului.
Înarmaþi-vã bine cu credinþã ºi învãþaþi bine carte, cã v-au
luat-o înainte adventiºtii. David era un copil, ºi Goliat venise
cu gândul de a nimici credinþa ºi poporul Domnului ºi batjo-
corea pe Dumnezeu. ªi l-am adus pe David, l-am luat de la
oile tatãlui sãu ºi l-am adus în faþa armatelor pãgâne ºi în faþa
lui Goliat, dar nu cu pietricicã l-a omorât David pe Goliat, ci
cu cuvântul ºi cu puterea credinþei. 

... Iatã, mãi poporul Meu, pe femeia care ºedea cãlare
pe fiarã. S-a suit fiara pe femeie, ºi acum le-a sosit vremea sã
fie judecate, ºi femeia ºi fiara, ºi sã fie nimicite, ºi fiara ºi cei
care au hrãnit-o. Într-o clipealã de ochi voi face aceasta ºi se
va schimba totul, chiar ºi marea. Ai sã te miri, copilul Meu, ºi
ai sã zici: „Oare, aºa este? Sau este o pãrere?“. A sosit vre-
mea, mãi copilaºii Mei, când Dumnezeu va aduce libertatea,
va aduce dreptatea, ºi nu va mai fi cine sã te asupreascã. Vei
lãsa lucrul tãu în drum ºi îl vei gãsi tot acolo, cãci nu va mai
fi cine sã-l fure, cã hoþul din fire, n-are lecuire, ºi va fi greu
ca un hoþ sã mai poatã trãi între credincioºi, cãci Duhul lui
Dumnezeu îl vãdeºte, ºi va fi greu pentru omul rãu, cã va fi
pedepsit de lege. 

Vei face fântânã în grãdina ta, ca fântâna lui Iacov, ºi la
fântânã ne vom întâlni. De bucuria care va fi, pruncul nu va
mai suge la pieptul mamei sale, ºi mirele nu se va mai apropia
de mireasa sa. Vã dau putere sã cãlcaþi peste ºerpi ºi peste
balauri ºi nu veþi fi vãtãmaþi de nimic din ce va veni asupra
voastrã. Sã nu vã înfricoºaþi. Eu sunt cu voi. Unde vei merge
tu, Eu sunt cu tine. 

Ai vãzut, tatã, trâmbiþa Mea cât era de bolnavã, cã nu
putea nici sã respire? Ia uitaþi-vã ce bine vorbesc Eu prin
graiul ei. Voi aduce iar vremea minunilor, ºi orice rãu care se
va întâmpla, se va repara; surzii vor auzi, ºchiopii vor umbla. 

Sã nu purtaþi, fiilor, haina pe dos. Sã nu-þi fie ruºine sã
porþi haina pe faþã, cã nici Mie nu Mi-a fost ruºine sã port cru-
cea pentru tine; nu Mi-a fost ruºine îmbrãcat în haina de bat-
jocurã pentru tine; nu Mi-a fost ruºine când strigau: „Regele
iudeilor!“. Puteam sã-i nimicesc dintr-o suflare, dar am lãsat
sã se împlineascã, pentru ca sã scot neamul omenesc din greul
blestem. Am rãbdat ca sã-i scot pe Adam ºi Eva din iad. Nu
vã luaþi cu morþii, nu faceþi ce face aceastã lume, cãci pe voi
vã pregãteºte Domnul tocmai pentru ca morþii sã capete viaþã
ºi înviere prin mâna voastrã. 

Pãstraþi sãrbãtorile sfinþilor, cãci sfinþii vã sunt de mare
folos. În fiecare zi sunt sfinþi mulþi, care s-au jertfit pentru
credinþa sfântã ºi pentru adevãr ºi au împodobit bolta bise-
ricii. Nu este nisip în mare, nu este frunzã în copaci, nu sunt
stele pe cer câþi sfinþi are Dumnezeu, ºi în aceastã mulþime i-am
socotit ºi pe cei din cer, ºi pe cei de pe pãmânt. 

7/20 noiembrie 1979

1980 

Darurile de azi nu au mai fost. Proorocie pentru întoarcerea rege-
lui Mihai al românilor. Sã nu ispiteºti pe Dumnezeu. 

... Israele, Israele, e vreme grea când tu stai în faþa
Mea. E vreme grea când Domnul face lucrarea Sa. E vreme
grea, lipsitã de sãnãtate sfântã. E vreme grea, tatã. Poporul
Meu, ºtii cine te-a zidit pe tine? Prin aceste cuvinte duhovni-
ceºti voi lega în înþelepciunea ta ºi pe cele pãmânteºti. Cine
þi-a zidit casa ºi cine te-a întemeiat? Cine þi-a pus temelia ta?
Cã e de mult de când nu M-am mai coborât în faþa voastrã, cã
nu se mai poate, cãci pentru mulþi cuvintele Mele sunt povarã
de cãdere, ºi este primitã cu necredinþã lucrarea Mea. 

Sã asculþi, poporul Meu. Cine þi-a zidit de la temei
pânã la acoperiº casa ta? ªi nu numai þie, ci fiecãruia în parte
Dumnezeu îi pune întrebarea aceasta. Stai ºi zãboveºte ºi bine
Îmi rosteºte rãspunsul la întrebarea Mea. Israele tatã, copila-
ºul Meu, cerceteazã bine ce cuvânt pune Domnul în faþa ta.
Israele, poporul Meu, cum este bine sã te numesc: „Israele“,
sau „creºtine“, sau „copil al Domnului Iisus Hristos“? Cum
este mai frumos sã te strig? Cetele îngereºti spun sã te nu-
mesc copil îngeresc. 

