
Praznicul Naºterii Domnului 

Lumea nu ºtie ce înseamnã sãrbãtoare de naºtere. Omul nu ºtie ce
este izvorul fericirii lui. Cei îndureraþi pentru Domnul sunt cei 

frumoºi. Sãrbãtorile naºterii sunt dureri de naºtere. 

MM ã fac cuvânt de sãrbãtoare a pomenirii naºterii
Mele din mamã Fecioarã acum douã mii de

ani, cãci scris este: «Lumea prin El s-a fãcut, dar lumea nu
L-a cunoscut, ºi întru ale Sale a venit, dar ai Sãi nu L-au pri-
mit; ºi celor câþi L-au primit, care cred în El, le-a dat putere
sã se facã fii ai lui Dumnezeu». Amin, amin, amin. 

O, copii care credeþi cã Eu am venit de la Tatãl ºi din
Fecioarã mamã ca sã fac din nou lumea! O, ce dulce ºi ce cu
dor citea Scripturile venirii Mele mama Mea Fecioara, prin
care Eu M-am fãcut cunoscut pe pãmânt, ºi L-am fãcut ºi pe
Tatãl cunoscut, cãci Ioan cel iubit a zis: «Pe Dumnezeu ni-
meni nu L-a vãzut vreodatã, dar Fiul Cel Unul nãscut, Care
este în sânul Tatãlui, Acela L-a fãcut cunoscut, cãci Fiul ºi
Cuvântul Tatãlui S-a fãcut trup ºi S-a sãlãºluit între noi, ºi am
vãzut slava Lui, slavã ca a Unuia nãscut din Tatãl, plin de har
ºi de adevãr». Amin. 

O, copii care credeþi cã Eu am venit din sânul Tatãlui
ºi M-am fãcut trup ºi L-am fãcut cunoscut ºi pe Tatãl! O,
fiilor, am venit cuvânt la ieslea cuvântului Meu ca sã Mã sã-
lãºluiesc în voi ºi între voi plin de har ºi de adevãr, ºi sã vi-L
fac cunoscut ºi pe Tatãl, pe Care nimeni nu L-a vãzut vreo-
datã decât Fiul Sãu, Cel Unul nãscut dintr-Însul, din Tatãl, fii-
lor. Amin. Am venit cu mama Mea Fecioara, din care am luat
trup de om, ºi voim sã vã vorbim despre durere, despre iubire,
despre umilinþã, ºi ca sã Ne mângâiem în dureri, cã suntem
fãrã bucurii, dar avem viaþã bogatã, cãci Eu v-am spus vouã
cã poporul care are apã are ce sã bea, are viaþã din cer ºi nu
este biruit, ci este umilit, iar Eu întru el binevoiesc ºi pentru
el, fiindcã cel umilit aºa cum am fost Eu, acela este iubirea
Mea, iar Eu, iubirea lui, ºi acela Mã cunoaºte ºi Mã urmeazã
ºi se aºeazã dupã chipul ºi asemãnarea Mea, cãci Eu sunt Cel
umilit, ºi de aceea Eu sunt Cel ce sunt, ºi sunt umilindu-Mã
înaintea omului, cãci aºa este Dumnezeu. Amin. 

O, ce frumos au crezut pãstorii de oi în noaptea naºterii
Mele! Am trimis pe îngerul Meu ºi a fãcut luminã mare în ju-
rul lor ºi Mi-a binevestit lor naºterea Mea, ºi apoi oaste ce-
reascã s-a adunat la vestea îngerului Meu, ºi cântau slavã în
cer ºi pe pãmânt Domnului, ºi bunãvoire ºi pace între oameni,
ºi s-au ridicat apoi îngerii de la ei la cer, ºi ei au venit la Be-
tleem ºi M-au aflat ºi au crezut ºi au mãrturisit cu bucurie
mare vederea vestirii îngerului Meu. Amin. 

O, poporul Meu, Mã sãrbãtoresc cu naºterea Mea între
oameni, iar mama Mea e dulce peste Mine ºi peste tine în

cuvântul Meu între Mine ºi ea, în cuvântul ei între ea ºi Mine.
Amin, amin, amin. 

– FF iul meu, copilul meu Cel nãscut din Tatãl ºi
din mine, cea pururea Fecioarã! O, nu se

opreºte omul cu gândirea sa ºi sã ia aminte cu multã durere ºi
iubire ºi umilinþã la naºterea Ta din mine, la suferinþa acestei
taine pe care ai purtat-o Tu ºapte veacuri, Fiule scump, Unule
nãscut din Tatãl ºi din mine. Grãirea Ta cu mine înaintea po-
porului nostru de azi sã-i fie lui zidire pentru durerea ºi iubi-
rea ºi umilinþa cea pe care am avut-o Noi, Fiule îndurerat ºi
iubitor ºi umilit. E sãrbãtoarea naºterii Tale între oameni, ºi
lumea nu ºtie ce este sãrbãtoare de naºtere. O, ce frumoasã,
ce frumoasã e durerea, durerea cea dupã Dumnezeu ºi fiinþa
celor ce o poartã pe ea! Ce frumoºi sunt cei ce sunt îndureraþi
ca mine ºi ca Tine, Fiule scãldat în lacrimile mele pe pãmânt
ºi în cer! O, ce mult îi iubeºti Tu pe cei duruþi dupã Tine! O,
câtã durere în Tine ºi în toate oºtirile cereºti de la omul care
nu are durere în clipele cele de amintire a Ta, despre care ai
spus ucenicilor Tãi sã se uneascã cu Trupul ºi Sângele Tãu
dupã ce ei îºi amintesc adânc de toatã durerea Ta cea pentru
plata vieþii ºi a mântuirii omului, Fiule iubitor ºi milos! O, fe-
ricit este omul care are faþa ºi inima umilitã la gândul suferin-
þelor Tale pentru om, la gândul durerii Tale cea de ºapte
veacuri, la gândul durerii mele pentru Tine, Fiule al meu,
Fiule îndurerat de la om, de la nedragostea lui! Omul nu ºtie
care este izvorul din care izvorãºte fericirea lui cea de veci.
Spune-i Tu omului, Fiule al durerii care izvorãºte din iubirea
Ta pentru om, ºi pentru care Te-ai nãscut între oameni acum
douã mii de ani. Amin, amin, amin. 

– OO,acest izvor este durerea cea mereu dupã
Dumnezeu a omului, mamã a durerii. Iubi-

rea ta pentru Mine, care îþi dãdea putere durerii din tine, erau
acestea izvor una alteia, cãci iubirea îþi era izvor durerii, iar
durerea îþi era izvor iubirii, ºi amândouã acestea pentru Mine
în tine sufereau ºi îþi dãdeau putere vieþii, ºi Îmi dãdeau pu-
tere suferinþelor Mele, mamã. 

Nu mai este om care sã-ºi aminteascã înlãcrimat de du-
rerea Mea ºi a ta în vremea cea de dinaintea ºi cea de dupã
frângerea pâinii care se face Trupul ºi Sângele Meu de pe
cruce, mamã, în vremea cea de fiecare datã a amintirii ºi a po-
menirii patimilor Mele ºi a vieþii Mele îndurerate pe pãmânt
pentru mila Mea de om. Trupul ºi Sângele Meu este adevãr
adevãrat în potirul Paºtelui Meu cel nou, mâncat de ucenici
alãturi de cuvântul Meu cel fãcãtor de om nou, ºi tot aºa de
nouã mereu trebuie sã fie ºi inima celui ce Mã ia cu toatã
amintirea din ea a pomenirii durerilor Mele, a crucii Mele. O,
mamã, omul nu ºtie sã iubeascã durerea, ºi ia Trupul ºi Sân-
gele Meu fãrã sã-l strãpungã pe el jalea cea pentru Mine,
pentru ca sã Mã fac apoi hranã omului, cinã de tainã, aºa cum
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am spus Eu cã voi cina cu omul dupã patima Mea. Nici o
lacrimã nu mai varsã omul când se uneºte cu Trupul ºi Sân-
gele Meu din potir, mamã. Nici o durere de a Mea nu-l doare,
nu-l scoalã spre Mine, nu-l miºcã la suflet pentru atâta sufe-
rinþã durutã a Mea ºi a ta pentru om. 

O, Mi-e tare dor de Paºti al Meu în inima omului, de
unirea dintre inima Mea ºi a lui, cã mare a fost jalea uceni-
cilor Mei în vremea când Eu am mâncat Paºtele Meu cu ei în
vremea durerilor Mele, a cinei Mele cu ei, ºi apoi a durerilor
de dupã ea, dar omul nu poate sã ia în el durerea Mea cea pen-
tru el. Îmi este dor de iubire de la om. Voiesc, cu dor înlãcri-
mat, sã Mã iubeascã mult omul, ºi Mã strâng cu aceastã du-
rere în cei ce poartã durerea iubirii Mele pentru om, mamã, ºi
Îmi este tare milã de ei când Mã strâng în ei cu durerea Mea
ºi cu iubirea Mea ºi cu lacrima Mea neºtearsã de om, mamã.
O, cine sã-Mi ºteargã mereu lacrima ºi usturimea ei? Cine
mai are vreme de lacrima Mea, mamã, ºi de inima în care Eu
plâng de la iubirea Mea cea pentru om? Mã mângâi cu tine,
cã tu numai mângâiere ºi putere ºi iubire Mi-ai fost. N-ar fi
putut în veac cineva sã Mã iubeascã mai mult decât tine, ma-
mã îndureratã de iubirea ta cea pentru Mine. Numai la tine
Mi-a fost gândul mai înainte de toþi vecii, numai la durerea ta
pe care aveai s-o porþi pentru Mine, numai la iubirea ta îndu-
reratã, cãci frumoasã ai fost prin durerea din tine, mamã
scumpã, locaº al durerii Fiului tãu. 

Te-au luat pãrinþii tãi cei pãmânteºti ºi te-au dus la
templu de micuþã ºi te-au dãruit Domnului, te-au dãruit Mie,
ca sã Mã doarã în tine ºi ca sã te doarã în Mine, mamã a du-
rerii Mele. ªi dupã ce ai început sã ºtii din prooroci venirea
Mea ºi durerea Mea te-ai dorit sã slujeºti orice pentru venirea
Mea, pentru durerea Mea, scrisã mai dinainte în Scripturi. Ai
fost mama Mea apoi, ºi de când a venit la tine îngerul Meu
care te-a vestit despre Mine cã Mã vei naºte, durerea ta cea
pentru Mine s-a fãcut tot mai mare, ºi niciodatã n-ai cunoscut
bucuria, ci numai durerea. Bucuria ta era aceea cã Eu eram
Fiul tãu, ºi nu M-ar fi putut cineva iubi pe pãmânt mai mult
ca tine, cãci Eu eram nu numai Fiul tãu, ci ºi Dumnezeul Cel
adevãrat, nãscut din Tatãl Cel veºnic, ºi eram Dumnezeul tãu,
pe Care L-ai iubit cu mare dor nu numai dupã vestirea înge-
rului, ci ºi pânã atunci. Tu ai fost casa Mea pe pãmânt dupã
ce îngerul M-a vestit þie, ºi ai fost apoi mereu casa Mea, cãci
în inima ta nimic, nimic nici o clipã nu era decât Eu, Dum-
nezeul tãu, Care S-a fãcut Fiul tãu. Inima ta n-a gustat nici-
odatã decât durerea cea pentru Mine. În toatã clipa îþi era
inimioara strânsã de durere la gândul chinului pe care aveam
sã-l port pentru tot omul, de la tot omul, în toatã viaþa Mea de
pe pãmânt, ºi la capãtul ei, drumul crucii, ºi crucea, ºi moar-
tea Mea pe ea. 

Nu era noapte sau zi sau somn în care sã nu Mã vezi pe
Mine pe drumul crucii, ºi pe cruce murind, ºi n-a fost pe pã-
mânt inimã mai durutã ca a ta, ºi din care Eu nu lipseam vreo
clipã, ºi inima ta a fost casa Mea, ºi mereu, mereu stãteam în
ea, cãci nici Eu n-am putut mãcar o clipã micã sã nu Mã
gândesc la tine ºi la durerea ta pentru Mine peste tot pe unde
umblam sã-Mi sãvârºesc lucrarea pentru care Mã fãcusem om
ºi pentru care Tatãl M-a rupt de la sânul Sãu ºi M-a trimis du-
pã om, mamã. 

O, n-am putut sã nu Mã doarã o clipã gândul Meu care
era numai la tine odatã cu mila Mea ºi a ta de om. Peste tot
pe unde eram Mã durea de tine, te durea în Mine, ºi fãrã tine
nu puteam în gândul Meu, ºi chipul tãu era mereu în ochii
Mei, ºi te iubeam cu atâta putere, cu atâta dor încât iubirea ºi

dorul Meu de tine erau puterea Mea în toate durerile Mele, ºi
cu tine eram în ele, ºi puteam sã le duc. Tu însã ai purtat pen-
tru Mine durerea cea de mamã a lui Dumnezeu, ºi n-a mai
fost pe pãmânt o inimã mai îndureratã ca a ta. 

Ai fost atât de cuminte înaintea tuturor pentru durerea
iubirii Mele din tine, ºi nimeni nu vedea pe faþa ta decât gând
adânc, adânc, lacrimã sfântã, cu multã durere în ea, ºtiutã ºi
neºtiutã de toþi câþi te vedeau, ºi þi-o strângeau toatã îngerii lui
Dumnezeu ºi udau cu ea raiul, mamã. M-ai scãldat în lacrimi
când M-ai prins în braþe dupã ce am fost luat de pe cruce de
Iosif ºi de Nicodim. O, mamã a iubirii, îþi ascundeai toate la-
crimile când Mã îmbrãþiºai în vremea vieþii Mele cea de pânã
la cruce, iar când Mã duceam de lângã tine pentru ca sã-Mi
sãvârºesc lucrarea Mea, le vãrsai izvor, ºi Eu þi le vedeam ori
de unde eram, ºi plângeam ºi Eu, ºi Mã ascundeam sã plâng,
cã mult, mult te iubeam, ºi Mi se topea puterea duhului de
mila ta, de dorul tãu, de tine, cea plinã de durere ºi de dor
pentru Mine, cã n-ai putut nici o clipã sã Mã laºi din gând, din
inima ta care s-a lãsat casã a Mea pânã ce te-am luat lângã
Mine dupã ce M-am dus la Tatãl ca sã fac loc frumos pentru
ca sã te iau în el ºi pentru ca sã fim în el toþi cei care am iubit
pe Dumnezeu, mamã. 

O, ce frumoasã, ce frumoasã e durerea cea dupã Dum-
nezeu ºi fiinþa celor ce o poartã pe ea! O, ce frumoºi sunt cei
ce sunt îndureraþi pentru Mine ºi cu Mine, mamã! Iatã cu câ-
tã durere din Noi Ne lãsãm în cei ce Ne sunt casã în zilele cele
de venire a Mea cu sfinþii pe pãmânt a doua oarã ca sã fac
iarãºi lumea, mamã, ºi cu cuvântul Meu cel fãcãtor trec prin
cei ce Ne sunt casã de venire, ºi doare Dumnezeu în om, ma-
mã, cã durerile naºterii din nou a lumii sunt dureri mari ºi tot
mai mari, ºi Ne doare în om, iar durerea Noastrã se face pu-
tere în cei ce Ne aduc pe pãmânt, ca sã Ne poatã þine, mamã.
Amin, amin, amin. 

Sãrbãtorile naºterii sunt dureri, dureri de naºtere, dar
omul de pe pãmânt nu vrea dureri, nu vrea sã se nascã ºi sã
vadã lumina care a venit în lume, cãci Eu în lume sunt, ºi Mã
fac cuvânt ºi Mã sãlãºluiesc între voi cu slava Mea ca a Unu-
ia nãscut din Tatãl, plin de har ºi de adevãr, copii ai venirii
Mele, ºi vi-L fac cunoscut ºi pe Tatãl, pe Care nimeni nu L-a
vãzut vreodatã decât Fiul Sãu, Cel Unul nãscut dintr-Însul, iar
Fiul Sãu Se sãlãºluieºte între voi ºi cineazã cu voi ºi Se aratã
vouã, pentru cã voi credeþi cã am venit din sânul Tatãlui ºi
M-am fãcut trup acum douã mii de ani ºi acum cuvânt, cãci
am gãsit credinþã tare pe pãmânt, ºi am putut sã-Mi fac ve-
nirea, ºi porþi de venire sã-Mi fac, ºi prin porþi sã intru cuvânt
în cartea cea de azi a venirii Mele. Amin. 

Luaþi cuvântul Meu de la ieslea sa, voi, cei care creºteþi
prin el, ºi sã-l ia ºi cei ce se vor naºte din el, ºi sã ia lumea
naºterea ei din nou, cãci este scrisã sã fie aceastã Scripturã,
iar Eu rostesc împlinirea ei aºa cum este ea scrisã, cãci lumea
prin Mine s-a fãcut, dar lumea nu M-a cunoscut, ºi întru ale
Mele am venit, dar ai Mei nu M-au primit, ºi celor câþi M-au
primit, care cred în Mine ºi în venirea Mea, le-am dat putere
sã se facã fii ai lui Dumnezeu. Amin. 

Poporul Meu, tu, cel ce crezi venirii Mele la tine, vreau
mult sã te vãd suferind dupã Mine, sã vãd aceastã frumuseþe
pe chipul tãu mereu, mereu, copil al împãrãþiei Mele cu care
Mã dau þie când tu spui, deschizând guriþa sã Mã iei înãuntrul
tãu din potir, spunând: «Binecuvântat este Cel ce vine întru
numele Domnului! Dumnezeu este Domnul ºi S-a arãtat no-
uã». Sã spui aceasta vãzându-Mã, ºi sã Mã vezi în cel unit cu
Mine odatã cu tine, ºi sã Mã arãt þie în cel de lângã tine unit
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cu Mine, ºi sã Mã arãþi lui în tine dupã ce te uneºti cu Mine
zicând: «Dumnezeu este Domnul ºi S-a arãtat nouã». Amin. 

Bucuria cea deplinã a unirii tale cu durerea Mea ºi a
mamei Mele pentru suferinþele care se fac izvor al iubirii de
Dumnezeu în om, aceasta sã-þi fie putere ºi împãrãþie a Mea
în tine, Ierusalime nou, nãscut din cuvântul Meu cel de la
sfârºit de timp. Iubirea îi este izvor durerii cea pentru ea, iar
durerea îi este izvor iubirii cea pentru ea, ºi amândouã acestea
sã se facã una alteia izvor în inima ta pentru Mine în tine,
copil nãscut din venirea Mea cuvânt pe pãmânt. Amin. 

Iubiþi taina de bisericã. Biserica este întreagã, ºi aºa se
numeºte ea bisericã ºi trup al Meu, iar în mijlocul tãu sã stea
cuvântul Meu, Ierusalime, taina Mea cea din vecii ºi cea de la
sfârºit de timp, cã Eu mult te-am învãþat, iar tu aºa sã te arãþi,
cã vreau sã-l fac pe om dupã chipul ºi asemãnarea Mea ºi a
ta, cã Eu aºa am spus pentru ucenici: Eu în voi, ºi voi în Mine,
ca sã ºtie lumea cã Tatãl M-a trimis, ºi cã Tatãl în Mine este,
ºi Eu în El, ºi cu El sunt în lume. Amin, amin, amin. 
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Sãrbãtoarea întâiului mucenic ºi arhidiacon ªtefan 

Omul nu mai are învãþãtori, pentru cã ºi-i omoarã. Poporul cuvân-
tului este unealta de trezire a oamenilor. Darul proorociei este cel
mai mare între darurile cereºti. Ucenic este cel ce face lucrarea
învãþãtorului sãu peste el ºi peste cei daþi lui de învãþãtorul lui. 

CC uvântul Meu cel fãcãtor este lumina cea adevã-
ratã, care venind în lume lumineazã în întuneric,

lumineazã pe tot omul, dar omul nu este învãþat cu lumina,
fiindcã el nu o cunoaºte ºi o dã de la el. Eu însã sunt Lumina
lumii, iar cuvântul Meu lumineazã în întuneric ºi va lumina,
cãci întru el este viaþã, ºi viaþa este lumina oamenilor, ºi este
scris cã totul va fi înghiþit de viaþã. Amin, amin, amin. 

Sunt cu cuvântul Meu peste tine, Ierusalime al venirii
Mele. Sunt cu împlinirea Scripturii venirii Mele cu sfinþii, iar
tu Mã primeºti, cãci cel ce are credinþã neprefãcutã Mã pri-
meºte, Mã cunoaºte cã Eu sunt acest cuvânt cu care Mã fac
cale a omului spre Mine. Omul însã s-a învãþat cu pãcatul ºi
cu moartea, ºi de aceea nu crede el în viaþã ºi îºi pune nãdej-
dea numai pentru viaþa trupului lui. 

Mã þin dupã om cu mila Mea de el. Mã þin cu cuvântul
Meu cel fãcãtor dupã el, cãci semne ºi minuni dacã aº face în
calea lui, el nu mai crede, de vreme ce face el minuni, ºi aces-
tea îi stricã mintea ºi îi alungã frica de Dumnezeu, ºi omul
piere din lipsã de înþelepciune, ºi om pe om se desparte de
Dumnezeu, ºi om pe om se ajutã spre întuneric, iar întuneri-
cul nu poate cuprinde lumina. 

Sunt în sãrbãtoare de sfinþi în cer ºi pe pãmânt cu tine,
poporul Meu, cãci cerul este scaunul Meu de domnie, iar pã-
mântul, aºternut, ºi omul nu mai ºtie acest adevãr, ºi de ace-
ea nu-l mai vede, iar cel ce nu vede nu crede, cãci aºa este
omul învãþat. Tu însã sã Mã cunoºti cu tine, poporul Meu, ca
sã poþi fi tu unealta Mea cu care sã-Mi curãþ aria ºi sã-Mi
adun grâul în jitniþe, iar pleava, în foc nestins, dupã cum ºi
lucrez. Amin. 

Omul a primit legea vieþii prin mijlocirea îngerilor ºi
nu a pãzit-o, cãci el stã de ºapte mii de ani împotriva Mea prin
pãcat, iar pentru pãcatul lui i-a ucis mereu pe prooroci, pe cei
care au vestit mai dinainte venirea Mea ºi vânzarea Mea ºi
moartea Mea. Eu însã Mã þin cu milã dupã om, cãci Tatãl M-a
trimis sã fac aceasta, ºi Îmi lucrez cartea cuvântului Meu, cã
taina lui este facerea din nou a lumii pânã ce lumea cea nevã-

zutã se va lãsa descoperitã, cãci Eu am venit cu Scriptura
cerului cel nou ºi a pãmântului cel nou care vor dãinui în
veac. Amin. 

O, cum sã fac cu omul? Omul este tare la cerbice.
Omul ºtie despre Mine atât cât s-a învãþat el sã ºtie, ºi îºi dã
pe pãcat cunoºtinþa cea despre Dumnezeu, iar Eu Mã fac cu-
vântul Meu cel de la sfârºit de timp, ºi cu el dau sã-Mi adun
pe cei ce se vor naºte dintre oameni din cuvântul Meu cel fã-
cãtor de om nou, ºi sã Mã arãt în aceºtia Fãcãtorul omului,
Fãcãtorul cerului ºi al pãmântului, vãzutelor tuturor ºi nevã-
zutelor, ºi stau în sfat cu voi ºi cu sfinþii cerului cel nevãzut
pe pãmânt ºi Mã dau omului de viaþã a sa, copii care aþi cu-
noscut cã de la Tatãl am venit ca sã-i dau înapoi omului viaþa.
Amin, amin, amin. 

– GG rãiesc cu Tine, Doamne, dintre sfinþi, ºi
plâng cu ei de orbirea omului de azi ºi de

ieri, Doamne, cãci omul nu-i crede ºi nu-i primeºte pe pro-
oroci din pricina celor ce dintre ei stau mari peste ei, stau
semeþi împotriva împãrãþiei Tale care le distruge împãrãþia
lor. Ei însã nu ºtiu cã împãrãþia Ta este vie, ºi cã vine acum
pe pãmânt ceea ce este viu, ºi vai acum omului cel fãrã de
minte ºi fãrã de umilinþã ºi care nu vede venirea Ta ºi împã-
rãþia Ta venind cu ea! 

O, nu vrea omul cu Tine, Doamne. El vrea cu pãcatul,
nu cu Tine; el vrea cu necredinþa, ca sã poatã sta în pãcat, ºi
omul nu mai are învãþãtori, cã ºi-i omoarã. Învãþãtor omului
nu poate fi omul cel fãrã de Tine în viaþa lui, ºi omul nu vrea
sã aibã luminã pe cale, aºa cum n-au voit cei din vremea
trupului meu care scrâºneau din dinþi împotriva mea când le
spuneam de venirea Ta ºi de vânzarea Ta ºi de uciderea Ta de
cãtre ei. Iar ei m-au scos afarã din cetate ºi m-au ucis cu pie-
tre, Doamne, ºi Tu ai ieºit în calea mea deschizând cerurile
cele nevãzute ca sã mã primeºti în ele lângã Tine ca pe un
mãrturisitor al Tãu. Dar învãþãtorii de ieri ºi de azi au uitat ºi
uitã ºi vor sã uite cã sfinþii Tãi ºi mãrturisitorii Tãi au jude-
cat ºi judecã ºi vor judeca lumea, dupã cum este scris în
Scripturi. 

Îi strig ºi eu pe oameni ºi le spun aºa: nu alungaþi pe
Dumnezeu când El vine! Se vor apleca munþii înaintea
Lui, cãci El vine, ºi va veni. Nu vã minþiþi pe voi înºivã ca sã
vã spuneþi cã Domnul nu vine, cã Domnul nu este. El este
Cel ce este, ºi mereu este, ºi vine când voi nu vreþi sã vinã.
Sculaþi-vã din întunericul necunoºtinþei de Dumnezeu!
Ridicaþi-vã din pãcate ºi cunoaºteþi-L pe Dumnezeu, Care
vine pe pãmânt cuvânt ºi Care în curând va lumina cu lumina
Sa ºi va orbi cu ea pe om, cãci lumina lumii, El este, iar omul
este în întuneric. 

Veniþi ºi vã spãlaþi ochii, ca sã vedeþi. Veniþi ºi vã
înnoiþi prin duhul cunoaºterii de Dumnezeu. Veniþi, voi, oa-
meni tari la cerbice, veniþi la râul vieþii ºi luaþi ºi beþi spre
viaþa voastrã, cãci curând, curând nu va mai fi pe pãmânt de-
cât viaþa, cãci moarte nu va mai fi, fiindcã Domnul vine ºi ia
moartea de pe pãmânt, precum este scris. Veniþi ºi vã scrieþi
în Cartea Vieþii Mielului ºi luaþi ca viaþã viaþa Lui, cãci cine
nu va fi gãsit scris în Cartea Vieþii Lui va fi aruncat în foc, ºi
adevãr adevãrat este toatã Scriptura care vorbeºte în ea veni-
rea Domnului cu sfinþii Sãi ºi judecata fãpturii. Amin, amin,
amin. 

– OO,Mã fac mereu cuvânt cu sfinþii peste pã-
mânt, popor al planului venirii Mele. O,

cum sã facem cu omul cel necredincios, fiilor? Mã þin cu mi-
lã dupã om mai înainte sã Mã las vãzut de el. Mã rog de el sã
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Mã audã aºa cum Mã aud cei din morminte când grãiesc cu
voi, ºi vã aºteaptã cei din locuinþa morþilor ca sã-i scoateþi
afarã cu cuvântul Meu ºi sã mãrturiseascã ei venirea Mea care
îi aduce pe ei din nou la viaþã ºi la rãscumpãrarea trupurilor
lor. Amin. Fiþi unealta Mea pentru trezirea din moarte a
omului de pe pãmânt. Deosebiþi-vã pentru aceastã lucrare a
învierii fãpturii, cã aceasta ºi nu alta vã este alegerea ºi lucrul
pentru care v-am ales dintre fiii oamenilor ºi v-am fãcut fii ai
Tatãlui cu cuvântul Meu cel pentru naºterea din nou a lumii.
Amin. Vã pecetluiesc cu acest cuvânt, iar voi sã ziceþi amin,
ca sã fie pe deplin cuvântul Meu ºi cuvântul vostru. ªi voi sta
în sfat cu voi, fiilor, ºi vom lucra cuvânt ºi îl vom împlini, cã
Eu, Domnul, sunt cu planul Meu peste pãmânt ºi voiesc sã
întocmesc învierea fãpturii ºi înnoirea lumii, cãci voi sunteþi
unealta Mea. ªi vã voi da putere ºi cuvânt cu putere în faþa
cãruia sã nu poatã nimic nici o cunoºtinþã omeneascã, fiindcã
duhul proorociei este lucrãtor în voi, ºi nu este dar mai mare
între darurile cereºti ca ºi duhul proorociei, fiilor. 