O, plânge Maica Mea, cea îndoliatã. Plâng profeþii ºi
proorocii care au profeþit ceea ce au vãzut. Plâng, plâng cu
suspine ºi cu lacrimã vãrsatã pe piept de ceea ce întâlnesc
astãzi pe pãmânt ºi în lucrarea Mea. Israele, poporul Meu, nu-
mai suspinul tãu nu se mai vede. Nu þi-e dor, tatã, de Mine?
Nu þi-e dor de cuvântul Meu? Nu am auzit niciodatã la voi ca
sã vreþi sã mai vinã Domnul. Israele tatã, nu te îngreþoºa de
lucrarea Mea, nu te îndepãrta de învãþãtura Mea, cã altã învã-
þãturã va surpa viaþa ta, ºi Domnul în calea ta nu va mai sta,
ºi va pleca, pentru cã nu mai e nimic plãcut din gura Domnu-
lui pe acest pãmânt. 

... O, iubite fiu din vremea de astãzi, întoarce-te la în-
ceputul legii lui Dumnezeu ºi citeºte, cã Dumnezeu Se îngri-
jeºte sã dea înþeles robului Sãu, ºi singur vei vedea cãrãruia
rea, ºi dacã eºti pe ea, te vei da la o parte ºi vei suspina ºi vei
plânge ºi te vei întâlni cu Cel ce poartã pe cap cununa, ºi te
va mângâia ºi te va îndrepta, cã iatã, nimic nu se mai poate
grãi cu aceste cuvinte, pentru cã mult s-a grãit ºi mult am
trimis acest cuvânt în faþa voastrã, cã nici un profet nu a
primit cât aþi primit voi astãzi, ºi iatã cã Domnul dacã nu va
reuºi cu voi, pietrele vor rosti contra voastrã; cã nimic nu te
va ajuta sã scapi de furtuna care va veni peste lumea aceasta,
cãci Domnul a venit sã-þi fie þie temei ºi scut de apãrare. As-
cultã, poporul Meu, ºi nimic nu mai iubi mai mult decât pe
Dumnezeu. Nu iubi pe cel ce te abate prin cuvântul sãu, de la
Domnul, ºi te vei mira când Domnul Iisus Hristos va veni din
cer pe pãmânt pentru toþi ºi pentru toate. ªi pentru cã mai este
vreme pânã se vor despãrþi, iatã cã Domnul, pentru mila de
poporul Sãu a scurtat aceastã vreme, ºi va veni mai repede.
Nu mai poate Dumnezeu rãbda ce face lumea astãzi. Atât,
animalele au rãmas cu Dumnezeul lor. Nimic nu te-a zidit pe
tine, afarã de Mine. Aºa am strigat cãtre Fiul Meu: «Acesta
este Cel prin Care am binevoit!». Aºa va striga Dumnezeu ºi
în faþa lumii acesteia: „Aceasta este lucrarea Mea prin care
am lucrat“.

Tatã, unde este tusea vasului Meu? Am luat-o Eu, ca sã
pot lucra, ca sã pot grãi, ºi aºa va lucra Dumnezeu cu toate,
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cã poate. Ai venit în popor în vreme ca sã fii intrigos? Ai venit
în vreme ca sã-Mi fii curvar? Ai venit în vreme ca sã-Mi fii
tutunar? Ai venit în vreme ca sã-Mi fii vânzãtor? Ai venit în
vreme ca sã-Mi fii trãdãtor, ca sã-Mi fii judecãtor? Domnul a
spus: aici nu se duºmãneºte, nu se urãºte, nu se pizmuieºte,
nu se vinde, nu se tâlhãreºte. Dacã nu þi-a dat Dumnezeu sã
cunoºti un lucru al Sãu, de ce urãºti pe fratele tãu, pe sora ta?
De la Mine a fost ca sã nu cunoºti acest lucru. Vinde, creºtine,
averea ta, ca sã capeþi înþelepciune, ca sã poþi sta în locul
acesta. 

... Floricelelor, nu cu cartea pãmânteascã veþi intra în-
tru împãrãþia Mea, ci cu cartea duhovniceascã ºi cu viaþa du-
hovniceascã veþi intra. 

O, a fost odatã un împãrat cu numele de Mihail, ºi el
ducea lumea la cer prin credinþã, ducea lumea la bisericuþã. ªi
astãzi nu a murit acela, ºi ºade înghesuit într-un colþ de
pãmânt ºi aºteaptã. Se duce mereu îngerul Meu ºi îi spune:
„Mai sunt suflete care nu s-au plecat lui Baal“, ºi el se roagã
la Mine: „Þine-i, Doamne, ca sã-i am, pânã voi veni eu, ca sã
am sã fac lucrarea Ta“. Ce ziceþi, tatã, va mai fi mult? Sã ºtiþi
cã Dumnezeu îl va aduce iar pe robul Sãu. 

... Nu mai fiþi rãi. Nu mai arãta cu degetul pãcatul fratelui
tãu, cã dacã þi-aº arãta al tãu pãcat, e mare. Crezi? Nimic, mãi
tatã, nu-þi dã putere în vremea de durere, decât Dumnezeu. 

Mã uitam la voi când aþi lãsat ºi voi chipul nebãrbierit
pentru o rudã a voastrã, ºi veneaþi ºi întrebaþi: „Mã bãrbie-
resc astãzi, ori mâine, sau când?“. Ce rãspuns sã-þi dea vasul
Meu? O, tinere, ce pãcat ai cã rãbdare n-ai! Nici atât, tatã?
Floricelele Mele, nu zic sã nu vã bãrbieriþi, dar nu vã mai în-
grãmãdiþi. Daniele, asculþi? Iatã cã nu ºtia trâmbiþa Mea ce
rãspuns sã dea: „Mã bãrbieresc astãzi, disearã?“. O, tatã, nu
mai ispitiþi acest trup, cã veþi rãspunde. Cât vrei sã þii, cât pre-
þuieºti ºi cât iubeºti, atât sã þii. Nu te-a forþat nimeni sã þii dacã
n-ai dragoste. Aºa e dat de la sfinþii pãrinþi: când pleacã cine-
va din casa ta, sã împlineºti lucrul acesta, dar nu cere mãsurã
de la nimeni cât. O sã vinã timpul sã nu te mai bãrbiereºti. Nu
te obligã nimeni. E o tainã a Mea, care nu se spune. O sã vinã
timpul ca dragostea Mea sã te dea pe faþã cã eºti creºtin. Dar
va veni timpul, ºi vine, când voi sta în faþa voastrã mereu cu
cuvinte sfinte. Vine dacã am pentru cine. 

... Israele, fiul Meu, ºtii ce preþ ai? Eºti în vremea
scumpirii. ªtii ce preþ ai? Cui dai preþul tãu? Faci bogat pe du-
hul rãu, cu preþul tãu. Ce te vei face? cã de la distanþã voi spu-
ne: „Întoarce-te înapoi, cã nu eºti al Meu“. Nu fi ca Israelul
pe care Dumnezeu l-a scos din robie, ºi acolo îi pãrea rãu de
mâncare ºi cerea carne. Tatã, mai înainte de voi, moºii ºi strã-
moºii voºtri erau sãrmani ºi aveau în casã ºi în ogradã ºi în
toate vasele lor pe Dumnezeu, dar astãzi a venit bogatul aces-
ta ºi râde de sãracul de atunci. Zice cã „A fost înapoiat ºi le-
neº ºi nu a muncit atunci, dar astãzi iatã ce case mari facem
noi!“. Astãzi, duhul rãu a prins mii ºi milioane de locuri, de
hectare ºi s-a fãcut stãpân pe ele. 

... Rugaþi-vã, postiþi ºi nu staþi nepãsãtori, cã avem de tre-
cut un loc periculos, dar Domnul este cu voi; înþelegeþi neamuri
ºi vã plecaþi. Învãþaþi copiii sã zicã: „Cu noi este Dumnezeu, înþe-
legeþi neamuri ºi vã plecaþi, cãci cu noi este Dumnezeu“.

... Din anul 1955 când Domnul a adunat ucenici, le-a
spus la aceºtia: «Care aveþi pãmânt, împãrþiþi-l la sãraci»,
dar nu a crezut nimeni. Atunci se putea face contract, acte ºi
împlineai ºi milostenia, ºi scãpai ºi de pãcat. 

2/15 ianuarie 1980

Domnul are ranele nevindecate. Proorocie pentru venirea neamu-
rilor la credinþa acestui cuvânt. Vremea lui roºu: Edom. 

... Creºtine, popor blagoslovit! Creºtine, Mi-e ruºine cu
tine. Ce vreau Eu sã fac din tine, nu pot, ca dintr-un lemn de
soi rãu. Creºtine, Mã dor rãnile ºi pe timp rãu, ºi pe soare. Nu
se vindecã rãnile. Orice ranã nu se vindecã cu ceea ce faci tu.
Am venit din cer la tine, am purtat palme ºi spini, am purtat
nuiele ºi curele, am purtat cuie, am purtat cruce de lemn, care
nu se putea ridica de jos, ºi am dus-o pe umãrul Meu. De ce
numai Zaheu, de ce numai unii s-au fãcut, ºi tu nu vrei? Tu ai
cea mai mare parte, ºi de ce nu vrei? Creºtine, lucrul tãu!
Creºtine, numele tãu! Creºtine, Dumnezeu cere sã fii ceva
mai luminat, sã fii ceva mai sfinþit, pentru cã eºti cel din
urmã. Eu, Care am suferit pentru pãcatul tãu, n-am fost ce eºti
tu. Aºteaptã tot cerul pentru tine ºi plânge cu suspine, cã în
loc de bine, e rãu; în loc sã fii fericit, eºti osândit. Creºtine,
fiu prea mângâiat! Creºtine, fiu prea ocrotit! Creºtine, fiu
preaiubit, prea mult ai înaintat, cãci când ai fãcut pãcat, nu te-am
certat, ºi ai fost iertat de ºaptezeci ºi ºapte de ori câte ºapte.
Creºtine, ce mai fac cu tine? Adu-þi aminte de ziua de mâine. 

... Domnul, cât a stat cu tine, þi-a grãit cã vrea sã facã
o legãturã mai mare cu tine. Þi-a spus nu o datã, ci de mii de
ori. Ce lucru mare a voit Dumnezeu sã facã ºi cu ucenicii
când le-a spus: «Staþi ºi privegheaþi!». O, ºi de trei ori i-am
vizitat, ºi de trei ori i-am gãsit culcaþi. ªi tot pentru tine a voit
Dumnezeu sã facã lucrul, dar nu ucenicii au dormit, ci tu, po-
porul Meu, ai dormit în timpul când Dumnezeu, din noapte a
voit sã facã luminã; din vreme rea, vreme bunã; dintr-un mã-
rãcine a vrut sã facã lucrare bunã pentru tine. O, creºtine, de
ce nu cunoºti simbolul? 

... Eu te-am pansat, þi-am dat sãnãtate mai mult ca ori-
cine ºi nu þi-a trecut pentru cã nu M-ai iubit. Nu te-ai vindecat
pentru cã ai fost înconjurat de pãcat, cum este un beþiv pe care
nu poate doctorul sã-l opereze cã e alcoolic. Aºa ºi tu, nu a
ajuns doctoria pe care þi-am dat-o, la rana ta, ºi în loc sã te
vindeci, þi-a fost mai rãu, te-ai otrãvit. 