Fiþi mari, fiilor, dupã cum este de mare ºi venirea Mea
ºi vremea Mea cu voi ºi a voastrã cu Mine, ºi cãutaþi mai mult
decât orice sã vã umpleþi cu totul de toatã cunoºtinþa cu-
vântului Meu de peste voi ºi sã-Mi fiþi lucrãtori ca ºi Mine, ºi
sã-Mi fiþi ucenici, fiilor copii, cãci cine este copil, acela poate
sã fie ucenic, iar ucenicul face lucrarea învãþãtorului sãu
peste el ºi peste cei daþi lui de învãþãtorul sãu pentru lucrare
de ucenic cu învãþãtor peste el. Amin, amin, amin. 

27 decembrie 2003/9 ianuarie 2004

Sãrbãtoarea sfântului ierarh Vasile cel Mare 

Cerul aºteaptã de pe pãmânt pe Duhul Sfânt Mângâietorul. Omul
stã nevãzut de om cu lucrarea din el. Umilinþa ºi pocãinþa aduce în 

om Duhul lui Dumnezeu. 

EEEE u, Domnul Iisus Hristos, Îmi rostesc cuvântul în
numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,

iar porþile Mã aud ºi Îmi deschid ca sã intru cu duh de sãrbã-
toare a Mea ºi a sfinþilor Mei. Amin, amin, amin. 

Sunt numai milã peste voi, copii din porþi, cãci sunteþi
neodihniþi în lucrul cel pentru Mine. Sunteþi obosiþi, cã aþi ve-
gheat zi ºi noapte pentru lucrul Evangheliei venirii Mele pes-
te pãmânt. Eu însã vã sunt putere din cer ºi de pe pãmânt, cã
ºi voi Îmi sunteþi, ºi vã daþi lucrului Meu fãrã de cârtire, fiind-
cã Mã iubiþi, fiindcã aveþi duhul temerii de Dumnezeu ºi du-
hul iubirii cea pentru Mine ºi pentru om. Amin. 

O, dacã ar lua mulþi ºi tot mai mulþi de pe pãmânt iubi-
rea ºi mila voastrã pentru om, Eu ºi cu Tatãl ºi cu sfinþii ºi cu
îngerii Ne-am gãsi tot mai mult, tot mai dulce ziua odihnei
cereºti pe pãmânt, iar Duhul Sfânt Mângâietorul S-ar întoarce
de la om la Noi mângâindu-Ne de aºteptare. O, sã nu se mire
nici o minte dacã Eu, Domnul, am spus cã aºtept cu Tatãl ºi
cu sfinþii ºi cu îngerii pe Duhul Sfânt Mângâietorul de pe pã-
mânt. Eu L-am trimis pe pãmânt cu cele din Tatãl ºi din Mi-
ne ca sã Se deºerte peste cei ce cred ºi primesc de la El, cãci
am spus prin prooroci cã voi turna peste cei credincioºi pe
Duhul Meu Mângâietorul, ºi ei vor prooroci înainte de ziua
Mea cea mare ºi strãlucitã, ºi tot cel ce va chema numele
Meu, numele Domnului, se va mântui. Amin. Eu când Îl tri-
mit pe pãmânt, El Se face fãrã de veste vuiet de suflare de
vânt care vine repede ºi lasã peste cei credincioºi lucrul Sãu
cel ceresc, ºi vreau sã vinã ºi înapoi în Mine cu lucrul Lui cel
de la om, cu mângâierea Lui cea luatã din Mine ºi cu care El
lucreazã peste om ca sã-l facã locaº al Sãu pe om. Amin. 

O, Ierusalime, Eu am fost Dumnezeu Omul ºi am fost
ascultãtor pentru toatã împlinirea cu care venisem. M-am
nãscut din Fecioarã, ºi dupã opt zile de la naºterea Mea am
primit numele Iisus, rostit de îngeri mai înainte de a Mã fi
zãmislit în pântece, ºi am fost tãiat împrejur dupã lege, cãci
eram dupã trup israelit, prin trupul mamei Mele prin care
M-am fãcut om nãscut, pentru cã Fecioara M-a purtat în pân-
tece, ºi apoi Eu am ieºit în chip minunat, fãrã sã stric trupul
Fecioarei mamã, cãci Dumnezeu este minunat din veac ºi
pânã în veac, ºi este fãrã de pãcat, ºi S-a zãmislit în pântece,
ºi S-a nãscut, ºi a crescut, ºi S-a rãstignit, ºi a înviat, ºi S-a
înãlþat întru slavã, ºi toate fãrã de pãcat. Amin, amin, amin. 

Mi-am ascuns slava dumnezeiascã pe care puþin de tot
Mi-am arãtat-o cu strãlucirea ei, cãci Dumnezeu are umilinþã
mare înaintea omului ºi îl aºteaptã pe om sã creadã desãvâr-
ºit ºi sã vadã omul pe cele ce nu se vãd ale lui Dumnezeu. Aºa
voiesc Eu sã fie omul, aºa vedere voiesc sã aibã cel credincios
în cele ce nu se vãd, ºi voiesc sã fie umilit ca Dumnezeu, nu
sã se laude cu cele tainice cu care Eu lucrez aºa de minunat
peste cel umilit care are de la Mine vederea celor ce nu se
vãd. 

O, Ierusalime, mare tainã este aluatul Meu în omul care
poartã peste el ºi în el taina lui Dumnezeu! Nu e mare ispravã
sã-l scoatã omul pe diavol din om, dar e minune mare cât ce-
rul sã-L aºeze omul pe Dumnezeu în om, ºi apoi sã se vadã
aceastã minune care se numeºte Dumnezeu în om ºi om în
Dumnezeu. Dacã omul lasã viaþa sa pentru cã vrea sã creadã
în Dumnezeu ºi sã-I facã voia, aceasta nu e de ajuns nici-
odatã, cãci omul trebuie sã fie minune vãzutã, iar minunea
este lucrãtoare de Dumnezeu peste om ºi în om ºi din om, ºi
nu este nevãzutã aºa cum este omul, cãci omului îi place sã
stea nevãzut de om cu lucrarea din el. Eu, Domnul, când sunt
ales de om, Mã arãt lui ºi cinez cu el ºi Mã arãt cu el, aºa cum
am lucrat prin toþi sfinþii Mei care au iubit ºi au suferit cu
sfinþenie pentru strãlucirea Mea pe pãmânt. 

Sunt peste tine sãrbãtoare, Ierusalime, ºi cu cei din cer
facem pomenire arhiereului Vasile cel Mare, cã mare a fost
puterea lui cea din Mine pentru dezrobirea omului îngropat în
cele rele de pe pãmânt, cãci mare i-a fost mila de Mine ºi de
om, ºi se tem diavolii de numele lui, pentru cã mare este nu-
mele lui. Cheamã-l ºi tu, cã îþi trebuie ajutor, poporul Meu,
fiindcã tu eºti apãsat de invidia diavolului care te vede ce loc
ai tu în patria Mea cereascã fiindcã eºti necãjit ºi lipsit pe pã-
mânt aºa cum am fost Eu. Cere la Mine ºi cere la sfinþi mijlo-
cire, cã ei voiesc sã aibã lucrare peste tine, ca sã Mã ajuþi tu
apoi cu lucrarea lor ºi sã fii cu sfinþii întru venirea Mea, cã ei
aºa voiesc. Amin, amin, amin. 

Mergeþi la rugãciune acum, iar Eu, Domnul, ºi cu sfin-
þii vã vom aºtepta sã vã rugaþi ca în ziua marelui arhiereu Va-
sile cel Mare ºi sã alungaþi pe tot duhul rãu, aºa cum el l-a
alungat. ªi sã staþi la masã, fiilor, ºi apoi sã aºternem cuvântul
cel de azi în cartea Mea pânã la capãtul lui de azi, cãci arhie-
reul Meu Vasile cu dor aºteaptã lângã voi. Amin, amin, amin. 

– ÎÎÎÎ i cuprind eu, Doamne al sfinþilor Tãi, ºi apoi
Tu vei încheia cuvântul sãrbãtorii de azi.

Sunt cu har ºi cu putere din Tine peste ei, aºa cum mi-ai îm-
pãrþit pe pãmânt. O, pe pãmânt e atâta de puþinã dragoste de
Tine ºi de sfinþi de nu mai are omul cum sã vadã pe cele ce
nu se vãd lucrând cu puterea Ta peste om. Dacã nu e dragoste,
nu e nici credinþã, ºi oamenii trebuie sã sufere ºi sã alerge du-
pã ajutor de la cei din cer, cãci dragostea cea fãcãtoare de cre-
dinþã ºi de om nou s-a rãcit pe pãmânt, aºa cum Tu ai spus
prin Scripturi. 
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Rostesc cuvânt arhieresc: sã slãbeascã ºi sã se destra-
me toatã puterea duhurilor rele, omeneºti ºi diavoleºti, care
îngreuiazã venirea Ta ºi pe fiii Tãi cei aleºi în vremuri de
strâmtorare pentru Tine pe pãmânt! Sã se arate peste ei lucra-
rea Ta cea lucrãtoare în chip vãzut, iar ei sã cearã de la Tine
ºi sã primeascã ºi sã se izbãveascã în numele Tãu de orice
greu de orice fel, cãci duhul cel greu ºi cel rãu, de neputincios
ce este el acum împotriva venirii Tale, el cautã sã-i apese pe
ai Tãi cu lipsuri, cu nevoi, dar acestea nu-i pot despãrþi pe ei
de Tine, ci, din contra, ei cheamã ajutorul Tãu, ºi Tu li-l dai,
iar sfinþii Tãi, asemenea, cã mult iubesc sfinþii sã lucreze din
cer la iubirea ºi la credinþa celor ce Te iubesc aºa cum voieºti
Tu ºi nu aºa cum voieºte omul. 

Cei trei fii unºi în grãdiniþa Ta de venire cuvânt pe
pãmânt, sã facã mai înainte de orice, rugi ºi cereri pentru
toate câte trebuiesc din Tine pe pãmânt ºi peste ei, ºi apoi pes-
te toate cele de trebuinþã pentru lucrarea Ta cu ei, ºi apoi pen-
tru ei, ca sã nu Te împiedici nici Tu, nici ei în griji ºi în lipsuri
când umbli peste pãmânt cu lucrul împãrãþiei Tale. Puterea Ta
cu care i-ai îmbrãcat pe sfinþii cei stãruitori pentru om ºi pe
care ai pus-o cu multul ºi în mine pentru umilinþa mea ºi pen-
tru mila mea de om, puterea Ta poate totul, Doamne al pu-
terilor, iar eu mã rog Þie pentru ei ºi îi veghez din partea Ta
destrãmând dinspre ei pe tot duhul cel potrivnic, care de ne-
putincios ce e le aduce lor iubirea de a Te chema pe Tine în
ajutorul lor, iar Tu le vei da, cãci ei se strâng ºi Îþi cer, Doam-
ne, ºi toþi fiii Ierusalimului sunt stãruitori în rugi ºi în cereri,
ºi binecuvântatã ºi bine primitã la Tine ºi împlinitã sã le faci
lor ruga cea cu stãruinþã. Iar eu le spun: aduceþi Domnului
cinstea ºi slava, aduceþi-I iubirea voastrã care are în ea pe
Domnul, cãci cei ce nu iubesc moartea, o leapãdã ºi Îl iau pe
Domnul, ºi El este viaþã fãrã de moarte în om. Amin. 

Peste ºase zile vom sta în lucrul rugãciunii de Bobotea-
zã peste ape, voi ºi cu noi, cei din cer arhierei: Vasile, Grigore
ºi Ioan, ºi ne vom da Domnului cu ruga ºi cu iubirea Lui de
noi; voi de pe pãmânt, iar noi, de lângã voi, cereºti cu trupul
întru cele ce nu se vãd ºi din care slujim înaintea Domnului
pentru aceastã lucrare, ºi întru ea lucrãm de la începutul ei ºi
ne întãrim pentru ea ca sã biruiascã ea peste pãmânt, ºi Dom-
nul sã-ªi descopere slava înainte de ziua Lui cea mare ºi strã-
lucitã, ºi apoi tot cel ce va chema numele Domnului, sã se
mântuiascã. Amin, amin, amin. 

– EEEE u, Domnul, în vuiet de suflare de vânt ce
vine repede, aºa vin când vin ºi aºa Îmi

rostesc cuvântul, ºi vreau sã vinã înapoi la Mine lucrul lui cel
de la om. Amin. 

Aºtept de pe pãmânt pe Duhul Sfânt Mângâietorul, pe
Care L-am trimis acum douã mii de ani peste ucenici. Aºtept
de la tine, Ierusalime nou, lucrul Duhului Sfânt Mângâietorul,
cã mult te-am învãluit în taina Lui ºi multã odihnã ºi multã
bucurie aºtept înapoi de la tine. Amin. 

O, fiilor din porþi, nu uitaþi de iubirea ºi de mila voastrã
pentru om ºi staþi înaintea cuvântului Meu cel cu putere în el,
cã trebuie sã-l facem pe om sã vadã pe cele ce nu se vãd ale
Mele, iar voi fiþi umiliþi ºi fiþi cereºti ºi luaþi mult ºi tot mai
mult lucru ceresc în voi ca sã-l daþi din voi apoi, ºi sã aibã în
el iubirea ºi mila Mea cea pentru om. Mare tainã ºi mare lu-
crare este aluatul Meu în cel ce poartã în el taina lui Dumne-
zeu, cãci omul care Mã are în el, trebuie sã fie minune vãzutã,
iar minunea este lucrãtoare de Dumnezeu peste om. Aºa sã lu-
craþi voi peste om. Amin. 

Vã dau acum cuvânt cu putere în el: în ziua de Bobo-
teazã luaþi apã sfinþitã ºi aºezaþi rugãciune de sfinþire peste

corãbiuþa cea nouã, datã vouã pentru lucrul Meu cu voi ºi ca
sã slujeascã ea ca ºi voi ºi cu voi pentru lucrarea Mea, iar cei
trei arhierei cereºti care lucreazã prin cei trei fii unºi ºi cu ei
din cele ce nu se vãd, sã fie cu putere din cer în ziua de Bo-
boteazã prin duhul rugãciunii lor lãsatã peste pãmânt. Ziua
Bobotezei este acum vestitã prin cuvântul Meu cã va fi slujitã
ºi de arhierei cereºti lângã voi în slujba cea peste ape. Amin. 

Binecuvântatã sã fie corãbiuþa cea nouã. Amin. Bine-
cuvântaþi ºi duhovniceºti sã fie cei ce au pus acest dar înain-
tea Mea ºi a voastrã. ªi se vor înmulþi binefacerile cele pen-
tru lucrul Evangheliei Mele peste voi ºi peste pãmânt, dar
staþi-Mi lucrãtori de rugã ºi de iubire de Dumnezeu, fiilor, cã
voiesc sã pot cu multul pentru vestirea Mea peste oameni.
Înteþiþi vestirea Mea peste pãmânt ºi lucraþi mai mult pentru
ea ca sã vã aducã ea vouã roadele ei, fiindcã vrednici sunt lu-
crãtorii de plata lor, de pâinea lor ºi de haina lor ºi de apa lor
ºi de acoperiºul lor. Amin. 

Gãtiþi ziua de Boboteazã ºi gãtiþi-vã pentru ea cu duh
de iubire pentru Mine, cu duh de umilinþã, cu duh de po-
cãinþã, cã vom serba pe Ioan Botezãtorul ºi vestitorul duhului
de pocãinþã ºi al duhului proorociei peste pãmânt. Amin. 

O, Ierusalime, pe pãmânt aceasta trebuie sã fie: duhul
pocãinþei ºi duhul proorociei. Amin. Toþi proorocii aºa au
lucrat, cãci fãrã duh de umilinþã ºi de pocãinþã lucrãtoare în
om ºi din om, nu poate sã vinã peste om duhul proorociei,
Duhul lui Dumnezeu, Care naºte iarãºi lumea prin cuvânt, din
pãmânt ºi din ape ºi din om, ca sã fie cer nou ºi pãmânt nou
ºi om nou pe pãmânt. Amin. 

Binecuvântatã sã fie de cuvântul Meu ziua Bobotezei
ºi ziua de sobor a botezãtorului Meu Ioan, cel ce a adus pe
pãmânt vestea pocãinþei pentru ca sã aducã ea împãrãþia ce-
rurilor ºi sã împãrãþeascã aceastã împãrãþie pe pãmânt, între
cer ºi pãmânt. Amin. 

Pace vouã, copii ai Ierusalimului! În toate lucrãrile cele
pentru cer nou ºi pentru pãmânt nou fiþi uniþi, fiþi una, cã dacã
aºa lucraþi, se va uni cerul cu pãmântul, ºi între ele va fi
împãrãþia Mea, iar voi în ea ºi pentru ea, ºi ea veþi fi voi.
Amin, amin, amin. 

1/14 ianuarie 2004

Praznicul Botezului Domnului, Boboteaza 

Taina umilinþei omului este cãrarea venirii Domnului. Omul este
îndãrãtnic prin vederea lui cea împotriva umilinþei, ºi este mândru 

prin firea care nu se umileºte pentru cele nevãzute. 

GG lasul Meu este Duhul Meu, Care deschide ce-
rurile ºi Se coboarã pe pãmânt cuvânt aºa cum

s-a auzit glasul Tatãlui Meu la apa Iordanului când Eu, Fiul
Sãu, M-am lãsat botezat de Ioan, iar Tatãl a deschis cerurile
ºi a coborât peste Mine pe Duhul Sfânt în chip de porumbel,
ºi a zis: «Tu eºti Fiul Meu Cel iubit; întru Tine am binevoit». 

Glasul Meu cel din Tatãl este glasul Tatãlui din Mine,
ºi cerurile se deschid în zi de Boboteazã ºi Eu rostesc cuvânt
de Duh Sfânt ºi binecuvintez ºi sfinþesc apele, cãci scris este:
«Glasul Domnului peste ape, Domnul peste ape multe.
Domnul va binecuvânta pe poporul Sãu». Amin, amin, amin.
Mã cobor din cer cu duh de Boboteazã în grãdina întâlnirii,
ºi e plin vãzduhul ei de toate cetele de îngeri ºi de sfinþi, ºi e
tot cerul, cãci Eu sunt aici, ºi apele aud glasul Meu peste ele
ºi îl cunosc, ºi fac cuvântul Meu apele, cãci se supun Celui ce
ele Îl cunosc. Amin. Acum douã mii de ani, dupã ce am ieºit
din apa botezului Meu din Iordan, Tatãl a deschis cerurile ºi
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a coborât peste Mine pe Duhul Sfânt, ca sã Mã facã El
cunoscut. Dacã cineva se întreabã de ce a trebuit sã vinã Ioan
sã boteze cu apã ºi sã se cheme botezãtor, gãseºte rãspunsul
cel din gura lui când preoþii ºi leviþii l-au întrebat: «Ce spui
tu despre tine însuþi?», iar el le-a rãspuns: «Eu botez cu apã,
dar în mijlocul vostru Se aflã Acela pe Care voi nu-L ºtiþi.
Acesta este despre Care eu am zis: dupã mine vine bãrbat
Care a ajuns sã fie înaintea mea, fiindcã mai înainte de mine
era, ºi eu nu-L cunoºteam, dar ca sã fie arãtat lui Israel, de
aceea am venit eu cu botezul cu apã, ºi am vãzut Duhul
coborându-Se din cer, ca un porumbel, ºi a rãmas peste
El. ªi eu nu-L cunoºteam pe El, dar Cel ce m-a trimis sã
botez cu apã, Acela mi-a spus: „Peste Care vei vedea Duhul
coborându-Se ºi rãmânând peste El, Acela este Cel ce boteazã
cu Duhul Sfânt“. ªi eu am vãzut ºi am mãrturisit cã Acesta
este Fiul lui Dumnezeu». Amin. 

Ioan cel iubit mãrturiseºte ºi el ºi spune: «Lumea prin
El s-a fãcut, ºi lumea nu L-a cunoscut, ºi întru ale Sale a
venit, ºi ai Sãi nu L-au primit», iar botezãtorul Meu M-a fãcut
cunoscut lumii prin botezul cu apã ºi prin Duhul Cel venit de
la Tatãl peste Mine ºi peste ape, cãci el boteza cu apã spre po-
cãinþã ºi spre iertarea pãcatelor, zicând tuturor cã s-a apropiat
împãrãþia cerurilor. O, mare ºi adâncã tainã este sã vadã omul
cu duhul, sã vadã pe Duhul aºa cum L-a vãzut Ioan, botezã-
torul Meu, ºi când s-a împlinit prin Tatãl Scriptura care spu-
ne: «Glasul Domnului peste ape, Dumnezeul slavei a tunat,
Domnul peste ape multe». Amin. 

Iatã, porþile s-au ridicat, ºi Eu am intrat în tine, Ierusa-
lime, cu praznic de Boboteazã ºi cu Duhul Sfânt peste ape ºi
cu înþelepciune de taine, poporul Meu, cã mare tainã este sã
vadã omul pe Duhul rugându-Se aºa cum s-a rugat Ioan la Cel
Care îl trimisese pe el sã Mã boteze. 

O, ce greu e când vin prin ranã de duh, cãci omul nu-L
preþuieºte pe Dumnezeu din om. Când Mi-i gãsesc pe cei din
porþi cu ranã în ei, Eu prin rana din ei trec ca sã vin, cã nu pot
ocoli rana, iar de venit trebuie sã vin. Venirea Mea e grea de
dus, ºi mult te-am învãþat, poporul Meu, sã ºtii sã Mã aºtepþi
ºi sã Mã ajuþi sã vin ºi sã ai grijã de Duhul Meu ºi de cãrarea
Lui ºi sã nu uiþi aceastã lucrare, ca sã Mã poþi feri de rane ºi
sã Mã poþi mângâia când vin. Cea mai mare pregãtire în sãr-
bãtori trebuie s-o faci pentru venirea Mea din cer pe pãmânt,
din Mine în tine, ca sã vin prin seninul tãu, cã Eu aplec ceru-
rile ºi aºa vin, ºi aºa trebuie sã faci ºi tu, ca sã fim unul pentru
altul ºi sã nu trec prin ranã, ca sã nu doarã rana, ci sã vin pe
senin ºi sã fie uºor ºi sã fie pace întru venirea Mea. Amin. 

O, poporul Meu, pe Mine nu M-au preþuit cei de lângã
Mine, pentru cã erau învãþaþi cu Mine, ºi a venit Ioan ºi M-a
cunoscut. Eu dacã M-aº lãsa vãzut s-ar învãþa omul cu Mine.
De aceea lucrez în duh, ºi Mã las vãzut cu ochii duhului când
omul Mã vede, când omul le vede pe cele ce nu se vãd, ºi fac
aºa pentru cã cel ce are pe Duhul Sfânt vede fãrã sã se suie
însuºi în sus, ºi se umileºte, ºi de aceea el vede, ºi vede ca
Mine, cãci scris este: «Îl vor vedea cum este cei ce vor fi ase-
menea Lui». Amin. Cei ce Mã vãd sunt asemenea Mie prin
vedere, cãci umilinþa îl înalþã pe cel ce vede. Ioan s-a umilit
ºi a întrebat pe Cel ce l-a trimis sã Mã boteze, ºi a spus: «Du-
pã ce voi cunoaºte pe Cel ce trebuie sã-L botez?». 

O, popor învãþat de Dumnezeu, taina vederii cea prin
Duhul e tainã adâncã, iar cel ce vede prin Duhul le vede oda-
tã pe amândouã, ºi pe cele ce se vãd, ºi pe cele ce stau nevã-
zute de ochii trupului, iar cel vãzãtor este cel ce se umileºte
aºa cum s-a umilit Ioan proorocul ºi botezãtorul, ºi prin cre-

dinþã ºi prin rugãciune capãtã vederea ºi desluºirea apoi, la
arãtare. Taina umilinþei omului este cãrare tare pentru venirea
Mea ºi pentru arãtarea ei, dar cel mândru din fire nu se poate
umili pentru cele ce nu se vãd, cãci firea îi stã împotrivã, dim-
preunã cu adunãtura ei. Cel îndãrãtnic pãþeºte la fel, ºi de
aceea am spus Eu prin prooroci învãþãturã peste cei ce dau sã
vadã sau sã prooroceascã. Eu cu greu gãsesc între oameni, ba
chiar ºi între cei ce cred, cu greu gãsesc pe cel în care Eu sã
pot sta cu Duhul ºi sã vãd ºi sã grãiesc sau sã tac vãzând. 

E duh de Boboteazã în ziua aceasta, iar învãþãtura este
botez al inimilor care se aºeazã la învãþat pe Dumnezeu în
om, ºi pe om în Dumnezeu, poporul Meu. O, mult voiesc sã
te învãþ prin cei prin care Eu trec spre tine cu râul cuvântului
Meu, dar învãþãtura cu care vin Eu se aºeazã prin duhul umilit
ºi în duhul umilit, iar altfel ea se întoarce în Mine, ºi omul
rãmâne în sine. La botezul Meu Tatãl a deschis cerurile la
rugãciunea lui Ioan, ºi a coborât Duhul ca un porumbel ºi
S-a aºezat peste Mine ºi M-a fãcut cunoscut lumii, iar Ioan
M-a mãrturisit atunci zicând: «Iatã Mielul lui Dumnezeu,
Care spalã pãcatele lumii».

La coborârea cuvântului Meu peste tine Tatãl Meu
deschide cerurile ºi Duhul Meu coboarã ºi Mã face cunoscut
lumii, iar tu Mã mãrturiseºti, poporul Meu, aºa cum Ioan Mã
mãrturisea. Mã desfac cu taina duhului cel spre vedere ºi spun
cã pentru duh de umilinþã trebuie credinþã, ºi pentru credinþã
trebuie duh de umilinþã ºi cuminþenie de duh, cãci dacã omul
nu este sãrac cu duhul, nu este nici cuminte cu el, ci este în-
dãrãtnic prin vederea lui cea împotriva umilinþei de duh, ºi
este mândru prin firea care nu se poate umili pentru cele ce
nu se vãd când ele se vãd prin cel ce stã umilit pentru acestea.
Botez cu Duhul Sfânt este învãþãtura Mea de peste tine, cãci
ea este apa vieþii ºi este glasul Domnului peste ape multe, po-
porul Meu. Botez cu foc este cuvântul Meu peste pãmânt
pentru cei ce nu Mã cunosc pe Mine întru el, cãci scris este:
«Glasul Domnului, cel ce varsã para focului!», ºi aºa se îm-
plineºte Scriptura care spune cã Eu botez cu Duhul Sfânt ºi
cu foc. Amin. 

Din cele cereºti pe pãmânt rostesc, dimpreunã cu sluji-
tori vãzuþi ºi nevãzuþi, sã se sfinþeascã apele de la voi, apele
Mele cu voi, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
cã e zi de Boboteazã. Amin. E plin de sfinþi ºi de îngeri vãz-
duhul grãdinii întâlnirii, ºi tot cerul este deasupra, cãci Duhul
Sfânt, lucrãtor din cer pe pãmânt ºi de pe pãmânt în cer, Se
face bucurie pentru tot cerul cel nevãzut, pentru toatã suflarea
cea nevãzutã, iar Eu, Domnul, doresc pe Duhul Sfânt Mângâ-
ietorul sã Mã mângâie din mijlocul tãu, ºi cât aº vrea, ºi cât
aº vrea sã fii ca pasãrea care-Mi mulþumeºte la fiecare înghi-
þiturã când bea, cã Eu îþi dau din cer ºi aºtept sã Mã mângâi
cu tine ºi cu cele ce-þi dau sã ai pentru Mine, poporul Meu. O,
nu vreau sã te înveþi cu Mine, ci vreau sã înveþi sã Mã ai, ºi
sã Mã vãd în tine ºi cu tine, ºi sã lucrezi ca Mine ca sã prindã
rãdãcinã în cer tot ce faci, cã Eu iar te-am îndemnat la duh de
umilinþã pentru Duhul Sfânt peste tine, poporul Meu. Amin. 