... Am chemat pe cei din strãinãtate sã fie lângã voi ºi
lângã Noi, dar voi nu-i primiþi, ºi îi ciomãgiþi. O, ce vã veþi
face când vor veni aproape ºi fete, ºi bãieþi? Ce vã veþi face
când vor veni împãrãtese, când va veni frumuseþe? Ce vã veþi
face? Ce vei zice când va nãpusti la tine în casã ºi nu te va în-
treba: „Îmi dai voie sã intru în casa ta?“, cã te va scoate afarã
sabia lui Dumnezeu. 

... O, fii credincios ºi nu te socoti cu lucrarea Mea ºi
cum va fi venirea Mea, cã Domnul a fãcut cu tine, nu cu bo-
gatul, nu cu împãratul, ca sã poþi veni tu. Am fãcut cu un
ghimpe lucrarea Mea. O, tatã, am luat acest umilit vas ca sã
dau de ruºine cele mai mari neamuri. Mie nu Mi-e ruºine cã
nu e de neam. Eu îl iubesc pe cel mai sãrac, îl iubesc pe cel
mai urât, îl iubesc pe cel mai amãrât. 

... Astãzi este vremea lui roºu, ºi Eu am spus mereu sã
nu mai purtaþi roºu, ºi voi purtaþi. În casele voastre e roºu.
Prin ce sã vã cunosc de cei roºii? Eºti roºu ºi pe-afarã ºi pe
dinãuntru. Chiar icoana pe care Eu sunt zugrãvit în roºu Eu
nu pot s-o iubesc, decât numai chipul Meu. 

... O, iubite frate, abia am reuºit sã vin la voi, cãci cum
este pãdurea de brad, aºa sunt în calea Mea ºi în calea voastrã
copaci. ªi nu sunt copaci, ci sunt duhuri rele. De ce, tatã? Pe
unde mai intru Eu la voi dacã duhurile rele s-au fãcut copaci
în calea voastrã? Pe unde? De aceea nu poþi sã Mã iubeºti, de
aceea nu poþi sã Mã mai crezi, sã vezi pe Domnul Iisus
Hristos. Acea pãdure nu e de brad, cã moºii ºi strãmoºii voº-
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tri, din brad alegeau tãmâia de tãmâiat, dar astãzi s-au fãcut
din alte soiuri tãmâie, dar Domnul nu a alungat-o, ci a bine-
cuvântat-o ºi pe aceasta. 

... Fiule, nu te-am chemat de la Moldova ca sã te pun
la sapã. Nu te-am chemat ca sã te pun la coasã. Te-am chemat
sã fii la numãrul cerului, sã fii la numãrul celor ce Domnul i-a
rãscumpãrat. Nu te-am chemat sã râzi ºi sã glumeºti, sã bei ºi
sã mãnânci sau sã petreci, ci te-am chemat la muncã duhov-
niceascã. 

... Nu daþi voie sã vã fericeascã creºtinii ºi nici lumea.
Dã-I lauda lui Dumnezeu. Când cineva te urãºte, dã-I mãrire
lui Dumnezeu. 

... Da, fiilor, mai avem un pic. Te vei culca seara pe
vremea aceasta, ºi mâine dimineaþã va fi altã vreme, dar nu se
spune cum este, mai bunã sau mai rea. Dupã vreme se va
schimba. Numai Dumnezeu nu Se schimbã. 

... Adevãr adevãrat grãiesc cã nu este casa ta, þarina ta,
vaca ta, grapa ta. ªi dacã nu vor fi sub blagoslovenia Mea,
vine bomba ºi le va strica. 

7/20 februarie 1980

Numãrãtoarea de la sfârºit: ferice celui ce va fi numãrat la sfâr-
ºit. Preoþii se vor ridica împotriva creºtinilor sfinþi. 

... O, poporul Meu, numãrãtoarea veacului lui Dumne-
zeu, numãrãtoarea de la sfârºit! Când te uneºti cu numãrãtoa-
rea de la început, care s-a fãcut prin Duhul Sfânt? Unde este
numãrãtoarea de la sfârºit? Care ºtiþi de ea? Dumnezeu, de la
început, de când a zidit acest pãmânt, a numãrat primul om,
pe Adam. Fericit cine va fi la sfârºit numãrat. 

... Sã te curãþeºti ca sã poþi intra în locul pe care þi l-am
pregãtit, dar iatã, cuvântul pe care l-am vorbit cu tine faþã
cãtre faþã, te-a sfinþit, cã Eu nu te las dacã credinþa ta va fi
asemenea cu a Mea. 

... Am sã vin la tine în poartã ºi ai sã Mã scoþi afarã, în
stradã. De ce? Cã n-ai citit care este planul lui Dumnezeu. Cã
de la început pânã la sfârºit, nimic lui Dumnezeu nu I s-a dat. 

... O, iubitul Meu, ai sã vii, tatã, ºi ai sã dai de o vreme
rea ºi ai sã zici: „Lasã-mã sub streaºina Ta!“. ªi am sã-þi zic:
„Nu la streaºinã, ci în casã, cã ºi tu M-ai lãsat în casã la tine“.
Am zis sã fac un cãmin. Dar iatã cã în pânza de mãtase s-a ivit
ºi un rozãtor. Nu o strica, nu fã aºa, cã e scumpã mãtasea Mea
ºi nu e pãmânteascã ºi nu o poþi repara, cã e scumpã. 

... Cine-L cunoaºte pe Dumnezeu, va fi întrebat când
va fi adunat tot ce este pe pãmânt; va fi întrebat: „Nu e aºa
cã nu e nici un Hristos?“. Dar tu sã zici: „Nu e aºa, ci este
Domnul Iisus Hristos. L-am vãzut toþi, nu numai eu, ci ºi strã-
moºul meu“. Tatã, ce vei grãi, aceea Dumnezeu va scrie. Da-
cã vei zice cã este Dumnezeu, þi se va ierta orice pãcat, oricât
de greu va fi el, cãci aici e aici, aici este cântarul. 