Cobor binecuvântare peste corãbiuþa cea nouã ºi zic
din cele cereºti: se binecuvinteazã ºi se sfinþeºte ea prin cu-
vântul Meu ºi prin harul Duhului Meu, în numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin. ªi în acest nume te binecu-
vintez pe tine ºi tot ce este cu tine pentru Mine ºi cu Mine
pentru tine, cã fãrã binecuvântarea Mea mereu peste tine e
duhul rãu rãutãcios spre tine, poporul Meu, dar când el aude
numele Meu peste tine, slãbeºte, iar când tu te întãreºti întru
Mine, el moare, ºi Eu trãiesc, ºi vreau sã pot peste pãmânt cu
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împãrãþia cerurilor pe care am început-o de la tine, aºa cum
am început cu ea ºi acum douã mii de ani când Ioan Mã
vestea cu ea pe pãmânt ºi le spunea tuturor sã se pocãiascã
pentru ea, cã altfel nu pot intra în ea. 

Taina pocãinþei, dacã omul nu-i aflã dulceaþa, el nu se
aºeazã în ea. Ea este odihna lui, ea este odihna Mea în om, dar
n-are omului cine sã-i mai spunã de ea ca sã-i afle gustul ei
cel dulce. Voiesc sã se înveþe cu aceastã tainã ºi cu mãrirea ei
cei ce aud ºi dau sã calce pas spre Mine luând învãþãtura cu-
vântului Meu peste ei. Dacã omul nu ºtie sã moarã, el nu poa-
te gusta viaþa ºi taina ei, ºi cine pentru Mine nu lasã totul,
acela nu poate merge pe urmele Mele, pe drumul cel cu Mine,
cãci vai celui iubitor de sine pe acest drum pe care nu aºa se
porneºte ºi nu aºa se merge. 

Iubirea dintre Mine ºi om, o, cum sã-l fac Eu pe om
s-o înveþe în toatã adâncimea ºi lucrarea ei? Mi-e duhul tot o
ranã, ºi ranã peste ranã adun de la cei ce nu rãmân în iubirea
Mea, cãci mlãdiþa care nu aduce roadã în Mine, se usucã, iar
cea care rodeºte Eu o curãþ ca mai mult sã rodeascã. Cel ce
pãzeºte cuvântul Meu, acela este cel ce rãmâne în iubirea
Mea, iar Eu îi dau lui ceea ce-Mi cere, ºi dacã îi dau, aceasta
înseamnã cã el pãzeºte cuvântul Meu, aceasta înseamnã cã el
are pocãinþã ºi umilinþã spre iertarea pãcatelor ºi spre împã-
rãþia Mea în el. Amin. 

Iubirea dintre Mine ºi om este atunci când el cu iubire
împlineºte în el pe cele ale Mele, cãrora Eu, Domnul, le
adaug lor pentru cele de trebuinþã lor. Eu am pãzit cuvântul
Tatãlui ºi rãmân în iubirea Lui, iar cel ce împlineºte cuvântul
Meu rãmâne în iubirea Mea. Amin. Ioan Botezãtorul s-a nãs-
cut între oameni ca sã pãzeascã tot cuvântul Tatãlui, ºi l-a pã-
zit, ºi rãmâne în iubirea Lui, ºi a pãzit ºi cuvântul Meu ºi rã-
mâne în iubirea Mea, ºi aºa este iubirea dintre Mine ºi cei ce
Mã iubesc. Amin. 

O, cei ce se boteazã ca oamenii, aceia nu ºtiu ce în-
seamnã botez, iar cei ce se boteazã ca Mine, aceia ºtiu sã rã-
mânã întru Mine ºi botezaþi în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al
Sfântului Duh, dar cum sã fac sã înþeleagã tot omul de pe
pãmânt iubirea dintre Mine ºi om, cuvântul Meu, iubit ºi îm-
plinit de om? Curând, curând Mã las peste pãmânt cu ziua
Mea cea mare ºi strãlucitã, ºi am spus cã înaintea ei trebuie sã
meargã peste oameni duhul pocãinþei ºi duhul proorociei, cãci
aºa înseamnã botez ºi om botezat cu Duhul Sfânt, Care Se în-
toarce de la om la Mine mângâindu-Mã ºi proorocind cã s-a
apropiat împãrãþia cerurilor, aºa cum Ioan Mã mângâia ºi Îmi
vestea împãrãþia ºi venirea ei pe pãmânt cu omul. O, Eu n-am
venit sã-i iau omului împãrãþia, ci am venit sã i-o dau pe a
Mea, pe cea mai bogatã, pe cea care nu se va lua de la el, iar
Eu în dar i-o dau, numai sã vrea el sã se dea ei ºi s-o cunoascã
întru Mine, cãci Eu în lume am venit nu ca sã-i iau omului
împãrãþia, ci am venit sã vin ºi sã Mã duc sã gãtesc omului
loc dulce, ºi iar sã vin apoi ºi sã-l aduc pe pãmânt pentru toþi
cei ce rodesc întru Mine, iar Eu curãþindu-i ºi îngrijindu-i pe
ei, mai mult sã rodeascã ei. Amin. 

O, poporul Meu, deschid cerurile ºi Îl aºez pe Duhul
Sfânt cuvânt peste tine ºi te fac cunoscut cã eºti poporul Meu,
iar tu sã rodeºti întru Mine ºi sã-I pot spune Eu Tatãlui: Tatã,
acesta este cel întru care Eu binevoiesc ºi am binevoit ºi pen-
tru care cu ranã am trudit ca sã-Þi aduc rod, Tatã, ºi prin rãb-
dare sã-Þi aduc, ºi prin iubire cu ranã, Tatã. Amin, amin,
amin. 

6/19 ianuarie 2004

Soborul sfântului Ioan Botezãtorul 

Fericiþi sunt cei scriºi în Cartea Vieþii cu fapte de viaþã. Apa poartã
în ea taina spãlãrii. Omul este casã ori pentru Dumnezeu, ori 

pentru diavol. 

BB at la porþi ºi intru în cartea cuvântului Meu din
zilele acestea. Cartea întâi ºi cartea a doua au în

ele pe toate cele din vremile lor, iar cartea cea de a treia, pe
cele din zilele venirii Mele a doua oarã de lângã Tatãl. Amin,
amin, amin. 

O, copii din porþi, învãþaþi pe poporul Meu ce înseamnã
Scriptura care spune despre cei scriºi de la întemeierea lumii
în Cartea Vieþii Mielului Cel junghiat. Ioan Botezãtorul când
a ieºit sã Mã arate lumii, el a spus: «Iatã Mielul lui Dumne-
zeu, Care spalã pãcatele lumii», iar în cartea lui Ioan cel iubit
este scris de cartea cea cu ºapte peceþi, pe care a deschis-o
«Mielul Cel junghiat, Care a rãscumpãrat lui Dumnezeu, cu
sângele Lui, oameni din toatã seminþia ºi limba ºi poporul ºi
neamul, ºi I-a fãcut lui Dumnezeu împãrãþie ºi preoþi, ºi vor
împãrãþi pe pãmânt». Amin. 

Fiecare carte din cele trei cãrþi ale lui Dumnezeu poartã
în ea pe cei scriºi în ea, ºi fericit este cel scris în Cartea Vieþii
cu fapte de viaþã, cãci Ioan Botezãtorul când propovãduia pe
Mielul lui Dumnezeu ºi pocãinþa peste oameni, el spunea:
«Acum securea stã la rãdãcina pomilor, ºi orice pom care nu
face roadã bunã se taie ºi se aruncã în foc». 

Când Eu Mi-am ales ucenici, le-am dat apoi de lucru ºi
le-am spus: «Tãmãduiþi pe cei neputincioºi, înviaþi pe cei
morþi, vindecaþi pe cei leproºi, scoateþi-i pe demoni, cã iatã,
vã trimit pe voi ca pe niºte oi în mijlocul lupilor, dar voi fiþi
înþelepþi ca ºerpii ºi blânzi ca porumbeii ºi nu vã îngrijiþi cum
sau ce veþi vorbi, cãci se va da vouã în ceasul acela ce sã
vorbiþi, fiindcã nu voi sunteþi care vorbiþi, ci Duhul Tatãlui
vostru este Care grãieºte în voi; ºi oricine va mãrturisi pentru
Mine înaintea oamenilor, mãrturisi-voi ºi Eu pentru el îna-
intea Tatãlui, Care este în ceruri». ªi le-am mai spus: «N-am
venit pe pãmânt sã aduc pace, ci sabie, cãci am venit sã
despart pe fiu de tatãl sãu, pe fiicã de mama sa, pe norã de
soacra sa», ºi «cel ce iubeºte pe tatã, ori pe mamã, ori pe fiu,
ori pe fiicã mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine». 

O, poporul Meu, cel ce este scris în Cartea Vieþii, acela
are roade ºi I le dã lui Dumnezeu. Ioan avea roade, avea uce-
nici de un lucru cu el, ºi Mi i-a dat Mie apoi, trimiþându-i la
Mine ca sã vadã ei pe cele ce Eu le lucrez, ºi ei M-au întrebat
dupã ce Ioan i-a trimis, ºi Mi-au spus: «Tu eºti Cel ce vine,
sau sã aºteptãm pe altul?», iar Eu le-am spus: «Mergeþi ºi
spuneþi lui Ioan ceea ce auziþi ºi vedeþi: orbii îºi capãtã vede-
rea ºi ºchiopii umblã ºi leproºii se curãþã ºi surzii aud ºi mor-
þii înviazã, iar sãracilor li se binevesteºte, ºi fericit este cel ce
nu se va sminti întru Mine». Amin. 

O, Ierusalime, Ioan a avut ucenici ºi Mi i-a dat Mie, ºi
ei au vãzut lucrãrile Mele. Ioan Mã mãrturisea pe Mine, iar
Eu îl mãrturiseam pe el, cãci scris este în Evanghelia Mea:
«Oricine va mãrturisi pentru Mine înaintea oamenilor,
mãrturisi-voi ºi Eu pentru el înaintea Tatãlui, Care este în
ceruri». Iatã lucrarea celor scriºi în Cartea Vieþii Mielului, iar
cartea aceasta va mãrturisi pe ai sãi ºi viaþa lor ºi iubirea lor
ºi mãrturisirea lor. Amin. 

Voiesc, Ierusalime, sã fii din zi în zi tot mai mãrturi-
sitor, ºi sã faci aceasta dupã ce înveþi de la Mine, cã Eu pe
apostolii Mei i-am învãþat, le-am dat porunci, ºi ei au luat ºi
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au împlinit, ºi aºa au lucrat ei puterea Mea ºi semne cu ea, ca
sã se dovedeascã ai Mei, dar mai întâi au învãþat pocãinþa ºi
duhul ei, ºi au stat în duhul ei apoi, ºi au proorocit, ºi s-a îm-
plinit, ºi au fost adevãraþi, ºi cartea Mea cu ei mãrturiseºte
aceasta, iar cartea lor cu Mine, tot la fel. Iar în cartea Mea cu
voi vin proorocii ºi apostolii ºi sfinþii ºi mucenicii ºi Mã mãr-
turisesc de lângã Mine din cer vouã ºi oamenilor de pe pã-
mânt, fiindcã lucrarea de ucenic îºi are plata ºi roadele ei în
ceruri, poporul Meu, ºi fericit este cel ce este scris în Cartea
Vieþii Mielului, care îi are pe ai sãi scriºi de la întemeierea
lumii în ea. Acum Eu vin cu ei în cartea aceasta ºi Mã scriu
cu ei în ea, pentru cã am deschis-o ca sã scriu în ea pe pãmânt,
ca sã împãrãþeascã pe pãmânt seminþia ei, seminþia lui
Dumnezeu. Amin. 

Ioan Botezãtorul este serbat în cer ºi pe pãmânt lângã
ziua de Boboteazã, care s-a înfiinþat între sãrbãtori în ziua
când Eu am fost botezat în Iordan de Ioan, când el ºi cu Duhul
Sfânt ºi cu Tatãl M-au mãrturisit Dumnezeu adevãrat din
Dumnezeu adevãrat, ºi toþi cei care au fost scriºi în Cartea
Vieþii au intrat întru împãrãþia Mea la vestea lui Ioan despre
ea, ºi apoi la vestea Mea, cãci eram Cel ce botezam cu Duhul
Sfânt, ºi tot aºa lucrare le-am dat ºi ucenicilor Mei ºi le-am
spus: «Nu este ucenic mai mare ca învãþãtorul sãu, dar orice
ucenic desãvârºit va fi ºi este ca învãþãtorul sãu». Amin. 

Învãþãtura Mea este duh dãtãtor de viaþã, cã nu altceva
fac Eu cu suflarea gurii Mele. Eu când l-am fãcut pe om din
pãmânt am suflat peste el ºi s-a fãcut fiinþã vie, dar când su-
flu peste om cu Duhul Meu Cel dãtãtor de viaþã cu cuvântul
învãþãturii Mele, Eu fac din el om cu duh dãtãtor de viaþã aºa
cum am fãcut din ucenicii Mei acum douã mii de ani, ºi ei au
dat viaþã celor fãrã de viaþã ºi au suflat cu duh dãtãtor de viaþã
peste aceia. 

Ioan Botezãtorul a trimis pe ucenicii lui la Mine ca sã
suflu peste ei duh dãtãtor de viaþã, ºi apoi el s-a odihnit de
lucrarea sa pe pãmânt ºi s-a dus în cele cereºti, ºi acolo a lu-
crat înaintea Mea ºi Mi-a pregãtit calea ºi spre cei din iad,
cãci dacã am murit pentru înviere, Eu i-am înviat pe mulþi
atunci, ºi ei s-au ridicat ºi au mãrturisit, cãci au avut lucrare
de viaþã cât au stat pe pãmânt, iar Eu am spus: «Cel ce crede
în Mine are viaþã veºnicã ºi la judecatã nu vine, ci se mutã de
la moarte la viaþã» ºi intrã în Cartea Vieþii pe care Eu am des-
chis-o în zilele acestea ºi în care Mã scriu cu toþi sfinþii din
cer, care au aºteptat desfacerea peceþilor Cãrþii Vieþii, cartea
cea cu ºapte peceþi, cartea celor ºapte veacuri de oameni, ºi
ale cãror nume sunt scrise de la întemeierea lumii în Cartea
Vieþii Mielului. Amin. 

O, copii mãrturisitori din zilele acestea când Eu am
desfãcut peceþile Cãrþii Vieþii! Uitaþi-vã cum Mã scriu cu
sfinþii ºi cu îngerii în cartea aceasta. Mãrturisiþi vremea Mea
cu voi, cartea Mea cu voi, cã lucrare mai mare ca lucrarea
Mea cu voi ºi a voastrã cu Mine nu a fost de când sunt vea-
curile ºi nici nu va mai fi, ºi trebuie sã lucrãm din zi în zi tot
mai mãreþ, fiindcã sunt zilele venirii Mele cu sfinþii în cartea
aceasta, ºi toþi mãrturisesc în ea pe Dumnezeu ºi pe ei ºi pe
voi. Împãrãþia cerurilor este lucrare mare în om, ºi apoi ea
trebuie sã prindã sub ea oameni din toatã seminþia ºi limba ºi
poporul ºi neamul, ca sã împãrãþeascã aceºtia pe pãmânt, pre-
cum este scris în Scripturi. Iar cartea aceasta este Duhul Meu
Cel dãtãtor de viaþã, cuvântul Meu ºi al sfinþilor Mei care au
lucrat în veacuri lucrarea mãrturisirii Fiului lui Dumnezeu,
Care S-a fãcut Fiul Omului acum douã mii de ani, ca sã Se
facã El apoi Mielul Cel junghiat, Care spalã pãcatele lumii, ca

sã-i tragã pe toþi la Tatãl, precum este scris cuvântul Meu cel
din Scripturi. Amin. 

O, copii care-Mi sunteþi porþi, învãþaþi mereu, mereu pe
poporul Meu ºi pe cei ce vor sã se nascã din Duhul Meu Cel
dãtãtor de viaþã, învãþaþi-i ce înseamnã cei scriºi de la înteme-
ierea lumii în Cartea Vieþii Mielului. Învãþaþi-i sã iubeascã
duhul pocãinþei mereu, ºi duhul proorociei, cuvântul acestei
cãrþi care prooroceºte sfârºitul veacurilor ºi începutul vãzut al
împãrãþiei lui Dumnezeu pe pãmânt cu oamenii. Amin. 

Ioan, botezãtorul Meu, aºteaptã sã intre în cartea Mea
cu voi, pe care Eu am deschis-o ºi în care încã ºi încã Mã
scriu pânã la ziua Mea cea mare ºi strãlucitã când tot ºi toate
vor pãli sub strãlucirea ei, ºi apoi vor învia, ºi tot prin strã-
lucirea ei, fiilor copii. Cartea Mea este cuvântul care are în el
duh dãtãtor de viaþã, ºi toþi cei ce sunt scriºi în ea de la
întemeierea lumii, intrã în ea ºi ies din ea cu cuvântul mãrtu-
risirii lor peste pãmânt. Amin, amin, amin. 

– SS unt botezãtorul cu botezul pocãinþei,
Doamne, ºi am lãsat botezul cu apã dupã

pocãinþa omului, iar apoi Tu ai împlinit taina botezului cu
Duhul Sfânt ºi cu foc, cã pentru aceea am venit noi pe pãmânt
acum douã mii de ani, Doamne, ºi unul pe altul ne-am mãr-
turisit în noi înºine pe Tatãl ºi pe noi înºine ºi unul pe altul cu
lucrarea pe care am avut-o de lucrat ºi de mãrturisit, cãci scris
este cã tot ceea ce se va lucra tainic, se va mãrturisi apoi de
pe acoperiºuri, ºi aºa s-a împlinit, ºi aºa se împlineºte, Doam-
ne, Mielule al Tatãlui. 

Eu voiesc sã suflu cu cuvântul meu peste oameni duhul
pocãinþei spre iertarea pãcatelor, cãci oamenii nu Te primesc
pe Tine din pricina iubirii lor de pãcat ºi nu au învãþãtori care
sã-i înveþe cã pãcatul este moarte, el ºi toate roadele lui. Bi-
serica de pe pãmânt care-ºi zice a Ta, nu este a Ta, cãci ea iu-
beºte pãcatul dimpreunã cu învãþãtorii ei, care nu au milã nici
de sufletul lor, nici de al celor mânaþi de ei, cã aceia nu-i
mânã pe ei spre împãrãþia Ta, ci spre împãrãþia lumii, Doam-
ne, de vreme ce fac faptele diavolului oamenii. Voiesc sã le
grãiesc celor de pe pãmânt despre pocãinþa de pãcate ºi des-
pre viaþa veacului ce va sã fie, cãci veacurile omeneºti s-au
sfârºit, ºi aºteaptã dupã ele veacul ce va sã fie, veacul cel ne-
sfârºit al sfinþilor, Doamne, cãci Ioan cel iubit a scris de la
Duhul Sfânt cã sfinþii Îþi vor spune Þie atunci: «Mulþumim,
Þie, Doamne, Cel ce eºti, Cel ce erai ºi Cel ce vii, cã ai luat
puterea cea mare ºi ai început sã împãrãþeºti ºi sã rãsplãteºti
pe prooroci ºi pe sfinþi», iar Daniel proorocul a proorocit pen-
tru veacul cel nesfârºit: «Judecata se va face pentru totdea-
una, iar regatul ºi stãpânirea ºi mãrirea regilor de sub ceruri
se va da poporului sfinþilor Celui Preaînalt, ºi împãrãþia Lui
e veºnicã, ºi toate stãpânirile Îi vor sluji Lui, ºi pe El Îl vor
asculta». Amin. 

Sã stãm cu ei în rugãciune ºi la masã, Doamne. Sã stãm
cu ei în toate, ºi apoi sã ne scriem cu cuvântul sãrbãtorii mele,
cã voiesc sã grãiesc celor de pe pãmânt despre pocãinþã, iar
pe fiii poporului Tãu sã-i îndemn spre lucrare strãlucitã între
oameni, cã alegerea lor a fost pentru ca sã dea ei cuvântul Tãu
oamenilor ºi sã Te facã cunoscut pe pãmânt, iar Tu sã ai grijã
de toate cele ce se vor adãuga lor când ei cautã sã fie împã-
rãþie a Ta. Amin. 

– PP ace þie, botezãtorule al Meu! Stãm cu ei la
masa cea pentru fiinþã, ºi vom sta apoi cu

duh dãtãtor de viaþã peste ei ºi îi vom învãþa sã împãrãþeascã
iubind pe cele ale împãrãþiei Mele. Amin, amin, amin. 

1705Anul 2004



*

EE u, botezãtorul Domnului, dacã n-am fãcut mi-
nuni peste oameni, minunea mea a fost aceea cã

strigam fãrã sã-mi cruþ viaþa sã se pocãiascã Israel, sã se po-
cãiascã lumea de pãcate, ºi apoi sã creadã în Cel ce vine dupã
mine cu botezul Duhului Sfânt, iar cel ce crede, sã se boteze
în apã, cãci apa spalã ºi poartã în ea taina spãlãrii. Amin.
Când cãmaºa omului este murdarã prea tare, el o pune în apã
ºi o fierbe la foc, iar focul o înãlbeºte pe ea. Domnul a venit
dupã mine cu botezul cu Duhul Sfânt ºi cu foc, ºi cine a cre-
zut în El, s-a mântuit, iar cine n-a crezut, s-a osândit, ºi Dom-
nul a lucrat pentru unii cu Duhul Sfânt, iar pentru ceilalþi, cu
foc; pe cei ce s-au fãcut grâu i-a pus în hambarele Lui, iar
pleava a pus-o în foc nestins. 

O, fii ai oamenilor, vã trebuie credinþã în Domnul Iisus
Hristos, Mielul lui Dumnezeu, Mielul Cel junghiat, Care spa-
lã pãcatele lumii, cã de aceea a venit ºi S-a fãcut om. Voi aler-
gaþi numai pentru cele din viaþa aceasta, dar vine Domnul ºi
vã întreabã de faptele vieþii veºnice, care moºtenesc împreunã
cu omul veacul ce va sã fie, ºi nu aveþi învãþãtori curaþi care
sã vã dea pãºunea vieþii cea de sus, ºi voi rãtãciþi în moarte,
fii ai oamenilor. Iatã minunea pe care o fac eu peste voi: strig
la voi sã vã pocãiþi, cãci cu dulceaþa pe care o gãsiþi voi în pã-
cate, nu rãmâneþi, dar cu plata pãcatelor rãmâneþi, ºi este
grea. Pocãiþi-vã, cã împãrãþia cerurilor e cea mai dulce co-
moarã, ºi o gãsiþi în voi, fiindcã locul ei, de la începutul lumii
a fost sã fie în om. Omul cel de la început, cu care s-a înce-
put neamul omenesc, a închis în el uºa împãrãþiei cerurilor,
dar eu vã spun sã vã deschideþi inima ºi sã gãsiþi în ea pe
Dumnezeu, Care aºteaptã sã-I daþi viaþã în voi ºi sã nu-L þi-
neþi necunoscut în voi. Bate Domnul din afara voastrã cu
cuvântul ca sã auziþi înãuntrul vostru ºi sã-I deschideþi dinã-
untru ºi nu din afarã, cãci descuiatul cel pe din afarã este cu
foc, ºi focul usturã peste trup ºi peste suflet, dar descuiatul cel
pe dinãuntru este Duhul Sfânt Mângâietorul, dacã-L veþi trezi
în voi la vestea pocãinþei, cãci eu, Ioan Botezãtorul, vã strig
acum aºa cum strigam acum douã mii de ani la Iordan: po-
cãiþi-vã, cã s-a apropiat de voi împãrãþia cerurilor! Intraþi în
ea ºi în faptele ei, ca sã vã gãseascã Domnul aºa, ºi ca sã vã
dea Duh Sfânt ºi nu foc. Vã strigã Domnul din grãdiniþa cu-
vântului Sãu din România, þara strãlucirii venirii Lui cuvânt
peste pãmânt dupã douã mii de ani. Vã strig ºi eu de lângã El,
cã lângã El sunt, ºi îmi fac lucrarea cea înaintemergãtoare
vestindu-vã vouã pe Mielul lui Dumnezeu, Care vine sã-ªi
cerceteze via, ºi vai, dacã va gãsi în ea aguridã, cãci ea nu este
bunã la nimic, iar Domnul voieºte sã facã vin nou, vin cu gust
bun, ºi sã punã pe pãmânt masa nunþii Lui, pâine ºi vin.
Amin. 

O, fii ai oamenilor, duhurile rele sunt toate pe pãmânt
ºi lucreazã prin oameni ca sã nimiceascã împãrãþia lui Dum-
nezeu din om. Uitaþi-vã în poruncile lui Dumnezeu ºi veþi
gãsi în ele sã-L iubiþi pe El ºi sã faceþi faptele iubirii de Dum-
nezeu, care sunt scrise în poruncile vieþii. Duhurile rele sunt
rele ºi vã trag în prãpastia lor cea ademenitoare, cãci vã pun
acestea ochi pentru ele ca sã le vedeþi ºi sã le lucraþi în voi.
Dar vin eu ºi vã spun cã vine Domnul ºi va pedepsi pe duhul
rãu din om cu tot cu casa sa, cãci omul este casã ori pentru
Dumnezeu, ori pentru diavolul, iar omul care nu face voia lui
Dumnezeu, este fiu al diavolului. Minunea pe care eu o fac
peste voi este cã vã îndemn la pocãinþã ºi la viaþã fãrã de
moarte apoi, ca sã vã gãseascã Domnul veghind ziua ºi

noaptea pentru faptele vieþii veºnice în voi, iar acestea încep
în voi cu credinþa care poate sã vã facã fii ai lui Dumnezeu ºi
sã vã dea faþã ºi cãmaºã de sãrbãtoare înaintea Lui, cãci El
vine cu strãlucirea Sa pe pãmânt, iar cei ce vor fi asemenea
Lui cu viaþa ºi cu duhul, vor strãluci ca El. Amin. 

Minuni eu n-am fãcut ca alþi sfinþi, dar am fãcut minu-
nea arãtãrii Domnului la Iordan, cã dupã ce L-am botezat cu
apã, s-au deschis cerurile ºi a venit glasul Tatãlui peste Fiul,
mãrturisindu-L Cel întru Care El binevoieºte, ºi a venit Duhul
Sfânt ca porumbelul ºi a stat peste Domnul. Aceastã minune
s-a sãvârºit la Iordan, iar eu am fost martorul ei, cãci L-am
atins pe Domnul ºi L-am botezat ca pe un om, ca sã rãmânã
apoi peste om botezul cu apã, care mãrturiseºte botezul cu
Duhul Sfânt, precum Duhul Sfânt mãrturiseºte botezul cu
apã. Amin. 

O, fii ai oamenilor, botezul este tainã din ceruri. Dar
unde mai este aceastã tainã întreagã în bisericile lumii? Unde
este Duhul Sfânt, Care trebuie sã lucreze în biserici cu pu-
terea ºi cu lucrarea Lui cea din cer peste cel ce se boteazã ºi
peste martorii lui? Credinþa în Dumnezeu aduce iubire de
Dumnezeu în om ºi veghe ºi faptã de Duh Sfânt pe pãmânt.
Moare om de la om ºi nu mai este învãþãtor pentru pocãinþã
pe pãmânt ºi nu mai este botezãtor peste om, cãci preotul care
boteazã trebuie sã fie apostol de Duh Sfânt, iar altfel botezul
rãmâne obicei fãrã de lucrare din cer, de vreme ce toþi cei ce
boteazã ºi toþi cei botezaþi fac faptele diavolului ºi nu ale lui
Dumnezeu, cãci cei ce nu urmeazã pe Domnul, urmeazã pe
diavolul. 

Pe pãmânt e iadul ºi faptele lui, iar voi, fii ai oamenilor,
lucraþi aceastã lucrare, dar eu vã spun cã vine Domnul ºi va
strica toatã lucrarea diavolului ºi a slujitorilor lui, ºi nimeni
nu vã va acoperi pe voi în ziua aceea, ºi veþi plânge plâns za-
darnic ºi nu veþi mai putea pãcãtui de groaza ce va fi, ºi nu
veþi mai putea muri, cãci va fi plata cea pentru fapte, dupã
cum este scris: «Vine Domnul cu zecile de mii de sfinþi ai Sãi,
ºi va da fiecãruia dupã cum este fapta sa». Amin. 

Vã dau duh de pocãinþã prin cuvântul meu de peste voi,
fii ai oamenilor. Luaþi acest duh în voi, cã eu am fost sfânt cu
viaþa ºi cu duhul în toatã vremea mea de pe pãmânt, ºi tot am
stat în duhul pocãinþei, cãci aceastã lucrare am avut de aºezat
peste om pe pãmânt, ºi orice învãþãtor are peste el învãþãtura
pe care o împarte. I-am mustrat pe regi ºi pe oamenii de vazã
ca sã-i doarã ºi sã le vãdesc drumul lor spre pierzare, ºi ei sã-l
vadã ºi s-o ia pe calea pocãinþei, care este calea vieþii. ªi dacã
i-am mustrat numindu-i cu lucrarea pe care o fac ei, asta în-
seamnã cã am arãtat lucrarea pe care o aveam eu peste mine,
cãci stãteam cu mare fior de duh înaintea Domnului ºi îmi era
tare milã de El, cã era sãrac de om, în timp ce duhul acestei
lumi, care trece odatã cu cei înghiþiþi de ea, era ºi este bogat
de atâta mulþime de suflete. Îmi este tare milã ºi acum de
Domnul slavei ºi vreau sã vã dau Lui prin duhul pocãinþei,
dacã voi îl veþi lua în voi, cãci pocãinþa aduce apoi pe Duhul
Sfânt peste voi, ºi veþi crede cã Domnul vine ºi cã a ºi venit
când staþi sub glasul Lui ca sã-I împliniþi cuvântul cu care vã
strigã acum din mijlocul þãrii Lui de venire ºi îl cheamã acasã
pe om. Amin. 

Te dau fiilor oamenilor, Doamne, cãci eu Te mãrturi-
sesc din cele ce nu se vãd cã Tu pleci cerurile ºi vii pe pã-
mânt, ºi duhurile sfinþilor mãrturisesc din Tine venirea Ta ºi
împãrãþia Ta cu oamenii care se fac sfinþi, fiindcã sfinþii vor
împãrãþi pe pãmânt, precum este scris în Scripturi. Amin. Te
rog, deschide-le ochii, deschide-le inima ºi dã-le darul credin-
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þei ºi dã-le iubire din cer fiilor oamenilor ºi fã-i pe ei înviaþi
din moartea cea de la pãcate ºi cuprinde-i în lucrarea Duhului
Sfânt, care sã mãrturiseascã mereu credinþa lor în Tine,
Doamne. Învaþã-l pe om credinþa în Tine ºi puterea ei, cã eu
l-am îndemnat la pocãinþã spre iertarea pãcatelor lor, dar
ajutã-le înþelepciunea cu care sã-ºi vadã pãcatele ºi sã le arun-
ce în focul pocãinþei ºi sã scape de sarcini, ºi apoi sã vadã ca-
lea cea dulce a mântuirii ºi a venirii Tale cu bucuria cea veº-
nicã pe pãmânt, ºi apoi sã-i faci veºnici ºi pãrtaºi ai bucuriei
ºi nu ai durerilor, Doamne. Amin, amin, amin. 

– OO,botezãtorul Meu, Eu n-am venit sã pierd
lumea, ci am venit s-o mântuiesc, ºi am cu

venirea Mea botezul cu Duhul Sfânt ºi cu foc, ºi pe mulþi îi
voi mântui prin Duhul Sfânt ºi, iarãºi, pe mulþi, pe mulþi îi voi
mântui ca prin foc, cã nu vor sã se întoarcã de bunãvoie, iar
Eu voiesc, ºi de aceea îi mân spre voia cea care-i va curãþi pe
ei fãrã voia lor, cãci sunt Cel milos ºi vreau sã-l scot pe om
din cãderea lui din rai. Amin. 

Iar voi, fii ai venirii Mele, râvniþi la darurile duhovni-
ceºti ºi mai ales râvniþi sã proorociþi, cãci duhul pocãinþei din
voi aduce peste voi pe Duhul Sfânt, duhul proorociei, prin ca-
re lumea iarãºi se va face ºi nouã va fi. Amin. Împãrãþiþi pe
pãmânt iubind pe cele ale împãrãþiei Mele. Cãutaþi aceastã
dragoste în voi ºi lucraþi cu strãlucirea Mea între oameni, cã
alegerea voastrã a fost ca sã Mã faceþi pe Mine cunoscut oa-
menilor, iar ziua Mea din voi sã strãluceascã, fiilor, ºi Eu am
grijã de toate cele ce se vor adãuga vouã când voi cãutaþi sã
fiþi împãrãþie a Mea. Cartea Vieþii Mele cu voi sã vã cuprindã
în ea, plini fiind de Duhul Sfânt Mângâietorul ºi de lucrarea
Lui peste pãmânt. Cãutaþi aceastã dragoste în voi ºi lucraþi cu
cãlãuzã, fiindcã aveþi pildã pe Israel, care dacã a lucrat ca el
ºi nu dupã cãlãuza pe care i-o dãdusem Eu, a pierit cu tot nu-
mãrul lui, în timp ce el se credea al Meu. 

O, fiilor din porþi, luaþi mereu cuvântul cãrþii Mele cu
voi ºi desfaceþi-i aluatul ca sã creascã frãmântãtura, ca sã
creascã poporul celor mântuiþi care vor învãþa sã creadã prin
duhul pocãinþei ºi prin duhul proorociei, iar altfel de lucrare
nici sã se pomeneascã la voi, cãci sunteþi fiii slavei Mele ºi
v-am dat sã-Mi cãlãuziþi de lângã Mine poporul ºi nu de lângã
el, cãci Eu sunt Dumnezeul lui ºi îl iubesc ºi vreau sã Mã
iubeascã plin de înfiorare poporul Meu. Amin. 

O, fiilor din porþi, aºezaþi-vã învãþãtori de Duh Sfânt
peste cei ce sunt la ºcoala vieþii ºi puneþi-le note, fiilor, cã Eu
voi cãuta sã le vãd nota ºi sã le-o gãsesc pusã, ºi sã ia râvnã
pentru notã de mântuire ºi pentru lucrare mântuitoare ca ºi a
voastrã peste ei ºi peste cei peste care veþi lucra cu ei, cãci tre-
buie lucrat cu ucenici, fiilor ucenici. Amin, amin, amin. 

7/20 ianuarie 2004

Duminica vameºului ºi a fariseului 

Biserica are ca lucrare rugãciunea. Fãcãtorii de pace sunt cei care
îl despart pe om de pãcat. Cei sfinþi se curãþã unii pe alþii de 

greºale. Mustrarea înseamnã iubire. 

LL ucrarea cuvântului Meu de peste pãmânt este cea
mai mare zi din toate zilele care sunt cu omul,

iar ea trebuie sã-l zguduie pe om, cãci Domnul vorbeºte peste
toate câte sunt în cer sus ºi pe pãmânt jos. Amin. Scris este:
«Sunã, oare, trâmbiþa peste cetate fãrã ca poporul sã nu se
înspãimânte? Dacã leul mugeºte, cine nu se va înspãimânta?
ªi dacã Domnul grãieºte, cine nu va auzi, cine nu va vesti?

Nimic nu face Domnul fãrã sã descopere taina Sa prooro-
cilor, slujitori ai Sãi». Amin. 

O, copii care strãjuiþi în calea venirii Mele, sunaþi peste
pãmânt vestea cuvântului Meu ºi daþi de ºtire cã duhul po-
cãinþei ºi duhul proorociei stau alãturi cu duhul rugãciunii,
cãci dacã Domnul grãieºte, cine nu va prooroci, cine nu va
rosti cuvânt? 

Eu, cât am stat pe pãmânt, orice lucrare am lucrat-o
prin cuvânt rostit, ca s-o înfãptuiesc apoi. Am cerut mai întâi
prin rugãciune la Tatãl ºi prin mulþumire la Tatãl, ºi apoi am
lucrat, cãci cei care cer, trebuie sã fie mulþumitori, fiindcã nu
este frumos sã ceri ca sã primeºti, ºi sã nu mulþumeºti apoi
pentru cele ce vei primi. 

Biserica, e tainã mare acest cuvânt. E înfricoºãtoare lu-
crarea cuvântului, cãci aceasta înseamnã bisericã, iar biserica
are ca lucrare rugãciunea, fiilor. Nu la numãr trebuie sã se
adune cei ce se adunã bisericeºte, ci la rugãciune trebuie sã se
adune ca sã fie, cãci altfel nu sunt în bisericã cei ce se adunã
ca sã simtã greul pentru care ei cer de la Dumnezeu. Sã nu se
laude omul care primeºte de la Mine dupã ce se roagã, ci sã
fie mulþumitor ºi pânã primeºte ºi dupã ce primeºte, cã altfel
omul este fariseu ºi se foloseºte de Dumnezeu pentru sine, nu
pentru Mine. 

Vameºul ºi fariseul, cei doi care au venit în casa rugã-
ciunii, aceasta e pildã vie, rostitã de gura Mea ca sã-l învãþ pe
om prin ea. Duhul de fariseu uitã mereu porunca cea prin ca-
re omul poate sã intre la Dumnezeu când se roagã, iar porun-
ca aceasta este sã iubeºti ca pe tine însuþi pe fratele tãu, ºi
toate în Dumnezeu, pe Care-L iubeºti cu toatã inima, cu tot
cugetul ºi cu toatã virtutea ta. Amin. Fariseul Îmi mulþumea
cã nu este ca vameºul sau ca toþi ceilalþi oameni care fac ne-
dreptate, rãpire, desfrâu, ºi cã el posteºte ºi dã zeciuialã din
câºtigul sãu, iar vameºul, cu capul aplecat, se ruga cu durere
pentru miluire de la Mine împotriva pãcatelor sale. 

E fariseu omul care rosteºte cuvinte de credinþã sau de
rugãciune fãrã sã creadã sau fãrã sã se roage. O mulþime de
oameni ºi de biserici de oameni se adunã ºi spun de fiecare
datã cã Eu pentru ei ºi pentru mântuirea lor M-am coborât din
cer, întrupat în Fecioarã, de la Duhul Sfânt, de M-am fãcut
Om, ca sã Mã rãstignesc apoi, ºi sã înviez din moartea de pe
cruce ºi sã Mã sui la Tatãl ca iarãºi sã vin sã judec pe vii ºi pe
morþi, ºi apoi sã fiu nesfârºit cu împãrãþia Mea pe pãmânt. ªi
mai zic cei ce se adunã bisericeºte cã-ºi mãrturisesc pãcatele
ca un botez peste ei, ºi cã apoi aºteaptã învierea morþilor ºi
viaþa veacului ce va sã fie. Mã uit la aceºtia cã sunt la numãr,
dar la pocãinþã ºi la proorocie ºi la rugãciune nu sunt aceºtia,
ci ºtiu ceea ce spun doar pe dinafarã de duhul lor ºi numai
atât, ºi sunt adunaþi la numãr, dar nu ºi la rugãciune. 

O, poporul Meu cu care Eu grãiesc în zilele Mele de
apoi, cei ce au cãutat sã ºtie vremea sfinþilor ºi trãirile lor,
aceia nu pot sã nu creadã în Dumnezeu ºi în puterea Lui prin
omul care prooroceºte ºi se roagã mulþumitor ºi iubeºte
împlinind iubirea Mea în el. Fariseului i s-a socotit mândrie
rugãciunea lui de mulþumire, iar vameºului i s-a socotit pocã-
inþã ºi botez spre iertarea pãcatelor lui. Mândria este desfrâ-
nare, cãci cine nu iubeºte pe Domnul ºi nu pe sine prin tot
ceea ce face ºi simte ºi împarte, acela face desfrânare prin tot
ceea ce face, aºa cum Eu v-am învãþat pe voi sã-i spuneþi po-
porului cuvântului Meu, copii care învãþaþi de la Mine ca sã
daþi apoi în pãrþi învãþãtura Mea. Mânia cea pentru sine este
desfrânare în trupul omului, cãci omul nu Mã are pe Mine de
Dumnezeu când face aºa, ºi scris este: «Orice pãcat pe care

1707Anul 2004



îl face omul, este în afarã de trup, dar cine se dedã desfrânã-
rii, pãcãtuieºte în însuºi trupul sãu». 

Cel ce iubeºte mândria, acela nu este fãcãtor de pace
între el ºi Dumnezeu, cãci cel ce face pace, nu poate face pace
mai multã ca pacea cea din faptele sale între el ºi Dumnezeu,
între el ºi aproapele sãu, iar altfel de pace este iubire de sine
ºi nu este în folosul lui Dumnezeu. Dacã omul este adevãrat
în rugãciune când Îmi spune sã-i iert pãcatele aºa cum ºi el îl
iartã pe cel ce-i greºeºte lui, apoi tot la fel de adevãrat sunt ºi
Eu în ceea ce-Mi spune el prin ceea ce l-am învãþat Eu sã spu-
nã în rugãciunea lui, ºi aºa este cu toatã rugãciunea pe care
omul o aºeazã înaintea lui Dumnezeu. Fãcãtorii de pace nu
sunt cei ce fac pace între om ºi om, cã aceasta o fac faptele
omului, ci sunt cei ce-l dezbarã pe om de faptele care-l des-
part de Mine, iar Eu sunt Cel ce-l rabd îndelung pe om, ca
sã-l aºtept pentru pocãinþã, ºi e rãu sã fie omul încãpãþânat
pentru pocãinþa lui care-i descuie uºa spre Mine, aºa cum va-
meºul cu plânsul lui amar M-a milostivit ºi i-am deschis, pe
când fariseul, cãruia am dat sã-i deschid, ºi-a închis singur
uºa spre Mine judecându-l pe cel pãcãtos care se ruga sã-l iert
de cele ce el a fãcut pe pãmânt. 

O, poporul Meu, e tainã mare cuvântul bisericã. Aceas-
tã tainã înseamnã rugãciune, înseamnã pocãinþã, înseamnã
proorocie în Duhul ºi împlinire, fiule. O, Mã uit mereu, me-
reu peste tine, cãci ochiul Meu cel veghetor te aºteaptã pre-
cum aºteaptã morþii învierea, ºi Eu Mã uit mereu, mereu peste
tine ca sã împlineºti tu aceastã Scripturã a Duhului Sfânt Care
iese din gura Mea. Eu o împlinesc, cãci glasul Meu curge din
Mine precum am proorocit cã voi lucra, iar morþii îl aud ºi
aºteaptã glasul tãu ºi lucrul tãu proorocesc care sã-i scoale pe
ei. Amin. 

O, poporul Meu, sã nu fii fariseu, ci sã fii plãcut lui
Dumnezeu ºi aproapelui tãu prin tot ceea ce eºti ºi faci, cãci
cine cautã sã-ºi placã lui însuºi, acela rãmâne în faptele sale,
nu în faptele Mele, iar Eu am spus prin cuvintele Mele de
atunci ºi de acum: «Rãmâneþi în iubirea Mea». Cautã viaþã cu
învãþãtor, fiule, cã asta înseamnã aceastã Scripturã, fiindcã în-
vãþãtorul îþi pune mereu în faþã cuvintele vieþii, iar viaþa ta sã
însemne iubirea Mea. Amin. 

O, poporul Meu, tu sã nu rãmâi în iubirea ta, ci sã rã-
mâi în iubirea Mea, cã tu trebuie sã ºtii ce este rugãciunea ta
ºi de unde îºi are ea puterea ºi ce este viaþa ta ºi de unde îºi
are ea iubirea. Vorbirea ta cu cei ce Mã poartã pe Mine în mij-
locul tãu ºi spre tine trebuie sã fie vorbire de Duh Sfânt, cã
dacã nu faci aºa, duhul rãu dã sã te scrie cu greºealã asupra
Duhului Sfânt, Care este din Mine în cei ce te poartã pe tine
spre Mine, ºi pe Mine spre tine, ºi din care El lucreazã peste
biserica ta, peste adunarea ta. Altfel biserica nu are viaþã de
Duh Sfânt, ci are altceva care nu înseamnã duh de viaþã, duh
de bisericã. Am spus prin cei învãþãtori de la Mine peste tine
cã omul trebuie sã-I zâmbeascã numai lui Dumnezeu, nu ºi
omului; cã omul trebuie sã-I fie bucurie numai lui Dumnezeu,
ºi numai atunci bucurie omului care se îndumnezeieºte din
aceastã bucurie. Amin. 

Frãþia cea cu folos pentru Mine trebuie sã se vadã în
rugãciunea cea împlinitã. Când rugãciunea rãmâne neîmpli-
nitã, când fraþii uniþi în cereri nu primesc împlinirea cererilor
lor, asta înseamnã cã nu au fost uniþi în rugãciune. Este scris
în psalmi despre cei ce stau în casa Domnului, în curþile
Domnului, slugile Domnului sã binecuvinteze pe Domnul, ºi
noaptea sã ridice mâinile lor spre cele sfinte, iar Domnul, Cel
ce a fãcut cerul ºi pãmântul, Domnul din Sion îi va binecu-
vânta pe ei. Amin. 

O, fiilor învãþaþi din izvorul cuvântului Meu, întinderea
mâinilor spre Dumnezeu este îmbrãþiºarea cu Dumnezeu a
omului rugãtor, cãci el atunci este atent la unirea Mea cu el,
ºi este chiar unirea, cã inima se roagã, ºi ea face mâinile sã se
ridice. Asemenea este ºi cu întinderea mâinilor frate spre frate
în numele Meu pentru iertare, pentru împãcare, pentru iubire
din cer între frate ºi frate ºi pentru pacea Mea între fraþi. 

O, fiilor, dacã în vremi sau în lipsuri grele numai unul
lipseºte de la cererea cea spre Mine, aceea nu se împlineºte
chiar mãcar pentru unul care face altceva decât rugãciunea
cea care cere pentru bisericã. Moise când ºi-a ales pentru
Mine din popor pentru duhul proorociei, s-a vãzut puterea du-
hului lui ºi peste cei care nu erau acolo, cãci s-a coborât duhul
lui peste cei numiþi, acolo unde erau ei. O, nu la numãr, nu la
locul de strângere, ci la rugãciune sã fiþi gãsiþi una, fiilor.
Când preotul Mã poartã pe Mine pe mâini, iar în el nu, aceas-
ta este pentru Mine o mai mare durere ca aceea de pe Golgo-
ta, unde am suferit pentru depãrtarea omului de Mine. Acolo
însã erau atâtea inimi care Mã purtau în ele aºa cum Mã
poartã un preot care este pe Golgota când Mã are pe mâini
conducându-Mã cu durerea din el pe drumul crucii, plângând
pentru Mine, Cel pãrãsit de inima omului nepãsãtor de Dum-
nezeu, Care þine cerul ºi pãmântul prin iubirea Lui pentru om. 

O, fiilor care sunteþi puºi de Mine cãlãuzã pentru po-
porul Meu, spuneþi fiilor lui Israel cã una este sã facã omul
minuni cu Dumnezeu, ºi alta e sã facã duhul rãu minuni prin
om, cãci viaþa fãrã Dumnezeu face din om, diavol, ºi omul se
face fariseu lângã Dumnezeu. Spuneþi fiilor lui Israel sã nu se
laude în ei cã fac rugãciune, cã postesc, cã împlinesc legile
Mele, ci sã se laude lãudându-Mã Eu în ei, ºi sã întindã mâi-
nile la Mine ca sã Mã dau lor cu viaþa Mea în ei. Amin. 

Mã uit în bisericile lumii cum preotul nu înþelege ce
este el, când creºtinul nu înþelege ce este el, ºi cât trebuie
aceºtia sã nu uite cu cine stã pe mâini când inima nu dove-
deºte acelaºi lucru, sau pe cine ia el în trupul lui când fapta
lui nu dovedeºte apoi pe Dumnezeu cu el. O, fiilor cãlãuzi-
tori, Eu sunt Cel minunat întru ºi între sfinþi, ºi de aceea vin
ºi vã spun sã învãþaþi poporul ºi pe slugile Mele sã spunã când
se roagã, sã spunã de Domnul, Cel ce este minunat întru ºi în-
tre sfinþi, cãci în cel ce este Domnul minunat, acela este om
sfânt ºi minunat. Amin. 

Ierusalime, vreau sã aud din mijlocul tãu cuvânt întreg,
ca sã fii tu întreg ºi sfânt ºi dator, fiule. Vreau sã spui tu aºa:
„Mântuieºte-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce eºti minu-
nat întru ºi între sfinþi, aliluia, aliluia, aliluia, miluieºte-ne“.
Amin. 

O, poporul Meu, nu sunt bune cele ascunse, orice ar în-
semna ele, ci sunt bune dacã sunt mãrturisite. Cele nemãrtu-
risite aduc lene în virtuþi ºi în înfocare dupã cer ºi dupã îm-
pliniri din cer, iar acestea trebuie primite ºi împlinite cu blân-
deþe ºi cu umilinþã, aºa cum lucram Eu înaintea Tatãlui ca Fiu
iubitor ºi ascultãtor. Amin. 

O, fiilor care cãlãuziþi pe poporul Meu, cãlãuza este
cea pusã de Dumnezeu, ºi vai ei dacã se rupe corabia cu cei
din ea! Dar Eu, Domnul, ca un bun ce sunt, ºtiu ºi vãd cã nu-
mai greu e de cãlãuzã de la cei ce le place sã cãlãuzeascã ºi
nu pot din pricina cã este cãlãuzã pusã de Domnul. De cãlãu-
zã e greu pentru cã e cãlãuzã ºi e neprimitã din aceastã pri-
cinã, fiindcã aºa este pe pãmânt. Dar poporul Meu trebuie sã
fie cer pe pãmânt ºi nu pãmânt, ºi trebuie sã ºtie ce înseamnã
taina Mea cu omul pe pãmânt. O, e greu de cãlãuzã, dar de cei
cãlãuziþi e cel mai uºor dacã se lasã cãlãuziþi, dacã se lasã,
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fiilor. Iatã, trebuie cãlãuzã ca sã nu încapã nepãsare pentru
cele de sus din cer, ºi pentru cele de jos de pe pãmânt, cãci
dacã zice creºtinul cã slujeºte cu mâna pentru mersul celor ce
sunt pentru Dumnezeu, Eu, Domnul, îi spun lui cã nu cu
mâna se slujeºte pentru cele de sus, ci cu duhul ºi cu unirea
în Hristos între fraþi ºi în lucrul Duhului Sfânt în vremea ori-
cãrui lucru cu mâna, iar altfel lucrul cu mâna este pentru trup
dacã nu se face duh cel ce lucreazã lucru cu mâna. Lenea pen-
tru lucrul cu mâna se vede în lenea pentru lucrul cu duhul,
cãci dacã cel ce greºeºte se supãrã de la cel ce îi aratã greºea-
la, atunci lucrul lui cu mâna este pentru trup, de vreme ce el
nu se face duh din trup. 

Pe pãmântul celor pãcãtoºi cel ce greºeºte se bucurã
pentru greºeala altuia, ºi cu ea îºi acoperã greºalele lui, ºi
chiar dacã nu se bucurã, mãcar face ºi el tot aºa greºale, fie
din rãzbunare, fie din slãbiciunea de a greºi, iar unul ca acesta
uitã cã nu se aseamãnã între ele nici faptele, nici greºalele în-
tre om ºi om. Dar pe pãmântul celor sfinþi cei ce greºesc sunt
ajutaþi spre pocãinþã de cei ce stau îngenuncheaþi pentru ca sã
meargã mulþi pe picioare în urma lor ºi înaintea lor. Amin. 

O, fiilor înþelepþi care mergeþi în genunchi pentru viaþa
multora! Cine merge în picioare nu poate merge în genunchi,
ºi de aceea merge în picioare, iar cel ce merge îngenuncheat
merge aºa pentru ca sã poatã merge mulþi pe picioare. O, nu-
mai în genunchi trebuie sã mergem dacã vrem sã-l învãþãm pe
om sã meargã pe picioare. O, numai în genunchi e de mers,
dar nu pentru asta trebuie sã plângem, fiilor cãlãuzitori, cãci
aºa ºi nu altfel l-am fãcut Eu pe om. Nu ºtie nimeni în afarã
de Tatãl cã Eu plângând l-am fãcut pe om, ºi îngenuncheat am
lucrat aceastã plãmãdire a trupului omului ºi a duhului lui
apoi, iar acum, la sfârºit de timp, iarãºi M-a trimis Tatãl sã-l
fac pe om ºi Mi-a zis: «Du-Te, Fiule, dupã omul ieºit din
omul cel zidit de mâna Ta, du-Te ºi învaþã-l pe om taina cea
dulce a suferinþei ºi nu fericirea, Fiule! Du-Te, Fiule, du-Te,
cã fericirea îl face pe om sã Ne uite, Tatã. Du-Te, ºi sã Te în-
torci cu omul pe umeri, cã mult Te-ai aplecat Tu spre om, ºi
ai zis ca el ca sã zicã ºi el ca Tine». 

O, aºa Îmi zice Mie Tatãl de câte ori vin cuvânt pe
pãmânt la tine, poporul Meu, ºi voiesc sã gãseascã omul de la
tine învãþãtura Mea ºi voiesc ca tu sã fii popor de ucenici ai
cuvântului Meu ºi sã nu te bucuri de tot ce faci tu pentru tine
sau pentru Mine, ci sã te bucuri de tot ce pot sã fac Eu prin
tine, cã Eu þi-am spus cã morþii aºteaptã de la tine împlinirea
Scripturii învierii lor la glasul cuvântului Meu de peste tine ºi
la glasul tãu care sã semene cu glasul Meu, ºi ca sã Mã cu-
noascã pe Mine în tine morþii ºi viii cã sunt Dumnezeul Cel
adevãrat, Care lucreazã sãmânþã din sãmânþã, viaþã din viaþã
luatã din Mine, poporul Meu, ºi înviere din învierea Mea, cãci
Eu am fãcut învierea. Amin, amin, amin. 

Iar celor vii cu trupul Eu, Domnul, le spun aºa: cine
vrea sã scape de pãcatul cel din el ºi de diavol, apoi acela sã
nu judece pe nedrept pe aproapele sãu ºi pe Dumnezeu, ºi
apoi el va învia pentru veci de veci, cãci vai omului care-ºi
ascunde vina prin pedepsirea altuia! 

O, copii cãlãuzitori din partea Mea, dacã i se pare omu-
lui cã Eu zic ca el ca sã nu-l slãbesc pe omul cel din el, el sã
nu-ºi spunã cã nu-l ºtie Dumnezeu, cã nu-l vede, cã nu aude
Dumnezeu, fiindcã Eu dacã fac aºa, fac aºa ca sã Mã feresc
de vina cea din om, dar Mã apropii de om dupã ce el îºi lasã
scoasã la luminã vina sa cea þinutã în el de întunericul din el,
de el, de judecata lui cea împotriva aproapelui lui, cãci mân-
dria omului cea împotriva altui om îi face duhului rãu casã în

om ºi pat de desfrânare în om, fiindcã cel ce nu este un duh
cu Mine, are alt dumnezeu, care este un trup cu el, precum
este scris în Scripturi. 

O, Ierusalime, nimic nu-l face pe om mai mult ca învã-
þãtura Mea cea îmbietoare sau cea mustrãtoare. Mustrarea
este iubire, ºi cine fuge de aceastã iubire, fuge de lucrarea cea
fãcãtoare de viaþã veºnicã în el ºi pentru el pe vecii viaþã.
Amin. 

Iarãºi ºi iarãºi vã spun: puneþi note celor ce stau la
ºcoala facerii, copii fãcãtori din partea Mea peste cei ce se
aºeazã cu ei înºiºi înaintea voastrã pentru ca sã-i aºezaþi voi
înaintea Mea, ºi pe Mine înaintea lor cu taina vieþii Mele în
om. Poporul Meu sã fie adevãrat, iar adevãrul acesta Îmi va
da Mie înapoi cerul ºi pãmântul, pe care omul cel ieºit din om
Mi le-a luat vreme de ºapte veacuri, fiilor împãrþitori de vea-
cul ce va sã fie ºi de viaþa lui pe pãmânt. Rugãciunea poporu-
lui sfânt sã fie duh de pocãinþã, duh de proorocie ºi de împli-
nire, ºi apoi ea sã fie învierea morþilor ºi viaþa veacului ce va
sã fie. Amin. 