... Floricica Mea, nu Mã face sã plâng. Ajunge, cã am
plâns destul. Ajunge! Sã Mã bucur cu tine ºi numai cu tine,
dar tu nu-i primeºti pe cei ce Eu vreau sã-i aduc la Mine.
Unde sã-i duc? cã pãmântul e al lui Gog, dar pânã la un loc,
ºi toate se vor pustii. 

... Am adus pe cineva lângã Mine (Petre Neacºu, n.r.) ºi
l-am ajutat sã-ºi ridice casã. ªi acum eºti dator sã împlineºti
ceea ce-þi cer. Îþi cer sã primeºti oiþele Mele sub acoperãmân-
tul tãu, ca sã împlineascã Dumnezeu numãrul Sãu. N-am adus
aceºti creºtini la voi ca sã fie certaþi, ori sã fie mustraþi, ori sã
fie nepreþuiþi de voi. Îi lãsam în comuna lor, dar i-am adus,
creºtine, la tine, cã tu eºti prietenul Meu. 

... Creºtine, ai cãlcat în urma lui Adam ºi Eva, ºi de
aceea îndrãzneºti sã sãvârºeºti urgii, dar Adam a avut mân-
tuire. Pentru tine altã mântuire nu va mai fi. 

... Fiilor, oiþelor, vine vremea ca ºi preoþii sã vã urascã.
Vã vor lua de mânã ºi vã vor da afarã din bisericã de la Mine,
dar voi sã nu-i duºmãniþi. 

22 februarie/6 martie 1980

Pedeapsa celor ce surpã biserica. Credinþa are ca rod faptele ei.
Se vor pleca împãraþii spre lucrarea cuvântului de azi. 

... A sosit vremea rea când vrãjmaºul surpã bisericuþa ºi
credinþa Mea, dar Eu, Domnul Iisus, cum am lucrat cu David
ºi l-a omorât pe Goliat, aºa se va întâmpla ºi cu lucrul acesta
care se luptã sã dãrâme lucrurile Mele. 

... Tatã, lumea vã urãºte, vã duºmãneºte, vã porecleºte,
dar în cine a pãtruns lucrarea Duhului Sfânt, acela rãmâne cu
voi ºi vã iubeºte. În cine nu, vã pune nume de batjocurã, pen-
tru Mine. 

Fiþi credincioºi, dar nu fiþi numai cu credinþa. Fiþi ºi cu
fapta, cãci credinþa fãrã fapte este oalã goalã, care repede se
sparge, dar credinþa cu fapte plãcute nu se sparge niciodatã. 

... Fiule, ai ajuns aproape sã zici muntelui „Dãrâmã-te!“
ºi se va dãrâma, dar dacã n-ai credinþã, ai sã zici: „Iatã cre-
dinþa mea“ sau „Iatã, m-a minþit“.

... Ai sã ai nevoie de credinþã, cã va veni în faþa ta îm-
pãrãteasa de la rãsãrit, care nu a venit niciodatã pe acest pã-
mânt, ºi ai sã stai cu ea faþã cãtre faþã ºi ai s-o faci sã se to-
peascã. ªi pe vrãjmaºul tãu, care azi e un cãlãu, ai sã-l faci sã
se topeascã. 

... O, trâmbiþa Mea, o, fiica Mea, mai suferã un mo-
ment cuvântul Meu, ca sã grãiesc poporului Meu lucrul la
care a ajuns. 

7/20 aprilie 1980

Vine pârâu de sânge peste cei nelegiuiþi. Trezirea poporului creº-
tin spre credinþã statornicã. Vine Domnul în chip vãzut. 

... Israele, poporul Meu, te aºteaptã Dumnezeu, dar tu
nu crezi ºi nu iubeºti aºteptarea Mea ºi nu crezi ceea ce a
pregãtit Dumnezeu pentru tine. Israele tatã, vino sã mãnânci
la masa Mea. Te aºtept. Cautã în sfânta Scripturã, cã vei gãsi
unde spune cã «Mã duc la Tatãl Meu ºi pregãtesc loc pentru
tine». Vino! Te aºtept cu porþile deschise, de când te-am în-
viat, dar nimeni n-a venit. A venit ziua de înãlþare, dar nimeni
n-a venit. Ce vine în urmã, tu nu vezi. Vine un pârâu mare, de
sânge, dar dacã vei fi cu Mine, numai aºa vei scãpa. 

Poporul Meu, arma ta e crucea Mea. Poporul Meu,
gloria ta e credinþa în lucrarea Mea. 

... Pãstoraºilor, rugaþi-vã cum s-a rugat proorocul Za-
haria sã aducã Dumnezeu din cer pe cineva cu putere mai ma-
re, cã sã-l trezeascã pe popor din necredinþã. Aºa s-a rugat el
la Mine când a vãzut cã nu-l mai ascultã poporul. Aºa sã vã
rugaþi ºi voi. 

... O, iubitul Meu, sã fii ca o lumânare de cearã curatã
din stupul Meu. 

Copilaºii Mei, nu risipiþi ceea ce v-am dãruit de douã-
zeci ºi cinci de ani, cã va veni ziua ºi ceasul, cum M-am arãtat
lui Cleopa ºi lui Luca, aºa Mã voi arãta ºi vouã, ºi nici unul
nu veþi fi lipsiþi de a vedea acest trup care a fost rãstignit. 

O, tatã, ce zi mãreaþã a fost ieri! O, poporul Meu iubit,
întru care am binevoit sã Mã fac cunoscut! Am învãþat popoa-
re întregi, ºi iatã ce am luat: patru piroane ºi o coroanã de
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spini, ºi am mai luat o suliþã în coastã. Fericit cel ce va bea
din izvorul acesta. 

O, poporul Meu, vã roagã Dumnezeu sã disparã dintre
voi ura, duºmãnia, gelozia, mândria, încãpãþânarea, lãcomia
de avere, cã vor veni de la rãsãrit ºi de la apus persoane care
vor sã stea aproape de lucrarea Mea. Cine sã le facã lor casã?
cã nu mai au pãmânt sã facã, fiindcã l-a luat Gog. Dã-le tu din
acoperãmântul tãu, cã însutit vei avea ºi nu te vei mai vãita cã
n-ai loc în casa ta. Ce-Mi foloseºte Mie cã am adus copii în
locul acesta, ºi între voi e duºmãnie? Copilaºii Mei, dacã eraþi
cu Mine, Îmi deschideaþi uºa de prima datã ºi spuneaþi: „In-
trã, frate, cã nu la mine, ci la Domnul intri“. Sã dai slavã lui
Dumnezeu cã au venit lângã tine creºtini! Dar câþi aveþi casã,
de la nici unul n-am auzit: „Vreau ºi eu, Doamne, sã primesc
pe robul Tãu sub acoperãmântul meu“. Nu, tatã, voi cãutaþi
avere bogatã. Cu bani ai dat, cu bani voi da. În dar ai dat, în
dar vei lua. 

Aveþi-vã ca fraþii ºi ca îngerii; nu îngerii cei rãzvrãtiþi.
Copii, deosebiþi-vã de lume. Tatã, deosebiþi-vã de lume întru
toate. Nu fiþi ca lumea. La nimic sã nu vã asemãnaþi cu lumea,
cãci cine se aseamãnã cu lumea, nu va fi cunoscut de Dum-
nezeu Tatãl. 

... Ce-þi este mai de folos? Sã mergi cu Domnul în cer,
sau sã rãmâi jos, unde vor mânca fiarele munculiþa ta, ºi
rugina argintul tãu? Mulþi au venit la cer ºi nu au cu ce plãti
vãmile, cãci comoara lor au lãsat-o la C.E.C. 

... Biserica nu este cantinã, nici salã de mese, nici
restaurant, ºi am mai spus cã în sfânta bisericã nu se serveºte
decât numai sfânta Împãrtãºanie ºi anafurã. Ce se mãnâncã
peste acestea, este blestem. 

O, tatã, trecem printr-un mare mãcel, dar dacã vei fi cu
Domnul, nu se va atinge acel mãcel de tine, ºi acesta e pentru
cel ce L-a alungat pe Dumnezeu din inima sa, pentru acela
care se luptã împotriva Mea. 

... Ce v-a stricat de o loviþi? Ce v-a fãcut de o mâniaþi?
O, tatã, numai atunci când veþi bãga-o în groapã veþi vedea cu
ce stare a plecat de la voi. Ai sã strigi: „Iartã-mã, mãmica
mea!“. Dar este înger care stã la cap ºi la picioare, ºi unul în
stânga, ºi unul în dreapta, ºi vã va prigoni ºi vã va despãrþi, ºi
atunci vei vedea cã ai fost rãu ºi necredincios. 

3/16 mai 1980

Proorocie: vine o vreme nebunã peste cei fãrã de Dumnezeu. Pe-
cetea cu Duhul Sfânt este ocrotire a celor credincioºi. Omul este 

casa lui Dumnezeu. 

... Israele, te-am chemat la Mine, Israele. Am fãcut nu-
mãrãtoarea sã te mut de pe pãmânt. Mi-am fãcut lucrarea sã
te fac cunoscut. Israele, popor blagoslovit! Israele, popor
sfinþit! Israele, mai am puþin ºi termin. De ce nu cunoºti sem-
nul dumnezeiesc? cã n-am fost ascuns. 

... De când M-am pogorât cu Duhul pe pãmânt, am
strigat mereu: «Poporul Meu, Israele!». Toatã omenirea te
cunoaºte pe tine ºi ºtie de aceastã profeþie. Nu M-am dus în
altã parte, ºi am venit la tine, tatã. Israele, încã o datã þi se
spune aceastã ºoaptã. Israele, vine dupã tine o pustie mare, o
durere mare, o foame ºi o sete. Vine dupã tine un rãzboi,
Israele, ºi mai vine dupã tine o vreme foarte nebunã, cã se va
mânca omenirea cu gura sa cum se mãnâncã fiarele. Israele,
mâna Mea este asupra ta. Te-am apãrat ºi te voi apãra. Dar
iatã, tu stai nepãsãtor ºi nu vrei sã crezi cã dacã nu vii, te vei
îngrozi ºi te vei îngãlbeni ºi vei chema salvarea ta, dar nimeni
nu te va scãpa, cã toþi te cunosc cã eºti credincios. Dar iatã,

credinþa ta a fost mincinoasã, cã dacã ai fi crezut, ai fi zburat
de la tine la Mine ºi n-ai fi suferit, cã te-am anunþat de acest
amar, cã nu vine pentru lume, ci vine pentru tine, cãci cu lu-
mea nu are de-a face, dar are cu tine, ca sã te înºele. 

Israele tatã, uitã-te bine ce a suferit poporul Israel de la
cuvântul sfânt. Israele, nu mai sta, nu mai aºtepta, cã nimeni
nu mai e pentru tine bine, cã tot binele l-am vãrsat pentru tine,
dar tu, binele nu l-ai vrut, ºi te-ai abãtut ca un rãufãcãtor, în
calea trufaºilor. 

Israele, popor rãsfãþat, care nu vrei sã te miºti din acest
loc rãu, nu vrei sã te osteneºti! Dacã ai postit, ai postit, dar am
vãzut ce ai fãcut în timpul ce ai postit, cã ai fost supãrat, ai ame-
ninþat, ai fost otrãvit, n-ai mângâiat cum scrie în ziua de post. 