Mã uit cu voi peste popor, Mã uit cu voi din cer ºi de
pe pãmânt, Mã uit cu voi cu trupul ºi cu duhul peste poporul
cuvântului Meu. O, sã se uite ºi el spre voi ºi sã vadã, ºi sã vã
vadã cã-l vedeþi ºi cã-l vãd, ºi sã Mã vadã vãzând cu ochii
deschiºi ºi nu ca prin vis sã Mã vadã, cãci Eu îl privesc me-
reu, mereu ºi vreau sã-l vãd cã este cel ce vegheazã cu multã
ºi minunatã minte, cãci Eu, Domnul, am spus cã în zadar ar
avea veghe dacã nu ar avea minte poporul Meu. Amin. 

Acum, cu duh mulþumitor Mã odihnesc în voi, cã am
putut sã punem duhul învãþãturii peste Ierusalim, fiilor împãr-
þitori de cuvânt sfânt. Acum, fiilor, sã aºteptãm îngenuncheaþi
în faþa Tatãlui ºi în faþa poporului, aºteptãm mers în picioare,
mers de Duh Sfânt, cãci Eu v-am spus vouã cã numai în ge-
nunchi trebuie sã mergem dacã vrem sã-l învãþãm pe om sã
meargã. 

O, numai în genunchi e de mers, fiilor cãlãuzitori, cãci
Eu îngenuncheat ºi plângând l-am fãcut pe om la început, iar
acum, la sfârºit, tot aºa este lucrul facerii omului, tot în ge-
nunchi ºi tot plângând trebuie sã lucrãm Noi ºi cu voi, Noi,
cei ce lucrãm facerea omului ºi cerul cel nou ºi pãmântul cel
nou pentru om; tot în genunchi, tot suspinând ºi tot plângând,
ca din om sã-l facem pe om. Amin, amin, amin. 

19 ianuarie/1 februarie 2004

Duminica fiului risipitor 

Nu e bine sã-ºi facã omul însuºi minte a sa. Numai cu voia omului
coboarã Domnul cu lucrare mântuitoare pe pãmânt. 

CC u gândul ºi cu dorul îndurerat Mã aºez în cei ce
Mã poartã cuvânt între cer ºi pãmânt. Le în-

tãresc puterea sufletului, îi umplu de Duhul Meu Cel cuvân-
tãtor ºi le încãlduresc inimioarele înfrigurate de apãsãri fel de
fel, de zdrobiri fel de fel, ºi Îmi fac cu ei cale pentru cuvântul
Meu care vine ºi se întoarce în cuvântul Scripturilor cele
despre pilda fiului risipitor, ca sã-i fac pe cei ce aud tãlmã-
cirea cuvintelor Mele de atunci sã le ºi înþeleagã aºa cum Eu
le ºtiu cum sunt ºi ce vor ele sã spunã omului. Amin. 

Am grãit atunci despre omul cu doi fii, dintre care cel
mai tânãr l-a pus pe tatãl sãu sã împartã averea, iar partea lui
sã i-o dea, cã lui îi era dor de desfrânare, dor de ducã, nu de
casã, nu de tatã, cãci era tânãr ºi cu mintea neîncercatã, ºi nu
se gândea cu ea peste toatã viaþa lui ºi, smulgându-se din rã-
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dãcinã, s-a dus printre strãini ºi s-a pierdut risipindu-ºi viaþa
ºi partea ce ºi-o avea în casa tatãlui sãu. 

Cel tânãr nu are minte, cãci minþii îi trebuie timp sã se
facã, sau îi trebuie viaþã sã se facã, sau fãcãtor sã se facã,
fiindcã nu e bine sã se facã de omul însuºi mintea omului. Eu,
Domnul, pe om nu-l voiesc decât cu voia lui, cãci Eu fãrã
dragostea Mea în om nu pot cu omul, nu vreau cu omul chiar
dacã el ar avea dragoste de a lui pentru Mine. Dacã însã el se
dã Mie ca sã-i fac minte ºi cu ea sã Mã ºtie ºi sã Mã creadã ºi
sã Mã urmeze, atunci Eu pot cu el, cãci poate el cu Mine.
Amin. 

Omul dupã ce îl pãrãseºte puterea ºi tinereþea de care
nu se teme, el simte sleialã ca un om înfometat ºi cautã atunci
sã-ºi întãreascã mintea, ºi apoi viaþa ºubrezitã, cãci neajunsu-
rile îi dau omului minte, ºi cautã dupã ajutor omul, ºi cautã la
om dacã s-a risipit printre oameni. Omul însã nu-l poate ajuta
pe om, pe omul care nu L-a iubit pe Dumnezeu, ºi face cu el
dupã faptele lui, a cãror platã vine de la Dumnezeu, cãci ju-
decata sau mântuirea la Dumnezeu ºi le strânge omul, nu pe
pãmânt. Pe pãmânt omul îºi strânge vânt, cãci toate cele de pe
pãmânt sunt vânt, sunt pleavã luatã de vânt, iar plata pentru
ceea ce face, el nu ºtie unde se strânge decât atunci când dã
de ea vãzând-o peste el. 

Iatã, Ierusalime de azi, Eu, Domnul, grãiesc azi cu tine
ºi îþi spun cã de cincizeci de ani grãiesc peste un popor, ºi,
iarãºi, peste altul de dupã el, iar cine n-a stat cu Mine, ci a stat
risipit în plãceri, ºi apoi în grijile cele de la ele moºtenite, ace-
la a ajuns acum vremea foametei, ºi pe pãmânt nu gãseºte pe
nimeni de care sã se lipeascã pentru ajutor, pentru salvare,
cãci omul nu-l poate ajuta pe omul care nu L-a iubit pe
Dumnezeu. 

Cine poate sã-Mi scoatã Mie ochii pentru cei ce nu au
stat cu Mine ca sã le fiu Tatã ºi sã Mã aibã de avere ºi de
minte a lor? Ei pot sã-Mi facã ochi scoºi, ei Mã pot scoate da-
tor dupã ce ºi-au luat din mâna Mea viaþa ºi s-au aºezat peste
ea cu plãcerile lor, ºi apoi cu grijile cele de dupã ele. Dacã ei
ºi-au pus nãdejdea în ei ºi dacã au greºit cã au fãcut aºa, dacã
ei ºi-au pus nãdejdea în omul vopsit pe dinafarã cu cele ce
seamãnã cu ale Mele, dacã ei s-au voit, fãrã sã ºtie ce vor, pã-
zitori de porci, de oameni fãrã Dumnezeu pe pãmânt, dacã
nici de roºcovele porcilor nu au parte acum, dupã ce s-au
jucat de-a plecatul de lângã Mine, dupã ce Eu le-am spus sã
nu se joace, cã vor plânge ºi nimeni nu le va mai deschide ca
ºi în vremea lui Noe, de ce, oare, se ridicã acum la judecatã
cu Mine ºi cu cei mici care au rãmas cu Mine ºi cu numele
Meu peste ei, cu numele Meu cel nou, care se cheamã Cuvân-
tul lui Dumnezeu Fãcãtorul? Eu din cuvânt îl fac pe omul cel
nou, dupã cum ºi lucrez, venind cuvânt de facere a omului pe
pãmânt. Dacã ei nu au voit sã aibã minte luatã din cuvântul
Meu care umbla dupã ei pe când ar fi putut ei sã Mã ajute, de
ce se mai scoalã acum sã Mã judece? O, de ce nu fac mãcar
ce a fãcut fiul cel risipitor de avere ºi de viaþã, ºi care
venindu-ºi în sine ºi-a zis: «Mã voi scula spre tatãl meu, de
la care argaþii lui mãnâncã pâine, ºi îi voi spune: „Am gre-
ºit, tatã, cerului ºi þie, ºi nu am vrednicia de fiu al tãu, dar
primeºte-mã ca pe un argat!“», ºi dacã s-a pocãit aºa, s-a dus
apoi sã-i cadã tatãlui înainte. Atunci, tatãl sãu, departe încã
fiind el, l-a vãzut ºi s-a umplut de pocãinþa lui ºi, ieºindu-i
înainte, l-a îmbrãþiºat ºi l-a sãrutat, cãci fiul se umilise ºi ºi-a
mãrturisit greºeala, iar tatãl a spus argaþilor sã-i aducã haina
lui, sã-i aducã de încãlþat ºi sã-i punã inel, ºi apoi, junghiind
viþelul cel îngrãºat, sã mãnânce veselindu-se de pocãinþa lui

care l-a întors spre tatãl sãu, de la care el auzise: «Acest fiu al
meu, mort era ºi a înviat, pierdut era ºi s-a aflat»; s-a aflat pe
sine ºi s-a pocãit, ºi tatãl s-a bucurat de pocãinþa lui, cãci aºa
se face îngerilor lui Dumnezeu pentru un pãcãtos care se po-
cãieºte întorcându-se în rãdãcina lui cea dintâi. Amin. 

O, aºa le rãspund Eu, Domnul, la cei ce au ascultat gla-
sul Meu cel de cincizeci de ani venit pe pãmânt. De ce n-au
fãcut, de ce nu fac ca fiul cel a cãrui pildã am spus-o Eu acum
douã mii de ani pentru om? O, dacã ei Îmi cer tot Mie soco-
tealã pentru viaþa lor, Eu nu-i trimit decât în Scripturile care
stau de douã veacuri faþã în faþã cu omul ºi îi întreb: de ce
n-au luat învãþãturã din ele ca sã nu Mã judece pe Mine, ci sã
se judece pe ei, venindu-ºi în fire, ºi sã vadã ce au fãcut ne-
ascultând de glasul Meu care a umblat dupã ei în vremea fie-
cãruia din ei? Dar aceºtia nu vor sã se pocãiascã de cârtirea
lor, de depãrtarea lor, ca sã vinã spre Mine ºi sã-i vãd ºi sã Mã
vadã ºi nu sã se vrea fii, ci argaþi sã se vrea, împlinitori de îm-
pãrãþie a Mea în ei sã se vrea, ºi sã zideascã la ea dacã n-au
stat la vremea lor ziditori sau zidiþi de Mine ca sã-Mi rãmânã
fii. Ei însã s-au cheltuit prin sinele lor nelepãdându-ºi-l ca sã
rãmânã urmãtorii Mei, ºi au fãcut cu paºii lor ce au voit pe pã-
mânt, ºi ºi-au pus nãdejdea în omul vopsit cu cele ce seamãnã
cu Mine, iar pe Mine M-au scos din ei ºi M-au lãsat strãin. 

Glasul Meu cel blând s-a purtat dupã toþi cei care M-au
auzit grãind peste ei ºi le-a fãcut strigarea cea din miez de
noapte, dar ei deºteptându-se s-au trezit fãrã untdelemn în
vase ºi s-au dus sã cumpere de la cei ce vând, de la cei ce nu
le sunt pãrinþi, ci strãini, cãci fiii sunt scutiþi dacã sunt fii, ºi
nu cumpãrã, ci au. 

Iatã, omul nu-l poate ajuta pe om, pe omul care s-a iu-
bit pe sine ºi nu pe Dumnezeu, Care Se dã celor ce-L iubesc
pe El, ºi plânge omul tot înaintea Mea dupã miluire, ºi Mã ju-
decã dacã nu-i deschid uºa pe care el singur ºi-a închis-o, ºi
se crede nedreptãþit chiar dacã ºtie din Scripturi cã Eu, Dom-
nul, Mã îndur de cine voiesc ºi de cine voieºte sã se pocãiascã
pentru împãrãþia Mea cu care vin sã Mã aºez pe pãmânt dupã
ce fac sfânt pãmântul pentru om sfânt pe el. O, cine i-a învãþat
pe cei ce Mã judecã sã Mã judece pentru drept de la Mine?
Fiul risipitor nu a cerut nici un drept, cãci el se cheltuise cu
tot ce ºi-a luat parte a lui. El s-a rugat sã fie primit ca un argat,
ºi nu l-a judecat pe tatãl sãu, ºi nu l-a vorbit de rãu pe cel ce
a rãmas în casã moºtenitor ascultãtor ºi slujitor prin ascultare. 

Eu, Domnul, altfel de pildã i-am învãþat pe cei ce Mã
pãrãsesc, ºi am ca martori Scripturile Mele în care nu se mai
uitã omul ca sã înveþe ce sã facã. Dar cel ce a fãcut pãcatul
cârtirii, pãcatul pãrãsirii de Dumnezeu, acela a orbit de tot ºi
nu mai vede sã citeascã în Scripturi, ºi vede din afara lor ºi
vede rãu, iar ochiul care este rãu nu lasã trupul sã se vindece,
sã se ridice spre pocãinþã ºi spre Tatãl cerurilor apoi. Pe Mine
Mã doare mai mult decât pe ei, cã Eu cu ochiul Meu cel
vãzãtor îi vãd pe ei cã nu se scoalã, cã nu se întorc, cã nu-ºi
zidesc împãrãþie pentru Mine în ei. ªi iatã ce-i spune omului
Scriptura: «Din cuvintele tale vei fi, omule, osândit sau mân-
tuit». Amin. 

O, poporul Meu cel de azi al cuvântului Meu care
vorbeºte peste tine ºi te creºte ca sã fii pentru venirea Mea!
Sã stai, fiule, la fãcut, cãci cine nu e fãcut nu mai rãmâne.
Tatãl este Cel ce ºtie sã te înveþe, cã tu ai vãzut pe fiul cel
mare al pildei acesteia cum se nedumerea de petrecerea cea
pentru întoarcerea la pocãinþã a fratelui lui cel mic, care s-a
cheltuit în desfrânãri. Tatãl l-a învãþat ºi i-a spus cã el este
moºtenitor peste toate ale lui, dar pentru cã a înviat din morþii
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veacului acesta fratele lui cel mic, se cuvenea sã se veseleascã
ºi nu sã se întristeze tatãl, cãci scris este: «Mare bucurie se
face îngerilor lui Dumnezeu când un pãcãtos se pocãieºte».
Amin. Iatã, mintea se învaþã, ºi apoi omul are minte din Dum-
nezeu, Învãþãtorul omului. Cel ce vrea sã ia învãþãturã, acela
sã înveþe cu umilinþã ºi sã înceapã cu umilinþã, cãci ea este
roditoare de minte, fiindcã Domnul, celor smeriþi le dã har, le
dã minte, ºi nimeni nu poate avea har pânã nu are minte cu
care sã lucreze har din har, învãþãturã de la Dumnezeu. Amin. 

Am coborât, fiilor cãlãuzitori din partea Mea peste
poporul Meu, ca sã vã învãþ cum sã învãþaþi poporul despre
pildele pe care Eu le-am lãsat prin Scripturi. Am coborât cu-
vânt la voi ca sã Mã întorc cu el în cuvântul Scripturilor Mele
cele de acum douã mii de ani, ca sã-l fac pe om sã înþeleagã
Scripturile aºa cum Eu le ºtiu cã sunt ºi ce vor ele sã spunã
omului. Voi sã nu vã temeþi de cei ce cârtesc spre voi, cãci voi
nu sunteþi ai voºtri, iar cei ce cârtesc împotriva voastrã, aceia
cu Mine se judecã, nu cu voi, dar faptele ºi necredinþa lor Mã
scot pe Mine din vinã ºi îi bagã pe ei, cãci judecata sau mân-
tuirea, la Mine ºi le strânge omul, nu pe pãmânt. Pe pãmânt
omul trebuie sã-ºi agoniseascã pocãinþã pentru împãrãþia ce-
rurilor, cãci porunca lui Ioan care mergea înaintea Mea,
aceasta era peste oameni: «Pocãiþi-vã, cã s-a apropiat împã-
rãþia cerurilor». Cine însã nu voieºte sã împlineascã aceastã
poruncã, acela calcã voia lui Dumnezeu în el însuºi ºi nu se
pocãieºte, iar Eu, Domnul, nu-l voiesc pe om decât cu voia
lui, cãci Eu fãrã dragostea Mea în om nu pot cu omul, nu
vreau cu omul chiar dacã el ar avea dragoste de a lui pentru
Mine. Învãþãtura Mea e dulce peste om, numai sã fie cel ce o
ia pe ea ºi s-o guste ºi sã-i afle dulceaþa ºi s-o mãrturiseascã,
ºi sã se înmulþeascã oamenii pe pãmânt ºi sã umple pãmântul
nãscându-se din învãþãtura Mea cea dulce ºi cu dor dupã om
în ea. 

Iar tu, Ierusalime, sã Mã iubeºti cu dulce ºi sã te
deprinzi cu învãþãtura cea tâlcuitoare, cãci Eu þie mult îþi vor-
besc, ºi îþi dau minte ca sã ai din învãþãtura Mea, iar celorlalþi,
câþi sunt nepocãiþi, le grãiesc în pilde, cãci aºa am cuvântat cã
voi lucra, ºi fiecare îºi va aduna la Dumnezeu, fie spre osân-
dire, fie spre mântuire. Dar Eu am venit ca ºi acum douã mii
de ani, ca sã mântuiesc lumea, ºi numai cu voia omului sã fac
aceasta. Amin, amin, amin. 

26 ianuarie/8 februarie 2004

Sãrbãtoarea sfinþilor trei ierarhi, Vasile, Grigorie ºi
Ioan 

Sfânta Împãrtãºanie trebuie luatã numai de ucenici. Fraþii care se
au în ei unii pe alþii mai mult ca pe Dumnezeu, sunt slujitori la alþi 

dumnezei. 

MM ã întãresc în porþi ca sã intru cuvânt în carte ºi
sã Mã fac duh de sãrbãtoare peste Ierusalim.

Amin. Sunt Arhiereul Tatãlui Savaot, ºi Tatãl este în Mine, iar
lângã Mine am în coborârea de azi ceata arhiereilor, dintre ca-
re ei sãrbãtoresc cereºte pe pãmânt cu voi pe arhiereii Vasile,
Grigorie ºi Ioan, cei cu harul ºi cu darul lucrãtor prin lucrarea
coborârii Mele cuvânt pe pãmânt la voi, copii ai Ierusalimului
nou. Lucrarea lor e mare de tot prin lucrarea Mea de azi, iar
lupta lor pentru lucrarea Mea e ca în cer, nu ca pe pãmânt,
cãci Eu ºi cu Tatãl ºtim cã aceastã lucrare este salvarea fãp-
turii, scoaterea omului din locuinþa morþilor, ºi venirea Mea
apoi, ca sã-ºi ia toatã firea, toatã facerea viaþa ei cea de dina-

intea morþii care s-a aºezat pe pãmânt prin neascultarea omu-
lui fãcut de cuvântul Meu ºi de mâna Mea cea lucrãtoare a cu-
vântului Tatãlui, rostit de gura Mea. Amin. 

O, poporul Meu, o, fiilor mici rãmaºi din lucrarea Mea
cea prin trâmbiþa Mea, Verginica! Îmi amintesc de Avraam
cum l-a întâmpinat Melchisedec ºi i-a dat pâine ºi vin, care
însemna Trupul ºi Sângele Fiului lui Dumnezeu, cãci Melchi-
sedec era preotul lui Dumnezeu, ºi M-a purtat Avraam în pân-
tecele lui, ºi Eu am fost Acela Care S-a numit urmaºul lui,
precum grãiesc Scripturile care spun despre Avraam: «Lui ºi
urmaºului lui». Amin. 

Îmi amintesc de Verginica, Îmi amintesc cum Eu M-am
dat ei pâine ºi vin prin arhiereii Mei cei trei, Vasile, Grigorie
ºi Ioan în anul 1955, dupã ce am pregãtit-o ca sã trâmbiþez
prin ea mai înainte de venirea Mea cu sfinþii, ºi apoi cu învie-
rea morþilor, ºi apoi cu slava cea de dupã acestea. 

Mã las cu binecuvântare înnoitã peste ieslea cuvântului
Meu ºi cu lucrarea cea cereascã a celor trei arhierei cereºti
binecuvântãm mersul înainte al mântuirii prin lucrarea cu-
vântului venirii Mele, iar Eu, Domnul, dau glas sfinþilor,
fiindcã Eu cu sfinþii vin, dupã cum este scris: «Oºtirile din cer
vin dupã El, cãlare pe cai albi, purtând veºminte de vison alb,
curat». Amin, amin, amin. 

– BB inecuvântãm din dreapta Ta cuvânt arhie-
resc, Doamne Cuvinte, ºi înnoim puterea

întreitului jertfelnic de nou Ierusalim pe pãmânt, cãci aºa ai
binevoit Tu, ca sã arzi pe acest foc pãcatele fãpturii ºi sã suni
învierea, Doamne, cã Tu eºti Cel de al ºaptelea înger Care
sunã, ºi apoi toate sfârºitu-s-au. Amin. 

Binecuvântare de foc de Duh Sfânt înnoim prin cuvânt
peste cele trei jertfelnice de foc ale Sfintei Sfintelor Noului
Ierusalim, pãmântul cel nou, din mijlocul cãruia Domnul ros-
teºte cuvântul râului vieþii ca sã curgã peste pãmânt ºi sã se
spele în el cei mântuiþi, cei ce se lasã de pãcate ca sã se nascã
de sus pentru viaþa veacului ce va sã fie dupã învierea mor-
þilor. Amin. 

O, fii ai Ierusalimului, cine ºtie pe pãmânt de ce a lãsat
Domnul Trupul ºi Sângele Lui prin taina preoþiei care preface
pe Domnul în pâine ºi vin, care preface pâinea ºi vinul în
Domnul Iisus Hristos, Cel rãstignit ºi înviat ºi înãlþat la Tatãl
ºi iarãºi venit? Domnul pentru ucenici a lãsat aceastã tainã a
unirii cu El, dar pe pãmânt nu se înþelege ce a fãcut Domnul
când S-a aºezat cu ucenicii Lui ca sã lase pe pãmânt Paºtele
Lui, ºi apoi sã aºtepte iarãºi înnoirea lui, Paºtele cel nou întru
împãrãþia Tatãlui Lui, ºi tot cu ucenicii Lui ºi nu altfel. 

Cine pe pãmânt mai înþelege ce înseamnã ucenic al
Domnului Iisus Hristos? El a spus: «Cine nu lasã pentru
Mine tatã ºi mamã ºi fraþi ºi surori ºi tot ce are ºi pe el însuºi,
nu poate sã fie ucenicul Meu. Cel ce nu se leapãdã de sine nu
poate sã fie ucenicul Meu». O, nu mai este înþeleasã aceastã
tainã ºi s-a stricat împlinirea ei, cãci oamenii au fãcut negoþ
cu Domnul pentru numele lor ºi ºi-au fãcut nume ºi au înºelat
toate neamurile pãmântului, precum este scris despre lucrarea
lui antichrist ºi pe care oamenii nu o înþeleg din Scripturi,
fiindcã Scripturile sunt desluºite pe pãmânt numai de Duhul
Sfânt, Care lucreazã prin bisericã sfântã, soborniceascã ºi
apostoleascã ºi care are în mijlocul ei duhul proorociei ºi
Trupul ºi Sângele Domnului, în chip nou, adicã pentru om
nou, curãþit de pãcat pentru ca sã se facã ucenic al lui Hristos.
Amin. 

Trupul ºi Sângele Domnului, sfânta Împãrtãºanie, tre-
buie luatã numai de ucenici, ca sã se împlineascã Scriptura pe
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care a spus-o Domnul: «Eu în voi, ºi voi în Mine». Dar unde
aceastã Scripturã nu se vede împlinitã aºa cum este ea spusã,
atunci în zadar lucreazã omul în numele acestei taine, cã aco-
lo nu sunt ucenici aºa cum a lucrat Domnul, ºi sunt oameni
supuºi pãcatului, nelepãdaþi de sine ºi care fac negoþ vânzând
ºi cumpãrând în numele Domnului ºi pecetluind prin aceasta
lucrarea lui antichrist care vine înaintea Domnului. 

«Eu în ei, ºi ei în Mine, Tatã, ca sã ºtie lumea cã Tu
M-ai trimis». Aºa S-a rugat Fiul Tatãlui pentru ucenicii la
care El lãsase Trupul ºi Sângele Lui, ºi apoi S-a dus sã-ªi îm-
plineascã jertfirea ºi sã înfãptuiascã taina Paºtelui, taina Mie-
lului junghiat pentru pãcatele fãpturii. Aºa sã fie în lucrarea
Paºtelui cel nou în grãdiniþa cuvântului, în care Domnul lu-
creazã întreit pentru învierea fãpturii. Lucrare de ucenici sã se
vadã peste pãmânt, iar noi, cei trei arhierei care avem ungere
de la Tatãl ºi pe care am lãsat-o peste aceastã lucrare de cu-
vânt ºi cu care lucrãm acum, la sfârºit de timp, întru venirea
cuvântului, binecuvântãm întreitul jertfelnic al Mielului lui
Dumnezeu Care spalã pãcatele fãpturii, iar Domnul sã vadã,
ºi sã Se vadã peste pãmânt din mijlocul Sfintei Sfintelor Sale
de la sfârºit de timp, sã Se vadã cu lucrare de ucenici, ca sã
ºtie lumea cã Tatãl L-a trimis, ºi cã El este, ºi cã al Lui este
acest cuvânt, ºi venirea Lui este. Amin, amin, amin. 

– II ar Eu, Domnul, pecetluiesc cuvântul celor
trei arhierei ai Mei cereºti ºi întãresc lucrarea

harurilor ºi a darurilor lor peste cei trei fii unºi în grãdiniþa
cuvântului Meu, ºi la toþi fiii Ierusalimului spun aºa: fiilor,
fiilor, sã Mã aveþi bogat în voi, ca sã Mã puteþi da unul altuia
spre zidire ºi ca nici unul sã nu fiþi fãrã lucru sfânt. Sã nu vã
aveþi unul pe altul în inimã mai mult decât pe Mine, ca nu
cumva sã vã scrie duhul rãu cã aveþi alt dumnezeu în afarã de
Mine, cãruia îi slujiþi cu inima ºi cu dorul din ea, cã Eu oftez
ºi am oftat îndelung pânã ce sã vã am, ºi ca sã vã am apoi fii
ai Mei ºi fraþi adunaþi în inima Mea din care sã Mã luaþi ca sã
Mã aveþi în voi, cãci Eu sunt un Dumnezeu gelos ºi îl dau de
la Mine pe cel ce nu Mã iubeºte pe calea pe care vã învãþ Eu
iubirea, Eu ºi nu voi. O, sã nu vã fiþi vouã înºivã stãpâni, cãci
Dumnezeu trebuie sã vã fie Tatã, iar voi sã-I fiþi fii. Sã nu
faceþi cu inima voastrã ce vrea ea. Sã nu luaþi în ea ceva din
ce nu vã spun Eu; sã nu luaþi nici din cer, nici de pe pãmânt
în afarã de cele ce vã dau Eu prin cuvânt. O, dacã M-ar iubi
cei ce se vor ai Mei, dacã M-ar iubi de ajuns, aºa cum este
porunca vieþii omului, Eu n-aº mai spune peste ei atâtea cu-
vinte, atâtea poveþe, atâtea rugi, fiilor. Inima din creºtin dacã
devine locaº a ceva ce nu-i dau Eu prin cuvânt, atunci ea nu
este curatã pentru ca sã fie ea locaº al Meu, ºi ea este a omului
însuºi, ºi atunci el nu mai este al Meu chiar dacã Eu nu-i spun
aceasta, deºi atunci când îl strig, când îl mustru, de aceea o
fac, pentru cã nu mai este al Meu, ºi dau sã-l golesc de cele
ce are el în inimã ºi ca sã-l fac iarãºi al Meu, ºi ca sã-l vadã
duhul rãu ºi sã nu-l mai înveþe pe om sã facã omul ca el în-
suºi ºi nu ca Mine. 

O, Eu pe voi v-am învãþat sã treceþi din trup în duh ºi
sã fiþi ascultãtori pe pãmânt ºi sã umblaþi numai ºi numai în
luminã, cã voi aveþi cãlãuzã pusã de Mine peste voi ca sã ve-
deþi precum Eu vãd, ºi sã Mã vedeþi precum Eu vã vãd, ºi din
zi în zi mai mult sã nu mai trãiþi zilele voastre, ci sã trãiþi
zilele Domnului, fiilor, cãci s-au scurs doisprezece ani de
când am sfinþit cu cuvântul Meu cel din nori lãsat peste pã-
mânt Sfânta Sfintelor Noului Ierusalim, din care Eu Mã îm-
part cuvânt peste pãmânt coborând pe firul sfintei Liturghii,
iar legea jertfelnicului voi s-o ºtiþi ºi s-o trãiþi din zi în zi mai

deplin, ascultând de glasul Meu ºi de glasul cãlãuzei, cãci vai
de biserica în care nu este duh de prooroc, fiilor. 

Au trecut doisprezece ani de când cu mare dor, cu dor
lung de ºapte mii de ani, ºi apoi de douã mii de ani, am pus
pecetluirea cu legea cea cereascã a sfinþeniei peste Sfânta
Sfintelor Mele din zilele din urmã ºi când am avut din cer pe
cei trei arhierei, Vasile, Grigorie ºi Ioan, iar de pe pãmânt, pe
voi ºi pe arhiereul Meu Irineu, toþi laolaltã martori ai lucrãrii
învierii ce va sã se arate tot mai mult peste pãmânt. O, cu ma-
re durere Mã uit peste cei cruzi cu inima care-Mi chinuie
Duhul Meu Cel Sfânt din arhiereul Meu cel prigonit acum pe
pãmânt pentru numele Meu cel nou, care se cheamã Cuvântul
lui Dumnezeu, ºi cu care mereu, mereu vã pecetluiesc pe voi
ºi pe el în chip tainic, ºi pe toþi cei mari ºi mici ai bisericii
lumii care sunt judecaþi prin acest cuvânt, cãci ei nu vor sã fie
ucenici, ci vor sã fie cei ce vând în numele Meu, iar Eu cu-
rând, curând îi voi trimite la cei ce vând pe cei ce n-au ve-
gheat, cã Eu voi striga cum ºi acum strig în miez de noapte:
iatã, Mirele vine; vine venind, ºi fericitã este sluga pe care o
va gãsi priveghind, ºi nevrednicã este aceea pe care o va gãsi
lenevindu-se ºi bãtând pe cei care nu vor sã bea ºi sã mãnânce
ºi sã zicã: «Stãpânul întârzie». 

O, Ierusalime, o, popor hrãnit de cuvântul lui Dumne-
zeu ºi de duhul proorociei care s-a fãcut dar mare în mijlocul
tãu prin puterea ºi prin harul Meu! Voiesc sã vãd la tine
lucrare de ucenic, lucrarea Sfintei Liturghii, Trupul ºi Sângele
Meu unit cu tine în toþi fiii tãi cei ucenici, ca sã-I spun Tatãlui
cu dor ºi cu bucurie: «Eu în ei, ºi ei în Mine, ca sã ºtie lumea
cã Tu M-ai trimis la ei, Tatã». Amin, amin, amin. 

30 ianuarie/12 februarie 2004

Sâmbãta pomenirii celor adormiþi 

Omul a fãcut veacul sã se sfârºeascã pentru el. Nu vremea trece, ci
omul trece, iar Domnul este la început. Nu Domnul trebuie sã vinã,
ci omul. Mai întâi este învierea morþilor, ºi apoi Se aratã Domnul. 

LL ucrarea Mea de cuvânt pe pãmânt este salvarea
fãpturii cãzute din viaþã, este scoaterea omului

din locuinþa morþilor, ºi venirea Mea apoi în vãzul omului, ca
sã-ºi ia de la Mine toatã firea, toatã facerea sã-ºi ia viaþa ei
cea de dinaintea morþii care s-a aºezat pe pãmânt când omul
a murit, cãci omul cel fãcut de cuvântul Meu ºi de mâna Mea
cea lucrãtoare a murit; a murit omul cel fãcut de Dumnezeu. 

Cei ce nu au nãdejde în Dumnezeu se întristeazã pentru
viaþa lor care trece, pentru cã ei uitã sau nu pun preþ pe Mine,
Cel Care am binevoit sã Mã nasc ca omul pe pãmânt, ca sã
mor ca omul ºi ca sã înviez pentru fiecare om care se naºte
din om ºi moare apoi, ºi sã-i aduc pe toþi înapoi în viaþã, dupã
cum este scris în Scripturi de strigarea Mea, de coborârea
Mea din cer întru trâmbiþa Mea ca sã înviez pe morþi la stri-
garea Mea, iar ei, apoi, împreunã cu cei vii cu trupul, se vor
rãpi în nori aºa cum am fost Eu rãpit la înãlþarea Mea la cer
din ochii ucenicilor Mei, ºi ne vom întâmpina în vãzduh, ºi
pururea apoi vom fi unii cu alþii, cãci aºa este scris. Dar Eu
vreau sã-l învãþ pe om sã creadã aceasta. Amin, amin, amin. 

Eu când M-am aºezat lângã Tatãl am spus ucenicilor
Mei: «Eu voi fi cu voi pânã la sfârºitul veacului». Omul a
fãcut veacul sã se sfârºeascã pentru el, dar pentru Mine nu se
sfârºeºte, fiindcã Eu sunt, Eu sunt Cel ce sunt, iar omul cel zi-
dit de mâna Mea ºi de Duhul Meu nu mai este, ºi îl caut ºi îl
tot aºtept sã vinã ºi sã nu mai treacã. Amin. 
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Când M-am aºezat lângã Tatãl, când Mi-am ascuns faþa
de la ochii ucenicilor Mei în ziua cãreia i se zice înãlþarea
Mea la cer, am fost acoperit de un nor ca sã nu Mã mai vadã
omul ºi ca sã caute dupã Mine mereu, ºi altceva sã nu mai
facã, fiindcã omul nu mai vrea cu Mine. M-am ascuns ca sã
stea cu Mine omul, nu sã Mã pãrãseascã, nu sã nu mai vrea
cu Mine. Eu aºa am voit de la om când M-am înãlþat din ochii
celor ce Mã priveau dupã ce ei M-au întrebat de vremea aºe-
zãrii la loc a împãrãþiei lui Israel. Eu voiam sã-i trimit martori
ai Mei peste pãmânt ca sã-l înveþe pe tot omul sã stea cu Mine
ºi nu fãrã Mine, ºi nu sã caute ei sã ºtie anii ºi vremile care
sunt sub stãpânirea Tatãlui ºi nu se sfârºesc. Atunci Eu, spu-
nându-le cã vor lua Duh Sfânt ca sã Mã mãrturiseascã El prin
ei, M-am lãsat apoi luat de nor de la ochii lor ºi li s-au arãtat
arhanghelii Mei ºi le-au spus: «El va veni precum L-aþi vãzut
mergând la cer». Amin. Iatã, aºa vin, vin mergând, ºi omul
trece pe lângã Mine ºi nu Mã mai vede. Trece omul pe lângã
Dumnezeu ºi nu se opreºte ºi trece, ºi vremea se uitã la el ºi
la vremea lui, cãci omul trece zilele lui, el vrea zilele lui, nu
zilele Domnului. 

Nu vremea trece, ci omul trece, iar Domnul este mereu
la început, mereu acelaºi, aºteptându-l înapoi pe om, pe omul
care trece. Vremea nu trece, vremea vine ºi este, dar omul
trece ºi nu mai vine ºi nu mai este. Vremea vine mereu, dar
omul nu mai vine, nu mai vrea omul sã ºtie de venirea sa. El
aºteaptã venirea Mea, dar Eu îi spun cã nu o aºteaptã, ºi cã
niciodatã nu a aºteptat-o. O, nu vremea trece, ci omul trece ºi
nu mai vine, ºi trece pe lângã Mine ºi nu se mai opreºte ca sã
Mã vrea ºi ca sã stea cu Mine dacã Eu l-am oprit ca sã Mã
vadã ºi ca sã se înveþe cu Mine, cãci cine se învaþã cu Mine
nu Mã mai vrea, ºi se vrea pe el apoi. 

Iatã, poporul Israel în mijlocul cãruia M-am nãscut Fiu
al omului ca sã mor ca omul, ºi apoi sã înviez omorând moar-
tea pe care omul a fãcut-o peste el, poporul la care M-am arã-
tat acum douã mii de ani nu M-a cunoscut ca sã vinã la Mine,
ºi nu mai vine la Mine dacã el aºteaptã venirea Mea fãrã sã se
grãbeascã sã Mã aºtepte, dar Eu îi spun cã nu o aºteaptã ºi cã
niciodatã nu a aºteptat-o. 

O, nu mai crede omul în venirea sa la Mine, în statul
Meu cu el pe pãmânt; nu mai crede omul care a uitat cã Eu
M-am fãcut Fiul Omului acum douã mii de ani ca sã-l fac
Dumnezeu pe om. Mai înainte de a Mã face Eu Fiul Omului,
Iov a zis: «Eu ºtiu cã Rãscumpãrãtorul meu este viu ºi cã El
iarãºi va ridica din pulbere aceastã piele a mea care se des-
tramã, ºi afarã de trupul meu Îl voi vedea pe El, ºi ochii mei
Îl vor privi, ºi de dorul acesta tânjesc în mine mãruntaiele
mele». O, cât de drept a fost el cu Mine ºi cât de mult ºi de
adevãrat M-a mãrturisit, iar Eu l-am ridicat pe el iarãºi ºi i-am
fãcut iar trup, ºi a vãzut Iov slava Mea cu ochii lui, cu trupul
lui cel nou fãcut, ºi apoi ºi-a luat înapoi cinstea ºi slava pe ca-
re o avea din mâna Mea prin dreptatea lui, cãci îl iubeam ºi
Mã mândream cu el în cer ºi pe pãmânt, ºi dupã ce l-am des-
trãmat, l-am înviat, cãci dorul acesta se mistuia în el. Dar
omul nu mai are dor de învierea lui, nu mai are credinþã cã Eu
sunt ºi nu trec, ºi vin mergând aºa cum Daniel proorocul a
spus de Mine: «Fiul Omului, Care vine pe norii cerului ºi a
Cãrui stãpânire este veºnicã ºi nu trece, iar împãrãþia Lui nu
va fi nimicitã niciodatã, ºi sfinþii Celui Preaînalt o vor þine în
stãpânire în veci ºi în vecii vecilor». Amin. 

O, poporul Meu, sunt deasupra ta în vãzduh cu sfinþii
împãrãþiei Mele, cãci ei au avut-o în stãpânire pe pãmânt,
fiindcã M-au iubit, ºi o au ºi în cer, în cele ce nu se vãd, ºi o
þin în stãpânire în veci ºi în vecii vecilor. Amin. 

O, cum sã fac sã-i trezesc omului mintea ºi ca sã-ºi
vinã în fire omul? El pomeneºte pe pãmânt în vreme de necaz
ºi de durere mulþime de sfinþi pe care el îi ºtie în cer ºi care
de pe pãmânt au fost sfinþi. Omul când se roagã la sfinþi, el
mãrturiseºte învierea morþilor ºi credinþa lui în înviere, cãci
sfinþii au fost toþi oameni pe pãmânt. Pânã ºi Eu, Domnul,
M-am fãcut om pe pãmânt, din om, ºi am mãrturisit învierea
morþilor, cãci de aceea am venit între oameni vãzut. 

Iatã, este înviere, ºi sfinþii o stãpânesc pe ea bucu-
rându-se în vãzduhul de deasupra voastrã când voi faceþi
pomenire celor ce au venit la Mine ºi celor din locuinþa mor-
þilor, care aºteaptã ziua ºi lumina facerii din care ei au cãzut
prin omul cel zidit de mâna Mea ºi care a murit, ºi apoi el a
vãzut pe Dumnezeu, ºi de atunci aºteaptã omul învierea ºi
veacul care este sub stãpânirea Tatãlui în veci ºi în vecii ve-
cilor, care sunt ºi nu trec; nu trec ca omul, cãci nu vremea tre-
ce, ci omul trece. Eu însã v-am aºezat pe voi pe pãmânt cre-
dincioºi ai învierii morþilor ºi vã învãþ sã lucraþi cu Mine sal-
varea fãpturii cãzute din viaþã ºi scoaterea omului din locu-
inþa morþilor pe care el ºi-a zidit-o smulgându-se din Mine. 

O, fiilor, nu va fi venirea Domnului, ci va fi venirea
omului, învierea omului, cãci Domnul este, ºi îl aºteaptã pe
om sã vinã. Amin. Mai întâi este învierea morþilor, ºi apoi Eu,
cu slava arãtãrii Mele din nori, aºa precum am lucrat de M-am
înãlþat pe nor din ochii celor ce Mã priveau întrebându-Mã de
împãrãþia lui Israel. Eu aveam de desãvârºit pe pãmânt împã-
rãþia Mea, nu pe a lui Israel, dar ei neînþelegând pe Dumne-
zeu nu au priceput taina împãrãþiei Mele pânã ce nu a venit
peste ei Duhul Sfânt, Care a mãrturisit prin ei împãrãþia Mea
peste pãmânt. 

O, e mare bucurie, e mare sãrbãtoare între cei ce aº-
teaptã în locuinþa morþilor! O, e mare bucurie pe sfinþii care
aºteaptã de la Mine rãsplata iubirii lor de Dumnezeu! Bine-
cuvântatã sã fie la voi pomenirea celor ce aºteaptã aºtep-
tându-vã pe voi sã le rostiþi scularea pe care toþi pãcãtoºii o
vor rosti, darãmite cei ce cred grãbind ziua Mea! Se vor duce
pãcãtoºii la morminte ºi vor zice: «Ieºiþi, voi, cei din mormin-
te, ca sã intrãm noi, cei care nu mai putem purta mânia lui
Dumnezeu!», dar cei credincioºi învierii morþilor care va fi
mai înainte de arãtarea Mea pe nori, vor rosti învierea lor ºi
se vor scula cei adormiþi ºi vor învia, ºi aceastã Scripturã este
de lucrat, ca sã mãrturiseascã apoi cei adormiþi care se vor
îmbrãca în trup vestind lucrarea cuvântului Meu, glasul Fiu-
lui lui Dumnezeu, auzit de cei din morminte ca sã se scoale ei
la glasul Lui, dupã cum este scris în Scripturile Mele despre
învierea morþilor ºi despre viaþa cea de dupã învierea lor, via-
þa veacului ce va sã fie. Amin. 

– II ar noi, Doamne Dumnezeule, Dumnezeul ce-
lor vii, înviazã-ne, cã Tu eºti începãtura în-

vierii noastre, ºi într-un glas Te strigãm: strigã-ne afarã! ªi Te
vom asculta. Amin, amin, amin. 

– OO,aceastã Scripturã o am de împlinit de
acum, ºi vã voi scoate pe voi din mormin-

tele voastre ºi vã voi da înapoi viaþa ºi veþi cânta cântarea în-
vierii voastre ºi slava Domnului, Care scoalã pe cei din mor-
minte, ca sã Se odihneascã El apoi de suspin ºi sã Se bucure
de întoarcerea omului, de venirea omului, cãci nu Eu, ci omul
trebuie sã vinã. Amin. 

O, Ierusalime al cuvântului Meu care se aude de cei din
morminte! Nu Eu trebuie sã vin, ci omul sã vinã, ºi aceastã
lucrare trebuie s-o lucrez Eu cu tine între cer ºi pãmânt, cãci
vremea nu trece, ci vine, ºi este, ºi îl aºteaptã pe om sã vinã,
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iar Eu îi poruncesc lui: sã vinã! Sã vinã omul la Dumnezeu!
Amin, amin, amin. 

1/14 februarie 2004

Duminica înfricoºatei judecãþi. Praznicul Întâmpinãrii
Domnului 

Nu Domnul îl va judeca pe om, ci faptele lui. Domnul deschide
procesul neamurilor, ajutat de cei din urmã ai Sãi. 

ÎÎ ntãriþi-vã puterea cea sfântã, ºi de la ea, puterea
trupului, copii care-Mi deschideþi ca sã Mã aºez

Eu cuvânt peste Ierusalim ºi peste pãmânt. Puterea voastrã
cea sfântã vine de la lucrul ºi apoi de la bucuria de dupã lucru
peste poporul cuvântului Meu. Bucuria aceasta nu se face din
orice fel de petrecere a voastrã cu Mine ºi cu poporul, ci se
face când se vede rod ceresc, împlinire de cuvântul Meu peste
fiii Ierusalimului, peste toþi, fiilor, ºi apoi de la voi ºi de la ei
peste pãmânt împlinire de cuvântul Meu. Amin, amin, amin. 

O, fiilor, cuvântul Meu care nu se face faptã apoi,
aceasta este ceea ce vã îndurereazã pe voi. De aceea voi tre-
buie sã învãþaþi mereu, mereu pe poporul cuvântului Meu sã
fie poporul cuvântului Meu, dupã cum Eu îl numesc. Amin.
Cine poate fi al cuvântului Meu? Este cel care aºeazã peste el
împlinit cuvântul Meu, ºi apoi sã se facã în firea lui mereu
împlinire cuvântul pe care-l rostesc peste el, ºi de la aceastã
mereu, mereu lucrare voi luaþi puterea cea sfântã, cã nu se
poate bucurie în Duhul Sfânt fãrã de puterea care o hrãneºte
pe ea. Amin. 

Pomenim în cartea Mea din ziua aceasta înfricoºata ju-
decatã când Eu, Domnul, Eu, Fiul Omului, în care chip Mã
voi arãta ºi toþi sfinþii îngeri cu Mine vor fi, Îmi voi face tron
de slavã ºi voi ºedea ºi vor sta înaintea Mea toate neamurile
pãmântului, ºi le voi pune în dreapta Mea ºi în stânga Mea ºi
voi da fiecãruia dupã cum le este fapta. Cei ce ºi-au strâns la
Mine, aceia vor auzi din gura Mea: «Veniþi, binecuvântaþii Ta-
tãlui Meu; moºteniþi împãrãþia cea pregãtitã vouã de la înte-
meierea lumii!», iar cei ce ºi-au strâns lor, Eu le voi spune lor:
«Duceþi-vã de la Mine în focul cel veºnic, care este gãtit dia-
volilor ºi îngerilor lui!». Aceasta este lucrarea pe care o fac
Eu prin venirea Mea de azi. Cei ce au fapte ºi viaþã plãcutã
Mie, Eu pe aceia îi îndemn chemându-i spre voi, fraþii Mei
prea micii Mei, ca sã vã facã vouã bine, iar voi, Mie ºi lor, ca
sã pot sã vin mereu, mereu cu grija Mea de mântuirea lor ºi a
voastrã. Aceia sunt binecuvântaþii Mei cãrora Eu le voi spu-
ne: «Întrucât aþi fãcut bine unuia dintre aceºti fraþi ai Mei
prea mici, Mie Mi-aþi fãcut». Amin. Iar cei ce nu au faptã ºi
viaþã plãcutã Mie, Eu pe aceia nu-i aduc spre voi, cã aceia îºi
strâng lor ºi poftelor lor ºi deºertãciunii pãmânteºti, dar le voi
spune de pe tronul slavei, dupã cum ºi fac: «Întrucât nu aþi
fãcut bine unuia dintre aceºti prea mici, nici Mie nu Mi-aþi
fãcut». Atunci, cei ce ºi-au lucrat viaþã vor avea viaþã veºnicã,
iar cei ce ºi-au lucrat osândã vor avea osândã veºnicã, ºi aºa
se vor alege de-a dreapta Mea ºi de-a stânga Mea oile de ca-
pre, ºi vor auzi fiecare cuvintele Mele cele pentru fapte, cãci
Eu voi da fiecãruia dupã cum îi este fapta sa. Amin. 

Nu Eu voi judeca pe om, ci faptele lui îl vor aºeza pe
el de-a dreapta Mea sau de-a stânga Mea. Voi sunteþi cei prea
mici ai Mei, iar cine vã cerceteazã pe voi, aceia sunt binecu-
vântaþi de Tatãl Meu, ºi nu este peste ei o mai bunã ºi mai
mare binecuvântare ca aceea cã pot ei sã vã facã vouã, celor
prea mici ai Mei, bine ºi ajutorare pe calea Mea cu voi, pe ca-

lea voastrã cu Mine, cãci calea aceasta este lucrarea venirii
Mele cuvânt pentru orice faptã a omului de pe pãmânt pe care
îl strig îmbiindu-l spre învãþãtura vieþii ca sã nu fiu Eu vi-
novat de fapta cea fãrã de Dumnezeu a omului. Eu sunt Jude-
cãtorul Cel drept, ºi de aceea îi arãt omului calea cea dreaptã
venind spre el cu cuvântul Meu cel învãþãtor de viaþã ºi de
cale dreaptã, iar dacã omul nu vrea cu viaþa, Eu nu rãmân
vinovat de viaþa lui, de lipsa lui de viaþã, de lipsa lui de
binecuvântare. 

V-am aºezat pe voi, cei prea mici ai Mei, înaintea nea-
murilor pãmântului, ca sã-ºi aleagã singur omul locul lui cel
de-a dreapta Mea sau locul lui cel de-a stânga Mea, ºi aºa se
face ziua judecãþii omului. Eu, Domnul, o fac punându-vã pe
voi, cei ce-Mi faceþi venirea pe pãmânt, înaintea fãpturii de
pe el ºi înaintea neamului omenesc de pe el, cãci fãptura v-a
aºteptat ºi vã aºteaptã, ºi prin acest semn care sunteþi voi cu
crucea venirii Mele pe umerii voºtri mici, Eu pot sã fac jude-
cata neamurilor, procesul neamurilor; ºi dupã ce voi sfârºi sã
le încerc prin voi, Eu voi strãluci din voi, cã Mi-aþi purtat pe
umerii voºtri mici crucea venirii Mele peste pãmânt, cuvânt
de viaþã peste oameni. ªi dupã ce voi strãluci din voi ca semn
al Meu între pãmânt ºi cer, vor plânge toate neamurile pã-
mântului ºi Mã vor vedea cu voi pe nori de slavã, cu putere ºi
cu multã slavã de îngeri. ªi atunci cei ce v-au fãcut vouã bine
vor fi aleºii Mei ºi cu glas de trâmbiþã îi voi aduna, ºi nu va
trece neamul acesta pânã ce nu vor fi toate acestea aºa. Amin.
Iar cei ce nu v-au fãcut vouã bine dupã ce Eu v-am aºezat ca
semn al venirii Mele cuvânt peste pãmânt pentru judecata
fãpturii, aceia vor pãþi ca ºi cei din vremea lui Noe care nu au
crezut, ºi care mãnâncã ºi beau ºi se însoarã ºi se mãritã, dupã
cum ºi fac, pânã în ziua când Eu voi strãluci din voi, ºi apoi,
mai înainte de plata lor, ei îºi vor ºti plata care-i va lua pe toþi
la stânga Mea pentru plata aceasta, ºi nu va trece neamul
acesta pânã ce nu vor fi toate acestea. Amin. 

Iar voi, copii ai venirii Mele, care aþi fost aleºi pentru
slava Mea, voi sã lucraþi ºi sã trãiþi din zi în zi mai mult pen-
tru ea, cãci plata lucrului vostru cu Mine va fi strãlucirea Mea
în voi, ºi nu va trece neamul acesta pânã ce nu va fi aceasta.
Amin. Eu, pentru slava Mea v-am creat acum, la sfârºitul
timpului omului, ºi dintre oameni v-am luat ºi v-am creat,
cãci aþi crezut în Mine ºi Mi-aþi lucrat venirea Mea cu jude-
cata neamurilor pãmântului. Amin. 

ªi acum, rugaþi-vã rugãtor pentru biruinþa Mea ºi a
voastrã, cãci vremea este aproape. Fiþi Duh Sfânt în cuvânt ºi
în faptã ca sã se cunoascã rodul Meu în voi, iar duhul umilin-
þei sã vã înveºmânteze pe voi, ca toþi fiii Ierusalimului venirii
Mele sã fie fii frumoºi, cãci umilinþa îl face pe om plãcutul
Meu. Amin. 

Vreau sã vã aduc prinos Tatãlui pentru lucrul Meu cu
voi aºa cum mama Mea Fecioara M-a pus înaintea Domnului
la patruzeci de zile dupã naºterea Mea între oameni, ºi când
bãtrânul Simeon a fost slobozit de zilele aºteptãrii lui, vãzând
mângâierea lui Israel prin Duhul Sfânt Care era peste el,
vãzându-Mã pe Mine Fiu al Tatãlui ºi Fiu al Omului, pus
înaintea oamenilor spre cãderea ºi spre ridicarea multora, ºi
semn care va stârni împotriviri. Aºa v-am pus Eu pe voi îna-
intea Tatãlui la patruzeci de ani de la începutul lucrãrii Mele
de cuvânt acum, la sfârºit de timp al omului, ºi aþi fost spre
cãderea ºi spre ridicarea multora, ºi semn care a stârnit împo-
triviri atât de mari, fiilor. 

Este scris despre Mine cã dupã ce am fost pus înaintea
Tatãlui, creºteam ºi Mã întãream cu duhul, umplându-Mã de
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înþelepciune, iar harul lui Dumnezeu era asupra Mea. Aºa vo-
iesc ºi azi sã lucrez, ºi în voi sã fac aceasta, ºi sã Mã vãd în
voi ºi sã strãlucesc din voi, cã v-am pus semn peste pãmânt,
ºi acest semn a stârnit împotriviri, aºa cum a fost ºi cu Mine
în mijlocul lui Israel. 

O, copii din porþi care-Mi auziþi ºi Îmi scrieþi cuvântul!
Aveþi grijã de lucrul Meu prin voi peste Ierusalim ºi peste
pãmânt, ca sã pot din cer vãzând ºi de pe pãmânt lucrând ºi
sã am grijã de voi ca de cei prea mici ai Mei, ºi apoi sã le dau
binecuvântarea Tatãlui Meu la toþi care v-au cercetat pe voi
sub greul lucrãrii Mele purtatã de umerii voºtri plãpânzi, cã
voi sunteþi aºa de mici, aºa de mici pe pãmânt, fiindcã sunteþi
ai Mei, ºi fiindcã aºa sunt cei ce sunt ai Mei. Amin, amin,
amin. 

2/15 februarie 2004

Duminica izgonirii lui Adam din rai 

Cei sfinþi cu inima sunt sfinþi mari ºi nasc sfinþi, iar cei sfinþi cu
trupul sunt sfinþi mici ºi rãmân sfinþi. Iubirea de fraþi este atacatã
de duhul rãu când ea trece înaintea iubirii de Dumnezeu. Omul cel
zidit de Dumnezeu îi plânge pe cei ce au pãcãtuit fãrã iertare pe 

pãmânt. 

PP oporul Meu, te îndemn ºi te învãþ sã fii statornic
ca Domnul Dumnezeul tãu în iubire pentru El, în

faptã ºi în milã, în dreptate ºi în umilinþã, în rugãciune ºi în
iertare, în post ºi în veghe, poporul Meu. Amin. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh Îmi
aºez cuvântul înaintea ta ca sã-l faci faptã, fiule, ºi sã fii tu
sfânt mare, cã Moise a fost mare înaintea Mea ºi am vorbit cu
el patruzeci de ani ºi mai bine, iar acum el petrece ºi merge
cu Mine ca ºi toþi sfinþii mari ºi mici, dar cei ce au grãit mult
cu Mine pe pãmânt în trup, sunt sfinþi mari, poporul Meu.
Sfinþii cei mari au fost întâi sfinþi cu inima, ºi apoi cu trupul,
ºi apoi au nãscut sfinþi. Sfinþii cei mici au fost mai întâi sfinþi
cu trupul, ºi apoi cu inima, ºi apoi au rãmas sfinþi. Iar Eu,
Domnul, Mã port cu sfinþii Mei între cer ºi pãmânt, între cele
ce nu se vãd ºi cele ce se vãd, ºi fãrã sfinþi nu stau, cã Eu l-am
fãcut pe om ca sã fie sfânt ca ºi Mine ºi aºa sã rãmânã, iar
sfinþii aºa au rãmas dupã ce i-am fãcut sfinþi, ºi îi am ºi Mã
încãlzesc cu ei, ºi ei Îmi supun inima la rugãciunea lor pentru
voi, copii ai Ierusalimului nou. Amin. 