... De ce, tatã, îþi spune: „Strada sfinþilor“? De ce?
Pentru cã pe fruntea ta e scris cuvântul acesta: „În numele Ta-
tãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin“. Aceasta este pe-
cetea Duhului Sfânt, ºi de te vei duce în fundul mãrii, nu te
va primi; de te vei duce în fundul pãmântului, nici acela nu te
va primi, ci te va zvârli afarã, cãci ai pe tine semnul blagoslo-
veniei, semnul unde te-ai hrãnit, unde ai stat ºi ai locuit, ºi
iatã, nimic n-ai suferit. 

... O, tatã, pe pãmântul acesta sunt numai duhuri rele.
Ce fac duhurile rele? Îºi fac casã, nu de cãrãmidã; fac casã în
inima omului. O, tatã, zice cã inima omului nu se mai surpã
niciodatã. Omul e fãrã moarte atât cât trãieºte, dar nu primiþi
în inima voastrã pe duhul rãu sã facã în voi casã. Primiþi pe
Dumnezeu, cã eºti fãcut de mâna lui Dumnezeu. Dacã omul
nu-l lãsa pe duhul rãu sã-ºi facã în inima sa casã, nu mai era
pustia aceasta, nu mai era cârciuma, nu mai era curvia. Iatã cã
a stricat duhul rãu lucrul lui Dumnezeu ºi l-a profanat ºi l-a
luat în stãpânirea sa. 

Copilaºii Mei, cu cine staþi voi dacã Eu plec din inima
voastrã? Eu nu pot sã trãiesc cu duhul rãu în inima voastrã, cã
odatã ce tu urãºti pe fratele tãu, pe Mine Mã urãºti. Nu pot sta
în casa ta cu ura, cu minciuna, cu invidia, cu gelozia, cu mân-
dria. Nu, tatã, Eu Mã duc în altã casã, unde gãsesc iubire,
pace, dragoste. Nu te amãgi cã dacã L-ai urât pe Dumnezeu,
adicã pe fratele tãu ºi ai fãcut ca tine, nu va fi rãu de tine. Va
veni pedeapsa ta. 

Eºti un popor fãrã milã. N-ai avut milã nici de frate,
nici de sorã, nici de Mine, Domnul, Care strig la tine. Dacã
L-ai vedea pe Domnul rãstignit din nou, ai zice: „O, bine cã
am scãpat, cã Acesta a fost un necaz pentru mine“. Dacã ai
vedea pãstorul rãstignit, ai zice: „Lasã-l aºa, cã acesta a fost
rãu pentru mine“.

... Pune cineva întrebarea: „De ce se fereºte acest po-
por ºi nu merge vãzut de toatã suflarea? De ce se fereºte ºi nu
cântã? De ce se fereºte ºi nu merge pe drum larg?“. Tatã,
pentru cã tu nu cunoºti ceea ce vorbeºti, nu cunoºti nici tim-
pul pe care-l trãieºti, pentru cã zici cã toatã mâncarea este
bunã, toatã viaþa este bunã, dar Eu spun cã nu e bunã toatã
mâncarea ºi nu e bunã toatã viaþa pentru tine, ºi trebuie sã
asculþi ºi sã faci ca Mine. Nu tot drumul este bun sã mergi pe
el, cã ajungi la un capãt unde te înfunzi ºi ai vrea sã te întorci
ºi nu mai poþi. 

22 iunie/5 iulie 1980

Cei credincioºi sunt scriºi în cartea cerului. Omenirea va primi o
plagã grea. 

... Copilaºilor, numele vostru este scris în cartea ceru-
rilor. Pentru ce îngãduiþi duhului rãu sã fure duhurile voastre?
Fiilor, îmbrãcaþi-vã duhovniceºte. 
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Vor veni profeþi mincinoºi ºi vã vor spune cã Maica
Mea nu este aºa cum am spus Eu ºi vã vor spune cã profeþia
din faþa voastrã nu este adevãratã. Copilaºilor, învãþaþi bine
aceastã profeþie. Domnul Iisus Hristos este ºi va fi, ºi voi pro-
feþi precum în trup, ºi în duh. Nu distrugeþi duhurile acestei
profeþii. 

... Cum vine, tatã, aceastã lucrare? cã la început M-aþi
luat în braþe, iar acum M-aþi alungat ºi din casã ºi din inimile
voastre. Ce aþi socotit când aþi auzit acest cuvânt? Ce aþi so-
cotit la primul cuvânt când am vorbit prin acest trup cu voi?
Cã este Domnul. Dar astãzi ce ai socotit când îl trimit sã spu-
nã cã ai greºit aºa ºi aºa? Spune adevãrul. Ai socotit cã e de
la vecinul, cã e de la pârâºul. Atunci ce ai socotit faþã de ce ai
spus la început? Ce este? Cum rãmâne? Sã zic Eu ca tine, sau
tu ca Mine? ªi dacã nu zici ca Mine, ce e de fãcut? Adevãr
adevãr grãiesc cã pânã nu veþi asculta cuvintele Mele, nu veþi
fi pe temelia credinþei, ºi vei fi socotit ca rãzvrãtit. Vai de tine
dacã se va scrie numele tãu, în loc de creºtin, rãzvrãtit! Ce aþi
socotit voi când Eu am spus: „Veniþi în preajma Mea“? Ai
primit ºi ai zis: „Da“. Atunci din ce ai vorbit? ªi acum din ce
vorbeºti? De ce când sunteþi în durere cereþi de la Mine
vindecare, ºi când sunteþi în sãnãtate, când eºti mare boier, nu
te mai uiþi pe urmele tale când mergeai desculþ? 