O, fiilor, omul cel zidit de mâna Mea din pãmânt ºi din
duh, dupã ce l-am întocmit cu cuvântul Tatãlui ºi al Meu, n-a
voit sã rãmânã ca Dumnezeu, ci M-a îndurerat ispitind fiinþa
Mea ºi statul Meu între cele ce nu se vãd aºa cum dã sã facã
ºi omul din vremea aceasta de cuvânt al Meu peste pãmânt.
Atunci omul ºi-a pregãtit cãderea din Dumnezeu, ºi aºa a fost
cu omul care L-a ispitit pe Dumnezeu. Eu dupã ce el ºi-a în-
mulþit trupul ºi neamul pe pãmânt, n-am putut sã-l trimit sã-l
fac rãscumpãrãtor al neamului sãu, fiindcã el a murit ºi s-a
fãcut pãmânt. Atunci M-am îmbrãcat Eu, Domnul, Eu, Cu-
vântul Tatãlui, Eu, Cel ce l-am fãcut pe om, M-am îmbrãcat
în trup muritor ºi am venit de la Tatãl Rãscumpãrãtor al omu-
lui care nu s-a mai putut întoarce în cer. Dar mai întâi Mi-am
ridicat din neamul omenesc sfinþi credincioºi ºi le-am grãit
lor ca ºi lui Adam în rai, ºi Mi-am fãcut neamul Meu din nea-
mul omenesc ºi i-am numit pe ei neam viu, neamul lui Dum-
nezeu, ºi i-am numit: Avraam, Isaac ºi Iacov, ºi din acest
neam l-am ridicat pe Moise. Amin, amin, amin. 

Am grãit cu Moise, am grãit între Mine ºi el, între el ºi
Mine mai mult de patruzeci de ani pe pãmânt, ºi l-am ridicat

de Mi-a dezrobit poporul care fusese vinovat de omorârea
fiului sãu, care nu a murit, ci a înviat ºi i-am dat lumea Egip-
tului sub supunerea sa; ºi dupã ce am ocrotit neamul pãrinþi-
lor lui pe pãmântul Egiptului împotriva foametei de pe pã-
mântul lor, am zis sã-l dezrobesc de sub strãini ºi sã-i dau îna-
poi þara pãrinþilor lui. L-am ridicat atunci pe Moise ºi am vor-
bit cu el, ºi el cu Mine, aºa cum a fost vorbirea între Mine ºi
Adam în rai. ªi dacã l-am ridicat, a postit Moise patruzeci de
zile ºi patruzeci de nopþi, ca sã caut apoi prin el sã-l sui înapoi
pe om în nestricãciune, în rai sã-l sui apoi. ªi l-am suit, cãci
Moise a rãmas cu trupul viu ºi n-a mai murit ºi nu s-a stricat
trupul lui, ºi Eu umblu cu el în cele ce nu se vãd, ºi umblu cu
Ilie în cele ce nu se vãd, ºi umblu cu cei ce au rãmas în trup
nestricãcios între pãmânt ºi cer. 

L-am rãscumpãrat pe Moise, pe omul lui Dumnezeu,
fiindcã el a trãit în Mine cât a mai stat vãzut pe pãmânt dupã
ce am vorbit cu el din rug ºi din nor ºi din vãzduh, dupã ce
i-am vorbit ºi l-am pus mare ca sã-l scoatã pe Israel din
lacrimi, din robie, din vânzarea lui la egipteni, cãci el ºi-a
vândut fratele, aºa cum ºi pe Mine M-a vândut apoi, ºi Eu dau
acum din nou sã-l dezrobesc pe el din lume, cãci am luat trup
omenesc ºi am fost om adevãrat ºi Dumnezeu adevãrat, ieºit
din neamul lui Israel cu trupul cel luat din Fecioarã, aºa cum
a fost din vreme scris în Scripturile facerii, ºi în prooroci
apoi; ºi M-a vândut Israel morþii, ºi apoi am murit, ºi apoi am
înviat ºi am fost arãtat lui Israel Dumnezeu adevãrat din
Dumnezeu adevãrat, iar el de douã mii de ani rãtãceºte ºi nu
se mai întoarce la Dumnezeul pãrinþilor lui, cãci este cãzut
sub osânda banului, fiindcã pe bani ºi-a vândut Rãscumpãrã-
torul Care era trimis de Tatãl pe pãmânt la ei. 

L-am trimis pe Moise în Egipt ca sã scape pe Israel din
robia stricãciunii. Când Moise avea patruzeci de ani, Eu l-am
fãcut rãscumpãrãtorul poporului Meu, poporului lui, dar nu
l-a primit poporul în inima lui, ºi el a fãcut semne mari, ºi cu
braþ tare l-a scos din Egipt pe Israel, ºi am voit sã-l aºez apoi
pe Israel în nestricãciune ºi i-am trimis mâncare din cer ºi
i-am fãcut nestricãcioase haina ºi încãlþãmintea lor, dar n-a
vrut sã se îmbrace în viaþã fãrã de moarte Israel. A voit însã
Moise, ºi Eu l-am pregãtit rãscumpãrãtor al lui Israel dupã pa-
tru sute de ani de stat în Egipt, ºi am dat lege prin îngeri peste
Israel. ªi dacã n-a voit Israel sã ia nestricãciunea, l-am oprit
pentru Mine pe Moise ca sã-l am Eu, iar fiilor lui Israel nãs-
cuþi pe calea cea de patruzeci de ani prin pustiul spre Canaan
le-am dat þara pãrinþilor lor, Avraam, Isaac ºi Iacov. De atunci
Eu, Domnul, Mã tot zbat pentru om, cã dacã Moise a proo-
rocit fiilor lui Israel cã Prooroc ca el va ridica Dumnezeu din
fraþii lor, ºi apoi de El sã asculte Israel, Eu am venit din cer ºi
M-am îmbrãcat în trup nãscut din trup de Fecioarã ca sã Mã
primeascã Israel de Dumnezeu al sãu, trimis de Tatãl la el. 

O, e tare greu sã-l sui din nou pe om în rai, cãci omul
nu Mã primeºte, aºa cum nu M-a primit Israel acum douã mii
de ani. Eu, poporul Meu de azi, am gãsit scris în Scripturi cã
trebuie sã vin cuvânt pe pãmânt ºi sã vorbesc dupã ºapte
veacuri cu omul, aºa cum am vorbit cu Adam în rai, ºi apoi,
pentru semeþia lui Adam, el a cãzut pe pãmânt, ºi a murit
apoi. ªi dacã a trebuit sã împlinesc Scripturile venirii Mele,
te-am fãcut pe tine popor al lui Dumnezeu, ºi iatã, mereu, me-
reu te învãþ cu cuvântul Meu sã fii statornic ca Domnul Dum-
nezeul tãu în iubire pentru El, în faptã ºi în milã, în dreptate
ºi în umilinþã, în rugãciune ºi în iertare, în post ºi în veghe,
poporul Meu, cã am de încheiat Scripturile rãscumpãrãrii
neamului omenesc, învierea morþilor ºi raiul pe pãmânt ºi
viaþa veacului ce va sã fie pe vecii apoi. Amin, amin, amin. 
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Ceea ce fac Eu cu voi, ºi voi cu Mine întru dreptatea
Mea, sã nu le faceþi pentru ca sã fiþi vãzuþi de oameni, ci sã le
faceþi ca sã aveþi platã de la Tatãl vostru Cel din ceruri. Sã nu
vã vestiþi cu faptele cele întru Mine aºa cum fac fãþarnicii
care iau slavã de la oameni ºi cu atâta platã rãmân. Sã nu vã
rugaþi de ochii oamenilor ca toþi cei care fac aºa, ºi tot aºa îºi
iau ºi plata de la oameni. Nu uitaþi de învãþãtura Mea, fiilor,
cãci Tatãl ºtie ºi vede mai înainte sã-I cereþi voi Lui ceea ce
vã lipseºte vouã ºi Lui de pe pãmânt. Voi rugaþi-vã sã vinã îm-
pãrãþia cerurilor pe pãmânt precum a fost la început cerul ºi
pãmântul, ºi rugaþi-vã Tatãlui pentru pâine, ºi rugaþi-vã pen-
tru iertarea greºalelor voastre ºi ale fraþilor voºtri cei iertaþi de
voi, ºi rugaþi-vã de pazã de la Tatãl, fiilor. Postiþi cu faþa seni-
nã, cãci oamenii care postesc pe pãmânt se aratã oamenilor ºi
îºi iau plata prin aceasta. Voi însã sã vã arãtaþi Tatãlui, ºi El
vã va rãsplãti. Amin. Învãþaþi de la Mine blândeþea ºi smere-
nia inimii, ºi aºa sã faceþi milã unii cu alþii, fãrã sã vã arãtaþi
în stânga ºi în dreapta voastrã, iar Tatãl, Care vede în ascuns,
vã va da vouã împãtrit. Rugaþi-vã dincolo de lume, ºi sã fie
uºã între lume ºi voi, iar Tatãl, Care este în ascuns, vã va da
vouã. Privegheaþi ºi postiþi cu faþa seninã, ca sã nu vã arãtaþi
oamenilor cã postiþi, ci Tatãlui, Care este în ascuns, iar El vã
va rãsplãti vouã, ºi veþi fi fiii Celui Preaînalt pe pãmânt. Pos-
tul vostru sã vã fie de tot ce este rãu ºi urât sufletului Tatãlui,
ºi acoperiþi-vã cu iubirea de El, ºi veþi fi asemenea Lui când
lucraþi aºa. 

Iubiþi-vã unii pe alþii aºa cum v-am iubit Eu, ºi altfel sã
nu iubiþi, cã pe pãmânt omul îl iubeºte pe om în numele Meu
ºi face fapte frãþeºti în numele Meu ºi uitã omul sã Mã iu-
beascã pe pãmânt ca ºi în cer. Voi însã sã nu daþi iubirea dintre
voi pe cea care trebuie sã fie între Mine ºi voi, cãci dacã iubiþi
pe cei ce vã iubesc, ce rãsplatã veþi lua? Iubiþi pe Dumnezeu,
fiilor, ºi toatã iubirea voastrã va fi iubirea Lui, care face bine
în jurul vostru fãrã de trufie, cãci cine nu iubeºte din Mine,
iubeºte din el, ºi rãmâne pe pãmânt iubirea lui. Iubiþi în Mine,
cã în voi nu e ca în Mine. Staþi în Mine, cã în voi nu staþi ca
în Mine, ºi dupã ce veþi face aºa, Îmi veþi spune dacã sunt
drepte cele ce Eu vã spun. Iubirea de fraþi sã nu treacã înain-
tea iubirii de Dumnezeu, cãci cea dintâi este atacatã de la
duhul cel potrivnic, care este omenesc ºi nu este dumneze-
iesc. Iubiþi pe Dumnezeu, ºi El vã va îmbrãca întru El ºi veþi
fi fiii Celui Preaînalt pe pãmânt, ºi cerul pe pãmânt veþi fi, cã
vreau sã pun pe pãmânt raiul la vedere, fiilor, ºi apoi sã-l
ascund pentru puþine clipe, ºi vã voi acoperi pe voi aºa cum
l-am acoperit pe Abimelec de nu l-a vãzut nimeni sub sico-
morul care-l adumbrea pe el pânã ce l-am ridicat spre mãr-
turie a învierii ºi a vieþii cea întru Dumnezeu. Vã voi acoperi
pe voi pentru puþine clipe aºa cum M-a acoperit ºi pe Mine
norul din ochii ucenicilor Mei în vremea când M-am aºezat în
ascuns lângã Tatãl, ºi voi face aceasta ca sã vã asemãn cu
Mine ºi cu Tatãl, Care este în ascuns, ºi apoi vom da vãlul la
o parte ºi Mã voi arãta cu toþi sfinþii cei de la început ºi pânã
la voi, ºi cu toþi cei pãcãtoºi, în dreapta ºi în stânga, ºi voi
avea în dreapta pe sfinþi, ºi în stânga pe pãcãtoºi. Iar acum,
prin cuvântul Meu de peste voi, Mã rog în voi pentru cei pã-
cãtoºi, ca sã fie iertaþi prin mijlocirea voastrã ºi sã-i liberez pe
ei, începând de la Adam ºi pânã acum. Amin, amin, amin. 

Voi ierta pe pãcãtoºi dându-le dupã faptele lor mai în-
tâi, ºi atunci vã voi ascunde pe voi, dar Duhul Meu, Care Se
roagã în voi, mai întâi va cere la Tatãl iertarea celor pãcãtoºi
de la Adam ºi pânã acum, cãci Adam plânge, fiilor. Plânge
omul cel zidit de mâna Mea, plânge pe toþi cei care au pãcã-

tuit fãrã de iertare pe pãmânt. Plânge în locuinþa morþilor
omul cel dintâi, care a trãit pe pãmânt aproape o mie de ani,
ºi de atunci el plânge pentru toþi cei care pãcãtuiesc ca ºi el,
ca sã fie iertaþi de pãcatele lor. Amin, amin, amin. 

– PP lâng, Doamne, din ziua când m-am coborât
plângând în locuinþa morþilor ºi m-am fãcut

pãmânt, ºi plâng ºi mai cu durere din ziua când Tu mi-ai sem-
nat iertarea prin plânsul ºi prin sângele Tãu de pe cruce curs
pe pãmânt, cãci a curs din coasta Ta apã ºi sânge, ca ºi din
ochii Tãi de pe cruce, Doamne. Locul de pe trupul Tãu îm-
puns mai întâi, e locul cel de pe trupul meu din care Tu ai luat
rãul din mine ºi l-ai pus înaintea mea trup de om. M-ai pus fa-
þã în faþã cu trupul meu, ºi apoi eu am pãcãtuit în trupul meu,
ºi de atunci eu Te-am rãstignit pe Tine în trupul meu ºi nu
Te-am mai lãsat viu în mine ºi n-am mai fost locaº al Tãu.
Dar acum plâng înaintea Ta pentru tot omul cel din mine ieºit,
ca sã-l ierþi, ºi ca sã ajungã iertarea Ta la mine ºi ca sã dãm
mâna pãcãtoºilor sã se scoale din morminte ºi din moarte,
Doamne. Primeºte-mi ruga aceasta, primeºte-mi plânsul meu
amar, cã am martori între mine ºi Tine pe cei prea mici ai Tãi,
care trãiesc în Tine ºi prin Tine pe pãmântul venirii Tale. 

Nu Tu m-ai izgonit din rai, ci pãcatul trupului meu care
a poftit împotriva Duhului Tãu din mine când eu am murit în
cer, ºi pe pãmânt apoi. În cer m-am semeþit, iar pe pãmânt am
murit, dupã cuvântul Tãu cel rostit în rai când mi-ai spus cã
în ziua când voi lua din roadele pomului oprit de Tine pentru
mine, voi muri negreºit. ªi când iarãºi a venit ziua în care Tu
m-ai fãcut, eu am murit în cer, cã nu Te-am ascultat, ºi am
mâncat din pom, ºi apoi m-am temut de Dumnezeu fiindcã
murisem, ºi aceasta îmi era pedeapsa, cãci frica merge alãturi
cu pedeapsa, Doamne, iar eu, în loc sã-mi cer iertare atunci
pentru fapta mea, m-am ascuns dupã mine, dupã trupul meu
cu ea, dupã femeia mea, iar Tu m-ai vãzut ascuns ºi m-ai
coborât pe pãmânt, aºa cum mi-ai spus la facerea mea când
m-ai învãþat sã Te ºi ascult. Dar eu nu Te-am ascultat, cã nu
Te vedeam decât în fãpturi ºi Te auzeam cu glas, ºi am murit
prin semeþie, Doamne, ºi apoi am fost supus de îngeri pânã ce
Tu mi-ai fãcut în cer judecata, ºi apoi m-ai aºezat pe pãmânt,
iar la intrarea raiului ai aºezat pe îngerul Tãu cu sabie de foc. 

Îmi amintesc acum de trufia mea din rai ºi cãreia i-a
slujit ceata cea dintâi a îngerilor, în faþã cu Lucifer, cãpetenia
ei, ºi îmi amintesc de arhanghelul Mihail, care m-a supus la
porunca Ta ca pe un vinovat al cãderii cetei lui Lucifer. El
m-a supus cu putere mare ºi a strigat cãtre toate cetele înge-
reºti spunându-le: «Sã stãm bine ºi cu fricã ºi cu luare amin-
te!». Tu ai fost martorul acestora toate ºi Te-a durut amar ºi ai
plâns de cãderea mea ºi de cãderea celor ce au dat sã slujeas-
cã semeþiei mele cea împotriva Ta. Acum douã mii de ani
Þi-ai învãþat ucenicii sã nu se bucure cã li se apleacã duhurile
cele cãzute din cer, ºi le-ai spus cum le-ai vãzut cãzând atunci
când ele s-au aplecat mie, ºi apoi i-ai învãþat sã se bucure cã
Tu i-ai ales pentru Cartea Vieþii lor cu Tine. 

Îmi amintesc cu suspin ºi cu plâns de plânsul meu din
ziua când m-am coborât plângând în locuinþa morþilor, ºi Îþi
cer îndurerat iertarea pãcãtoºilor care au murit prin pãcatul
meu, Doamne. Nu Tu m-ai izgonit din rai, ci pãcatul trupului
meu care trebuia sã fie sfânt pe veci de veci, cã m-ai fãcut
dupã chipul Tãu, Doamne. 

Dar acum, iartã-i pe cei pãcãtoºi care au fost ºi care
sunt pe pãmânt pãcãtuind pãcatul meu, ºi eu voi avea apoi
bucuria iertãrii neamului omenesc ºi a ridicãrii lui, ºi voi gus-
ta pe deplin din taina rãscumpãrãrii care a venit din cer pe
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pãmânt cu trupul ca sã aducã salvarea celor ce plâng de ºapte
veacuri dupã iertarea ºi dupã învierea cea de apoi, dupã Tine,
Cel ce eºti începutul învierii celor adormiþi, Doamne al
sfinþilor. Dar nu-i uita pe pãcãtoºi, cã Tu ai spus cã n-ai venit
sã chemi pe cei drepþi, ci pe cei pãcãtoºi la pocãinþã; cã n-ai
venit pentru cei sãnãtoºi, ci pentru cei bolnavi ºi fãrã vinde-
care; cã n-ai venit pe pãmânt pentru cei vii, ci pentru cei
morþi, ca sã-i ridici spre viaþã, Doamne. Amin, amin, amin. 

– AA m venit cu sfinþii în ziua aceasta de po-
menire a cãderii omului din rai. Am venit

cu sfinþii cei mari ºi cu sfinþii cei mici ca sã scriem pe pãmânt
iertarea celor pãcãtoºi, ºi apoi ispãºirea lor, ºi apoi învierea
lor, iar cei ce nu se vor pocãi de faptele lor rele vor fi aruncaþi
în foc. Amin. 

O, poporul Meu de azi, întãreºte în tine duhul pocãinþei
ºi faptele ei pentru tot neamul omenesc de la Adam ºi pânã la
tine, de la tine ºi pânã la Adam, cã are nevoie de pocãinþã ºi
de rugãciune ºi de veghere pentru înviere neamul omenesc
care a fost ºi care este pe pãmânt, poporul Meu. Amin, amin,
amin. 

O, fiilor care daþi fiinþã cuvântului Meu, ridicaþi cartea
judecãþii fãpturii, cartea învierii fãpturii, ridicaþi-o între pã-
mânt ºi cer ºi împliniþi cele pentru învierea fãpturii, cãci
aceastã Scripturã a învierii este aºteptatã cu lacrimi lungi ºi
cu suspin rãnit în duhul celor ce aºteaptã învierea cea de la
Mine, cãci Eu sunt învierea ºi viaþa, aºa cum am spus acum
douã mii de ani cã sunt, ºi precum M-am suit, aºa ºi cobor, as-
cuns de ochii oamenilor, dar cuvântând ca la început cuvânt
peste om, ºi cu cuvântul îl voi întocmi pe el. Amin. 

O, copii prea mici care Mã aduceþi pe pãmânt, voiesc
sã înveþe omul sã Mã aducã, nu sã Mã aºtepte, cãci cei morþi
Mã aºteaptã, iar cei vii Mã aduc de lângã Tatãl lângã ei, cã ei
sunt cei prea mici ai Tatãlui, ºi Tatãl M-a dat lor, iar ei Mã
aduc ca sã fiu ºi ca sã cuvintez ºi ca sã înviez fãptura care a
fost înghiþitã de moarte, ºi Eu o voi învia, cã aceasta este vre-
mea rânduitã de Tatãl pentru învierea morþilor, ºi apoi viaþa
veacului ce va sã fie, cerul ºi pãmântul în praznic de veac nou
pe pãmânt. Amin, amin, amin. 

9/22 februarie 2004

Duminica întâi a Postului Mare, a dreptei credinþe 

Trupul pofteºte împotriva Duhului. Sfinþii plâng pe pãmânt, ºi de
aceea sunt sfinþi. Credinþa nu este a tuturor, ci este darul sfinþilor.
Cel ce posteºte de mâncare ºi nu are pe Duhul Sfânt, acela nu are 

platã pentru post. Numai copilului îi este teamã singur. 

DD uhul Meu este Duhul Sfânt Cel purtat de sfinþi,
iar Eu Mã sãlãºluiesc cu El în sfinþi, aºa cum am

fãcut în toatã vremea, fiindcã sfinþii au în ei duhul umilinþei,
iar acest duh nu-ºi are oricum faþã în om, iar unde îºi are, este
minunat, este ca Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

Duhul umilinþei din om Mã ajutã pe Mine sã stau în om
ºi sã-Mi fac în el scaun de domnie ºi de pe el sã împãrãþesc în
mijlocul celor umiliþi care au înþelepciunea cea de sus ºi care
este curatã, paºnicã, plinã de milã ºi de fapte bune, nefãþar-
nicã ºi neîndoielnicã, ºi care este ascultãtoare, poporul Meu. 

O, Mã aºez cuvânt peste tine ca sã te învãþ, Ierusalime,
ºi apoi sã te vãd cã ai luat învãþãtura Mea, cãci aºa ºi nu altfel
lucreazã credinþa. Duhul cu Care Eu sãlãºluiesc în mijlocul
tãu trebuie sã-þi dea þie mare har, cãci scris este în Scripturile
Duhului Sfânt cã «Dumnezeu, celor mândri le stã împotrivã,
iar celor smeriþi le dã har». Amin. 

Duhul Sfânt, Care dã har, numai de sfinþi a fost purtat,
cãci sfinþii au stat pe calea credinþei ºi au mers drepþi pe ea ºi
au plâns în Duhul Sfânt, cã pe pãmânt e numai de plâns, po-
porul Meu. Dar este o durere ºi mai mare pe Mine când îl
vãd pe om cum trupul îi pofteºte împotriva duhului ºi nu poa-
te omul sã se trezeascã din adormire ºi sã creadã încre-
dinþându-se în cele nãdãjduite ºi sã facã prin aceasta dovada
celor ce nu se vãd, cãci Eu, Domnul, Cel ce sunt, ºi Cel ce
eram, ºi Cel ce vin, prin credinþã ºi prin cuvântul Meu rostit
am întemeiat veacurile, ºi din nimic le-am adus la vedere pe
cele ce nu se vedeau ºi care acum se vãd. Amin.

Trupul pofteºte împotriva duhului ºi de aceea nu poate
omul sã treacã din trup în duh. O, nu poate omul scãpa de trup
ca sã treacã în duh, ºi apoi cu duhul sã pofteascã împotriva
trupului ºi sã facã faptele credinþei aºa cum au fãcut ºi fac
sfinþii care trec din trup în duh ºi plâng pe pãmânt. Sfinþii
plâng pe pãmânt ºi de aceea sunt sfinþi, cãci cel ce este încre-
dinþat în cele nãdãjduite, acela mãrturiseºte despre ele ºi plân-
ge aºteptându-le ºi iubeºte vãzând ºi nãdãjduind ºi plânge iu-
bind ºi suferind ºi aºteptând prin credinþã. Amin. 

Am spus pe vremea trupului Meu vãzut între oameni,
am spus cã nu este a tuturor credinþa. Pe pãmânt s-a încuibat
rãtãcirea cã oamenii care-ºi fac locaº de bisericã ºi merg în
ea, sunt ºi ai credinþei, dar Eu, Domnul, le spun lor cã nu este
aºa. Credinþa nu este a tuturor. Ea este darul sfinþilor care ºi-au
arãtat faptele credinþei lor ºi care au fugit de bucurii ºi de
plãceri, aºa cum a fugit Moise de desfãtarea cea din Egipt ºi
de amãgirea cea de la trecãtoarea dulceaþã pãcãtoasã ºi a ales
pãtimirea împreunã cu poporul Domnului, uitându-se þintã la
rãsplãtirea cea de dupã ea. 

O, poporul Meu, dacã Moise nu avea darul credinþei,
nu putea sã rãmânã statornic ca omul care vede pe Cel ce stã
nevãzut, nu putea sã despice marea în douã, nu putea sã se
arate ca un dumnezeu peste poporul sãu. Iatã, credinþa nu este
a tuturor. Israel n-ar fi putut pleca din Egipt, fiindcã el n-a
avut credinþã, dar a ieºit prin credinþa lui Moise, ºi iatã, cre-
dinþa nu este a tuturor, ci numai a acelora care fac faptele cre-
dinþei, iar cei ce nu fac faptele ei, aceia sunt cei ce nu au cre-
dinþã în cele ce sunt ºi nu se vãd, cãci Duhul Sfânt numai de
sfinþi a fost purtat, fiindcã El stã în duhul umilit al sfinþilor, ºi
altfel El nu stã în om, ºi nu poate omul lucra pe Duhul Sfânt
dacã nu are duh umilit ºi sfânt. 

Poporul Meu, cei ce gândesc la fel, nu pot aceºtia decât
în Duhul Sfânt sã poatã aºa. Poporul Meu, cei ce stau împreu-
nã sunt cei ce pot aceasta prin Duhul Sfânt, Care este Unul ºi
Care îi învaþã la fel pe cei ce stau împreunã în obºte, cãci în
obºte lucratã în numele Duhului Sfânt nu trebuie stat mai
mult trupeºte, mai mult cu trupul, ci mai mult duhovniceºte,
mai mult cu duhul între fraþi, cãci altfel ei se folosesc unii de
alþii pentru cele trupeºti ºi pãmânteºti ºi nicidecum pentru
cele duhovniceºti. În obºte de sfinþi, aceºtia trebuie sã vor-
beascã în Duhul Sfânt ºi tot aºa sã-L laude pe Domnul ziua ºi
noaptea, cu nãdejdea în Cel ce stã nevãzut. 

O, poporul Meu, taina sfinþilor este Duhul Sfânt al cre-
dinþei care crede cele nãdãjduite ºi prin credinþã le dovedesc
a fi, cãci cine ar nãdãjdui în cele ce nu se vãd dacã nu ar avea
credinþã în ele? Eu când i-am spus lui Natanael: «Iatã cu ade-
vãrat israelit fãrã de vicleºug», el Mi-a zis: «De unde mã cu-
noºti?», iar Eu i-am rãspuns cã mai înainte de a-l chema Filip
sã vinã sã Mã vadã, l-am vãzut când era sub smochin, ºi
atunci el a crezut ºi a mãrturisit cã Eu sunt Fiul lui Dumne-
zeu, ºi a fost el iubit de Duhul Sfânt. 
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Dar cei care aud azi cuvântul Meu care prin îngeri des-
chide cerul ºi se suie ºi se coboarã îngerii cu el prin credinþa
celor tocmiþi de Duhul Sfânt al sfinþilor, cum sã-i pot Eu auzi
pe aceºtia care nu cred, care nu au darul credinþei din pricina
trupului lor care pofteºte împotriva Duhului Sfânt, dar care-ºi
pun nume de creºtini ortodocºi? Ce sã le fac Eu acestora care
nu cred prin faptele credinþei sfinte? Aceºtia sunt ca ºi morþii,
dar nu ca morþii din morminte, cã aceia Mã cunosc ºi strigã la
Mine sã-i ridic ºi sã mãrturiseascã ei aceastã lucrare de cu-
vânt, care umple cerul de sfinþi ºi locuinþa morþilor de glasul
Meu care vesteºte viaþa veacului ce va sã fie dupã învierea
cea mare. ªi iatã ce le spun Eu lor: Duhul Sfânt numai de
sfinþi este purtat, cãci sfinþii au duhul umilinþei în care Se
odihneºte ºi lucreazã Duhul Sfânt, Care vede ºi aude ºi mãr-
turiseºte. Dar voi, cei ce v-aþi aºezat pe pãmânt în numele
Meu ca slujitori ai dreptei credinþe, cum aþi pus voi acest
nume credinþei voastre? Ce lucrare faceþi voi? Voi, care auziþi
acest cuvânt rostit de gura Mea peste pãmânt în zilele acestea
de glorie cereascã pe pãmânt; voi, care ziceþi stând de fricã la
pândã ºi zicând: „Oare n-a crezut în El cineva dintre cãpete-
nii?“; voi, care osândiþi pe Dumnezeul Cel viu zicând: „Nu
este El“; voi, care ºtiþi acest cuvânt pe care Eu prin cei neluaþi
în seamã îl împrãºtii peste pãmânt ca pe o sãmânþã de viaþã ºi
de râu de viaþã; voi, cei care veºnic aþi stat ºi staþi pe scaunul
celor sfinþi ºi staþi pe el împotriva Duhului Sfânt, credeþi voi
cã Îl puteþi tãgãdui pe Cel Viu prin nepãsarea voastrã de viaþã
ºi de cuvântul vieþii? Trupul vostru pofteºte împotriva Duhu-
lui, iar Duhul Meu Cel Sfânt pofteºte împotriva trupurilor
voastre cu care acoperiþi ochii ºi urechile celor fãrã de cale ca
sã nu-i pierdeþi voi de pe calea rãtãcirii voastre de Dumnezeu,
iar Eu Mã voi ridica împotriva voastrã ºi voi face dreptate
sfinþilor Mei, ºi atunci veþi vedea cã Eu sunt acest cuvânt care
v-a chemat ºi pe voi de la moarte la viaþã. Voi însã îl nesoco-
tiþi, cãci iubirea de argint v-a orbit, iar slava de la oameni, de
asemeni, dar Eu nu vã voi uita pe voi, cãci în zilele acestea
voi judeca necredinþa voastrã, dupã ce atâta vreme v-am rugat
sã nu-Mi staþi împotrivã. 