... Strângeþi-vã mãnunchi, ca nuielele unei mãturi ºi
uniþi-vã ca sã vã pot apãra de vremea cea rea care vine, cã iatã,
Maica Mea plânge ºi se roagã mereu pentru voi ca sã nu pieriþi
ºi voi în aceastã plagã, cãci se va vãrsa o plagã tare grea. 

... Poruncesc la copiii voºtri sã se mãrturiseascã aseme-
nea omului mare. Dacã nu voiþi, luaþi pãcatul îndoit, ca pã-
rinþi. Domnul Iisus a fost mic ºi a propovãduit fariseilor
Scriptura. Aºa ºi copiii voºtri trebuie sã facã. Domnul Iisus nu
a ºtiut carte, dar voi ºi copiii voºtri ºtiþi carte. Nu puneþi mo-
tivul cã a fost Dumnezeu. În fiecare trup este Dumnezeu, cã
fiecare aþi fost de multe ori binecuvântaþi. 

29 iulie/11 august 1980

Cei ce sunt cu Domnul vor fi salvatori pentru neamul lor. Cei din
urmã vor împãrþi darurile. Alcoolul este de la diavolul. Se vor ivi
ispititori împotriva acestei profeþii care se numeºte Cuvântul lui 

Dumnezeu. 

... Unde nu este Dumnezeu, acolo locuieºte duhul rãu.
Unde este ceartã ºi minciunã ºi invidie ºi tâlhãrie ºi lãcomie,
acolo este duhul rãu, ºi acela se cheamã robul sãu. 

... Creºtine, am pus toate pe pieptul tãu, ca sã alungi pe
duhul rãu. Vino, cã a venit duhul rãu sã se facã stãpân pe tem-
plul Meu. Vino ºi scoate-l afarã, cã se vor închide porþile ce-
rului ºi nu vei mai avea pe unde intra. Dacã veþi fi ascultãtori
ºi veþi avea credinþã sfântã, prin fapte, vom cumpãra întreaga

þarã. Sã ºtiþi cã nu banul cumpãrã, ci fapta bunã. Banul e al
cezarului. Fapta bunã ne aduce pace, sfinþenie, libertate. Cu o
faptã bunã, luminoasã, vei câºtiga împãrãþie, tatã. 

... Fiþi credincioºi în Domnul Iisus Hristos, nu aºa cum
zic unii cã sunt credincioºi ºi zic: „Slãvit sã fie Domnul Iisus
Hristos!“. Bine ar fi sã fie aºa, dar a furat duhul necurat
aceasta, ºi nu face spre lauda Domnului, ci spre ispitire, ca sã
te înºele pe tine. Dar tu, care ai stupul plin de miere de albine,
nu te vei amãgi, ci vei cunoaºte ce e pentru Mine, ce e pentru
tine ºi ce e pentru moarte. 

... Cine este cu Dumnezeu, va mântui pânã la al miilea
neam, dar nu ºi pe cei ce au fost în locul acesta. 

... Trupul acesta este o mânã de þãrânã, pe care l-am
purtat prin foc ºi prin apã ºi prin mare ºi prin tot felul de du-
rere fãrã mângâiere. 

... Cununa pentru fapte nu a primit-o nimeni. Se duc
sfinþii ºi întreabã: „Mai e mult, Doamne?“. „Mergeþi la locu-
rile voastre, cãci pânã nu vin cei din necazul cel mare, nu
vom împãrþi darurile.“ Aºa vã spune Domnul: tu vei fi cel din
necazul cel mare, pe care te aºteaptã cerul cu pompã. 

... Am vãzut la mare preoþi în pieile goale. Plângeþi ºi
vã tânguiþi, cã acela nu are voie în pielea goalã. Pe acela nu-l
mai ascultã Dumnezeu. 

Spune, creºtine, ce auzi de la Mine? Nu e îngãduit
preotului sã-ºi pãrãseascã locaºul sfânt ºi costumul sfânt,
pentru cã e harul lui Dumnezeu. De aceea a ajuns lumea
moartã, ºi sã ºtiþi cã moartã va fi, ºi mânia lui Dumnezeu plu-
teºte pe deasupra întregii lumi. 

... Nu sunt împotriva legii, ci am venit s-o împlinesc,
dar voi veniþi-Mi lucrãtori. Uite, se zideºte o bisericuþã. Nu e
nici cãrãmidã, nici zidari, nici bani. ªi dacã o va zidi, nu mai
are nici un preot, ºi apoi nu mai are nici har. Munceºte, creº-
tine, ºi la Mine, cã dacã nu va mai fi preotul, va veni Dumne-
zeu ºi o va îngriji, cã nu e pusã sã se ruineze. 

... Duhul lui Dumnezeu nu locuieºte cu duhul rãu. Ori
unul, ori altul. ªi într-o casã am vãzut cã e un creºtin ºi un cã-
lãu, chiar soþ ºi soþie, ºi se despart, cãci se ucide unul din ei. 

... Cine bea alcool, acela sã nu se aºtepte la bine. Cine
a pus o picãturã de alcool pe masa sa, nu zic în gura sa, de la
acela a plecat Dumnezeu cu binecuvântarea Sa. Ai vãzut pe
Domnul bând alcool pe pãmânt? Dar nu a bãut decât apã ºi
vin. Vin a bãut ca sã se împlineascã ce s-a zis prin prooroci. 

Cine pune alcool la pomanã, la praznic sau la paras-
tase, nu este primit de Mine. 

Multe fiinþe au încercat ºi vor mai încerca sã ispiteascã
lucrarea Mea, dar nu vor putea. Multe lucrãri sunt sfinte, dar
vei auzi de proorocie, cã e colo ºi e colo. Nu te amãgi, cã o
fac duhurile rele mai gustoasã ºi o laºi pe cea sfântã. 

21 august/3 septembrie 1980
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