Vã voi da pe mulþi deoparte prin aceastã proorocie,
cãci cu cuvântul grãiesc, ºi apoi împlinesc, ºi prin cei neluaþi
în seamã de voi Eu Îmi lucrez peste pãmânt lumina, cuvântul
Meu care are viaþã în el, iar viaþa este lumina oamenilor, iar
dreptul, din credinþã va fi viu; ºi de se va îndoi cineva, Eu nu
voi binevoi în el, cãci mai e prea puþin timp, ºi Eu nu voi
întârzia sã vin sã fac dreptate sfinþilor. Amin. Mai e puþin,
prea puþin timp, ºi Eu Mã voi judeca cu voi ºi vã voi spune cã
n-aþi fost drepþii Mei aºa cum staþi. Vã numiþi unii pe alþii
„sfinþiþi“ ºi „preasfinþiþi“, „înalþi“ ºi „preaînalþi“, ºi puneþi
pe oameni sã vã sãrute mâinile ca sã ia har de la voi, cãci voi
vã lãudaþi cã aveþi har. Eu însã vã spun cã este scris în Scrip-
turi cã «Domnul, celor mândri le stã împotrivã, iar celor sme-
riþi le dã har». Voi nu sunteþi cei smeriþi, ci sunteþi plini de
duhul slavei care vine de la om ºi sunteþi iubitori de arginþi, ºi
Eu vã voi judeca pe voi. Se atinge lumea de voi ºi de hainele
voastre ca sã ia sfinþenie, cã aºa ºtiu oamenii, bieþii de ei, dar
Eu le spun oamenilor cã nu sunteþi sfinþi, ºi nici sfinþiþi nu aþi
dat sã fiþi ºi sã staþi, cãci sunteþi mândri, iar harul nu stã pe
locuri semeþe, ci pe locuri smerite, ºi nu aveþi voi cum sã iu-
biþi duhul proorociei ºi pe proorocii care-l poartã. 

Voi spuneþi cã nu mai este duhul proorociei, iar Scrip-
tura vã judecã spunând prin apostoli: «Râvniþi sã proorociþi,
ºi Duhul sã nu-L stingeþi, ºi numai aºa va fi Domnul cu voi».
Voi însã v-aþi aºezat ca fricoºii la pândã, ca nu cumva sã crea-

dã în Duhul Meu, Care Se varsã cuvânt peste pãmânt, cineva
dintre cãpetenii, cineva dintre cei ce se numesc slujitori de bi-
serici, dar Eu vã spun cã sunteþi orbiþi de dorul slavei deºarte
ºi cã v-aþi luat plata, precum este scris în Scripturi. Amin. 

O, de atâtea ori v-am strigat prin acest cuvânt, dar iatã,
credinþa nu este a tuturor, ci este a acelora cu duhul umilit, ºi
aceasta este jertfa cea plãcutã Mie, nu tãmâierile voastre, nu
îndelungile voastre rugi pe care le faceþi de ochii oamenilor,
cãci toate acestea de la voi sunt durere pentru Mine ºi pentru
sfinþi din pricina duhului semeþiei ºi al necredinþei din voi,
cãci faptele credinþei îºi aratã rodul lor când ele lucreazã între
oameni. Voi însã vã arãtaþi înaintea cerului cu turme bolnave
ca ºi voi, cu ucenici de ai voºtri, care n-au în ei pe Duhul
Sfânt, fiindcã nici voi nu-L aveþi, de vreme ce nu aveþi lucrare
ca a ucenicilor Mei cu care lucram minuni pentru judecata
necredinþei de pe pãmânt. 

Vã adunaþi în biserici în ziua aceasta care e numitã du-
minica ortodoxiei ºi adunaþi bani pentru biserici. O, ºi uce-
nicii Mei lucrau peste biserici, dar adunau pentru cei sfinþi ºi
sãraci de cele de pe pãmânt, nu pentru ei, ºi iatã turme de oa-
meni care nu ºtiu ce fac, ºi pe aceºtia voi îi stãpâniþi, iar Eu
cu duhul proorociei vã descopãr pe voi, cei înveliþi cu hainã
de om sfânt, de slujitor al celor Sfinte ale Mele ºi care se dau
sfinþilor Mei, ºi vã întreb: voi cui le daþi dacã ziceþi cã le fa-
ceþi ºi cã le aveþi? Cui le daþi când ziceþi: „Sã luãm aminte cã
Sfintele se dau sfinþilor“? O, voi nici nu mai ziceþi aºa, ºi zi-
ceþi altfel, ºi ziceþi: „Sã luãm aminte, Sfintele sfinþilor“, iar
pe popor îl învãþaþi sã zicã: „Unul sfânt, Unul Domn Iisus
Hristos“ în loc sã-l învãþaþi sã fie sfânt ºi sã se umileascã zi-
când: „Unul este Sfânt: Domnul Iisus Hristos!“. 

Oare, mai înþelege omul de rând vorbirea cea din bise-
ricã, ºi care trebuie sã aibã tãlmãcitor dacã nu este înþeleasã?
O, cum sã nu staþi voi împotriva bisericii Mele de nou Ieru-
salim aºa cum ar fi trebuit sã fie biserica Mea de peste tot?
Cum sã nu-Mi staþi Mie împotrivã dacã Eu, aici, prin cuvân-
tul Meu proorocesc, rostesc împotriva voastrã cã sunteþi hris-
toºii mincinoºi care nu-i lasã pe oameni sã vinã la Mine ºi le
închideþi lor uºa spre împãrãþia Mea care este împãrãþia sfin-
þilor? Cum, când voi îi þineþi pe oameni în împãrãþia pãcãto-
ºilor care nu vãd calea, ca sã vã slujeascã vouã ºi nu Mie,
Dumnezeului Cel Atotputernic ºi Adevãrat? Adevãratul pãs-
tor îºi pune viaþa pentru oi, iar voi le luaþi viaþa, dar Eu vin sã
le-o dau, cã sunt adevãratul lor Pãstor, ºi am voit sã fiu ºi al
vostru, dar duhul îngâmfãrii nu vã lasã sã puteþi cu cele sfinte
ºi cu roadele lor în voi. De aceea Eu Mã voi judeca de acum
cu voi. Amin, amin, amin. 

Iar voi, copii ai bisericii Mele de nou Ierusalim, fiþi
fii-copii, cã Eu am zis cã numai copilului îi este teamã singur,
fãrã învãþãtor mereu, fãrã ocrotitor mereu, fãrã pãzitor de cel
rãu mereu. Voi în ziua aceasta de pomenire a credinþei sfinte
învãþaþi de la Mine cã omul care nu iubeºte pe Duhul Sfânt,
acela sã posteascã de hrana cea pentru trup pânã ce va iubi cu
putere pe cele nãdãjduite prin credinþã ºi, stãruind aºa ºi
crezând aºa, sã le dovedeascã a fi, ºi nu numai atât, ci a le ºi
mãrturisi. Amin. 

Eu vã învãþ pe voi cã cel ce posteºte de mâncãruri ºi nu
are pe Duhul Sfânt lucrãtor ºi mãrturisitor din el, acela nu are
nici o platã, precum diavolul, care nu mãnâncã mâncare, nu
are platã din Duhul Sfânt. Eu vã învãþ pe voi cã Duhul Sfânt
este al sfinþilor, iar sfinþii au duhul umilinþei, duhul înþelep-
ciunii de sus, care este curatã, paºnicã, îngãduitoare, milui-
toare, roditoare de roade bune, neîndoielnicã ºi neprefãcutã,
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ºi este ascultãtoare, fiilor, iar blândeþea înþelepciunii îºi aratã
faptele ei ºi purtarea ei, precum neorânduiala ºi tot lucrul ei
îºi aratã faptele ei. Amin. 

Statul vostru împreunã sã nu fie mai mult trupeºte, ci
sã fie mai mult duhovniceºte, ca sã scãpaþi de plângeri unii
împotriva altora, cãci aceasta este judecatã, ºi iatã, judecãto-
rul stã înaintea uºilor ºi vine ºi vã osândeºte la Mine dacã nu
iubiþi suferinþa, dacã nu iubiþi întristarea cea dupã Dumnezeu,
dacã nu iubiþi îndelunga rãbdare, ca proorocii care au lucrat
ºi care lucreazã în numele Meu. 

Îndeletniciþi-vã din inimã cu înfrânarea limbii, cã foc
este limba, ºi aruncã în foc drumul vieþii. Cu ea faceþi-I parte
numai Domnului, fiilor, ºi sã arãtaþi aceasta. Amin. 

Mã doare sã vã vãd cã vorbiþi singuri. Vorbirea voastrã
sã fie de la Duhul Sfânt, ca sã fiþi copii, cã numai copilului îi
este teamã singur. Duhul Care sãlãºluieºte între voi vã dã
mare har, dar învãþaþi bine Scriptura care spune cã «Dumne-
zeu, celor mândri le stã împotrivã, iar celor smeriþi le dã
har». Eu dacã vã vãd semeþi vã stau împotrivã, ºi fac aceasta
de lângã voi. Eu dacã vã vãd smeriþi ºi cu duh umilit vã dau
har, ºi fac aceasta de lângã voi. Amin, amin, amin. 

O, fii ai Ierusalimului, cãutaþi sã nu faceþi lucru mult pe
pãmânt, ci cãutaþi sã vã faceþi pe voi, dar nu rãstãlmãciþi
aceasta ce vã spun. Nu vã puneþi pe voi în ceea ce faceþi, ci
puneþi-vã în Mine pe voi, ºi pe Mine în voi, cãci lucrul cu
mâna vã înºealã ºi vã þine pentru el, ºi nu mai doriþi dupã
Mine apoi, ci doriþi sã lucraþi pentru voi, nu pentru Mine, ºi
atunci voi nu mai aveþi vreme de Duh Sfânt între voi, iar Eu
v-am luat de pe pãmânt ca sã fiþi pentru Mine, nu pentru voi,
fiilor. Cercetaþi-vã dacã sunteþi pentru Mine, dacã staþi întru
Mine, dacã împliniþi peste voi ºi în voi cuvântul Meu. Vedeþi
dacã este în voi cuvântul Meu, sau dacã este în voi cuvântul
vostru spre lucrare, cã iatã, pe pãmânt se laudã oameni ºi ce-
tãþi de oameni cã lucreazã în numele Meu, dar nu este aºa,
fiilor. 

O, v-aº lua ºi aº pleca cu voi în mijlocul lupilor, în mij-
locul celor ce zic cã-L fac ºi Îl mãnâncã pe Dumnezeu. V-aº
lua sã Mã duc cu voi ºi sã vã arãt cã Îl lucraþi pe Duhul Sfânt,
cãci cei ce Îl lucreazã în numele Meu nu sunt tot una cu cei
ce lucreazã pe Dumnezeu, pe Duhul Sfânt, fiilor. 

O, Eu sunt ochi ºi urechi ca sã nu vã pierd, cãci diavo-
lul, potrivnicul Meu ºi al vostru, ar vrea sã vã înghitã ºi pe
voi, ca sã nu mai am Eu copii, dar ca sã vã am, trebuie sã vã
învãþ mereu cum puteþi sã vã am, nu cum pot sã vã am, cã Eu
pot sã vã am, dar Eu trebuie sã vã fac sã credeþi cã trebuie sã
puteþi voi sã vã am. Eu v-am învãþat ºi v-am rugat mereu sã
nu lucraþi fãrã cãlãuzã, fãrã Duhul Meu dintre voi, fie lucru
cu mâna, ºi mai ales lucrul cel de Duh Sfânt în voi ºi peste
voi, ºi peste pãmânt apoi. V-am învãþat sã nu vã fiþi cãlãuzã,
ci sã vã fiu Eu cãlãuzã, ºi voi trebuie sã nu uitaþi cã nu sunteþi
ai voºtri dacã vreþi sã nu fiþi ai voºtri, ci ai Mei, fiilor. Dacã
voi nu vreþi sã fiþi ai Mei, sunteþi ai voºtri, iar dacã vreþi sã fiþi
ai Mei, atunci veþi dovedi prin tot ceea ce sunteþi ºi lucraþi.
Amin. 

V-am învãþat sã ajutaþi mai mult decât orice aþi lucra
voi pe pãmânt duhul ºi puterea celor ce Mã dau vouã cuvânt,
cã e grea de tot venirea Mea la ei, ºi e greu de tot pentru ei,
cã ei trebuie sã fie plini de lucrare de Duh Sfânt din voi, fiilor. 

Duhul pocãinþei ºi duhul proorociei, aceste douã du-
huri v-am spus sã le lucraþi, cã acestea fac dragostea de Dum-
nezeu ºi lucrarea ei peste pãmânt. V-am învãþat sã nu lucraþi
nimic din duhul vostru, fiindcã voi nu trebuie sã trãiþi în

numele Domnului ºi numai atât, ci trebuie sã trãiþi ca Dum-
nezeu pe pãmânt ºi sã fiþi casa Duhului Sfânt. 

Eu când Mã dau vouã Mã împart, ºi întreg Mã dau
vouã tuturor celor ce Mã luaþi. Dar voi Mã daþi unii altora
apoi, fiilor? Dacã Eu Mã dau întreg împãrþindu-Mã ºi nedes-
pãrþindu-Mã, voi trebuie sã Mã arãtaþi întreg în voi, dar luaþi
aminte la citit, la îndemnat, la învãþãturã ºi nu nepãsãtori fiind
de harul Meu dintre voi prin duhul proorociei, ca sã fiþi tu-
turor vãdiþi apoi, cãci cei ce stãruiesc în învãþãturã, vã spun
Eu, Domnul, aºa cum Pavel apostolul îºi învãþa ucenicii: ºi pe
ei se vor mântui, ºi pe cei care-i ascultã pe ei. Amin. 

O, Ierusalime, o, poporul Meu, îþi spun cu durere, sã ai
grijã sã nu-þi întreacã lucrul tãu cu mâna pe cel cu duhul tãu,
poporul Meu. Dar dacã nu are cine mãrturisi lucrul tãu înain-
tea Mea, el va rãmâne pe pãmânt, cã Eu te-am învãþat ordinea
dintre Mine ºi tine, dintre tine ºi Mine în mijlocul tãu, iar
cãlãuza ta este fãrã de lucrul tãu înaintea Mea, ºi te-ai învãþat
ºi tu cu lucrul tãu cel în numele Meu ºi te-ai dezvãþat de trãi-
re, poporul Meu, ºi iar îþi spun: tu nu trebuie sã trãieºti în nu-
mele Meu ºi numai atât, ci trebuie sã trãieºti ca Dumnezeu pe
pãmânt ºi sã lucrezi ca El ºi sã-L lucrezi pe El, ºi sã fii casã a
Lui ºi cinã a Duhului Sfânt, poporul Meu. 

Voiesc sã-þi amintesc, Ierusalime, cel din urmã semn de
dinaintea învierii morþilor, ºi apoi a arãtãrii Mele cu mii ºi mii
de îngeri ºi de sfinþi în vãzduh. Acest semn va fi rãcirea dra-
gostei, poporul Meu. Împotriva acesteia tu trebuie mult sã ve-
ghezi, cã e luptã pe viaþã ºi pe moarte, iar tu trebuie sã lupþi
pentru viaþã mai mult decât luptã duhul rãu pentru moarte
când el îºi vede de aproape biruinþa ºi moartea ºi, neºtiind
pentru ce luptã, el va vedea atunci cã moartea este rodul lui. 

Eu, poporul Meu, te privesc mereu, ºi îþi spun iarãºi ºi
iarãºi aceasta ca sã nu uiþi cã te privesc, ºi îþi spun iarãºi
aceasta ca sã ºtii sã te faci plãcut ºi din zi în zi mai plin de
Dumnezeu, mai viu de viaþa Mea în tine, mai ca Dumnezeu
pe pãmânt, poporul Meu, cã pe pãmânt e diavolul în slujbã
mare cu toþi slujitorii lui ºi cu toþi cei ce zic cã slujesc pe
Dumnezeu sub hainã de sfinþi, iar tu dacã vrei sã fii ca Dum-
nezeu, trebuie sã vãd Eu aceasta, ºi apoi Eu sã fiu Cel Care te
voi arãta cã eºti ºi cã ai pe Dumnezeu de tatã. Amin. 

O, fii ai Ierusalimului, dacã voi gândiþi la fel pentru
Mine ºi pentru voi, aceasta va fi biruinþa Mea împotriva dia-
volului, care fuge de voi dacã voi nu-l veþi îngãdui. Duhul
Sfânt este Dumnezeu, nu este om, iar omul Duhului Sfânt
este sãlaº al Meu. Îndeletniciþi-vã cu cãutarea dupã Mine, cã
greu a fost de Mine între cei ce erau ai Mei ºi învãþaþi cu
Mine, cã aceia nu M-au preþuit, iar alþii s-au învãþat cu Mine
ºi n-au mai stat cu Mine ºi ca Mine. Învãþaþi sã Mã cãutaþi ºi
sã nu fiþi voi în tot ceea ce faceþi, cã Eu trag din greu, ºi tot
mai greu trag sã vã am ai Mei pe pãmânt dupã rânduiala care
este întru Dumnezeu peste voi. Fiþi fiii credinþei care nãdãj-
duieºte ascultând ca în cer, fiilor. Fiþi Ierusalim nou, cãci cele
vechi au trecut odatã cu lucrarea Mea cu voi. Amin, amin,
amin. 

O, copii care staþi de Mine aºezaþi cãlãuzã din partea
Mea peste Ierusalim, peste fiii cuvântului Meu de azi! O, nu
fiþi tristuþi. Lucraþi! Eu sunt în voi, cã aveþi duhul umilit, ºi
voiesc sã-i am pe toþi ca ºi pe voi, dar primiþi de la Mine ºi
citiþi ºi îndemnaþi ºi învãþaþi, ºi vã veþi mântui voi ºi cei care
vã ascultã pe voi, cãci duhul umilit din ei Mã va vedea pe
Mine în voi ºi se vor apleca sã Mã asculte ºi sã se bucure as-
cultând, cãci altã bucurie este în afarã de Dumnezeu, ºi toatã
cunoºtinþa omului îl îngâmfã pe om aºa cum i-a îngâmfat pe
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cei ce s-au fãcut învãþãtori ºi nu împlinitori ai cuvântului
Meu. 

Eu însã spun din nou poporului Meu: treceþi din trup în
duh ºi staþi duhovniceºte în obºte, ca sã nu biruiascã lucrul cu
mâna pe cel cu duhul, ºi fiþi râvnitori de Duh Sfânt, cãci
aceasta vã va ridica ºi veþi fi cereºti ºi nu pãmânteºti, fiilor.
Amin, amin, amin. 

16/29 februarie 2004

Duminica a treia a Postului Mare, a sfintei cruci 

Calea celor de sub cruce este calea biruitorilor. Sunt creºtini pã-
mânteºti ºi sunt creºtini duhovniceºti. Nãdejdea pãcãtoºilor îi þine
mereu în pãcatele lor. Iubirea de sub cruce poartã umilinþa care nu 

loveºte pãcatul altuia. 

CC u crucea Mea cea grea, cu crucea venirii Mele
Mã aºez pe umerii voºtri plãpânzi ºi strânºi de

înfiorare ºi de greu pe calea venirii Mele la om, copii de sub
cruce. E tare frumoasã calea crucii, calea de sub cruce, ºi fe-
riciþi sunt ºi vor fi cei ce nu fug de ea, iar cei ce fug sunt cei
ce nu se recunosc în Mine, Cel frânt ºi biruitor sub cruce, ºi
nici Eu în ei nu Mã recunosc. Amin. 

Eu am spus rãspicat: «Oricine voieºte sã vinã dupã
Mine, sã se lepede de sine, sã-ºi ia crucea ºi sã-Mi urmeze
Mie», Mie ºi nu loruºi, copii de sub cruce, striviþi ºi biruitori
sub ea ºi prin ea, cã nu e om biruitor între pãmânt ºi cer decât
prin cruce. Amin. 

Eram împreunã cu ucenicii când am chemat mulþimea
ºi am zis: «Oricine voieºte sã vinã dupã Mine, sã se lepede de
sine, sã-ºi ia crucea ºi sã-Mi urmeze Mie, cãci cine va voi
sã-ºi scape sufletul, îl va pierde, iar cine va pierde sufletul
sãu pentru Mine ºi pentru Evanghelie, acela îl va avea, îl va
scãpa de la pierzare, cãci ce-i foloseºte omului sã capete lu-
mea toatã dacã sufletul ºi-l pierde, ºi ce ar putea el da în
schimb pentru sufletul sãu?». 

O, copii striviþi ºi biruitori sub crucea grea a venirii
Mele dupã om! Sã ºtiþi ºi sã spuneþi tuturor prin acest cuvânt
rostit cã pe pãmânt sunt douã feluri de creºtini: creºtini pã-
mânteºti, trupeºti, ºi creºtini cereºti, duhovniceºti, sub cruce.
Voi, fiilor mici ºi cu mers apãsãtor de greu pe calea voastrã
cu Mine, voi niciodatã sã nu plângeþi pentru voi sau pentru
om. Voi sã plângeþi pentru Mine ºi cu Mine, iar fiii lumii sã
se plângã pe ei. Cine plânge pentru el, se rãzvrãteºte ºi se ne-
mulþumeºte, iar cel ce Mã iubeºte ºi Mã urmeazã prin lepãda-
re de sine, nu trebuie, nu e frumos sã se despartã de Dumne-
zeu în faþa îngerilor sau în faþa oamenilor, cãci Eu nu sunt
pãpuºã, cum dau mulþi sã se poarte cu Mine, ci sunt Cel plin
de lacrimi pentru tot omul care se joacã cu Dumnezeu înain-
tea îngerilor ºi înaintea oamenilor scuturându-se de cruce, de
credinþã, de staturã ºi de statornicie prin orice greu, iar Eu,
Domnul, Eu ºi sfinþii Mei, nu am fãcut ºi nu facem aºa, ci în-
delung rãbdãm pe pãmânt ºi în cer pentru viaþa ºi salvarea
omului cãzut din viaþã. Amin. 

Crucea este venirea Mea prin slava de pe cruce, aºa
cum am lucrat ºi acum douã mii de ani. Crucea este semnul
venirii Mele la om, iar omul fãrã cruce nu are în trupul lui ve-
nirea Mea. Crucea este biruinþa morþii, ºi fericiþi îi numesc Eu
pe cei ce se bagã sub ea ºi nu mai ies de sub ea apoi, cãci
omul fãrã cruce este lumesc, este ca ºi copilul care iubeºte ju-
cãriile ºi viaþa voii libere ºi nu o viaþã cu lacrimi ºi cu strâns
de inimã ca sã-l þinã acestea viu ºi adevãrat pe pãmânt ºi în
cer. Crucea este viaþa cea fãrã de pãcat, fãrã de plãceri, fãrã

voie de sine, cãci împãrãþia lui Dumnezeu în om, nu este ca
cea de pe pãmânt în om, ci este ca cea de pe cruce, cãci Eu
prin cruce am fost Împãrat cu împãrãþie care nu cade. Amin. 

Sub cruce nu se trãieºte viaþã vremelnicã, ci viaþã veº-
nicã. Faptele vieþii vremelnice nu sunt fãrã de plãceri, fãrã de
pãcat, nu sunt pline de fiorul fricii de Dumnezeu, ci sunt ome-
neºti ºi fãrã de Duhul Sfânt ocârmuitor al celor credincioºi ºi
sfinþi. Iar faptele vieþii veºnice sunt cele ce-l fac pe om ca
Mine ºi îl þin ceresc pe pãmânt ºi dezlipit de pãmânt pe om,
cã mulþi sfinþi pãzeau sã aibã numai hãinuþa de pe ei, ca sã
fugã de orice plãcere, pentru cã iubeau viaþa ºi þineau la ea sã
n-o piardã, sã n-o dea pe nimic de pe pãmânt. 

O, prea mulþi zic cã au lepãdarea de sine, dar cine este
cel ce ºtie ce înseamnã aceasta? O, fiilor care Mã aduceþi pe
pãmânt, Eu vã ajut prin orice suferinþã ce purtaþi sã fiþi ca
Mine, ca sã se uite la voi poporul cuvântului Meu ºi sã nu Mã
rãstoarne pe Mine pentru ei, cãci Eu sunt Cel umilit ºi Cel ce
Mã umilesc înaintea puterii omului ºi chiar pentru puterea lui,
fie ea ºi putere împotriva Mea, cãci cel ce nu poate altfel,
acela poate prin puterea lui, ºi când Eu Mã dau lui trup ºi
cuvânt, el prinde putere împotriva Mea, ºi Eu Mã umilesc,
cãci capul aplecat nu este tãiat de sabia care loveºte în el ca
sã-l taie. 

O, poporul Meu, pe cruce nu se zbate nimeni, cã ea
este puterea care-i dã omului pacea, nãdejdea, viaþa. Pe orice
alt semn de umilinþã se zbate omul, se zbate pentru el însuºi,
cãci aºa este omul învãþat de firea lui cea omeneascã. Dar pe
cruce nimeni nu mai cere nimic, ci aºteaptã viaþa, învierea,
fiindcã pe ea Îl are omul pe Domnul cu el atunci când Dom-
nul ºi nu sinele lui este iubirea lui, iar cuvântul Meu nu tre-
buie rãstãlmãcit, ci trebuie primit ºi iubit. O, poporul Meu, o,
fiilor, crucea este îmbrãþiºarea cu viaþa, dar învãþaþi aceastã
învãþãturã. 

Învãþaþi Ierusalimul ce sunt Eu, Domnul, copii puºi de
Mine luminã peste el ca sã vadã el calea. Deschideþi-vã guriþa
în mijlocul lui, ºi Eu Mã voi turna în voi ºi vom pluti cu cerul
peste pãmânt, peste Ierusalim, fiilor învãþãtori, cãci cerul pe
pãmânt e viaþa cea de veci care se împarte prin omul credin-
cios ºi mlãdios în mâna Mea, fiindcã numai cel mlãdios este
credinciosul cel plãcut lui Dumnezeu. Uitaþi-vã cu ochiul
Meu prin ochii voºtri la cei ce gândesc prin mintea lor alãturi
de taina acestei veniri a Mea lângã voi. Ce obosiþi de ei înºiºi,
de sinele lor sunt aceºtia! Am spus cã dacã aceºtia ar iubi ºi
cerul mãcar cât iubesc pãmântul, Eu aº putea apoi sã fac din
ei locaº al Meu din care sã ºtiu ºi sã cred ºi sã Mã mlãdiez
dupã cum Duhul dumnezeiesc cautã în om ºi din om. 

Cel ce uitã pe Dumnezeu pentru sine, este acela care nu
stã în Dumnezeu, iar cine aude aceasta ce spun Eu, sã înþelea-
gã. Cel ce uitã pe Dumnezeu este acela care adoarme când se
culcã ºi când se scoalã neînvinuindu-se pe sine pentru umi-
linþa care i-ar da viaþa, cãci cel fãrã Dumnezeu este mort, este
el, nu este Dumnezeu în el, fiindcã Dumnezeu este umilit,
este Cel blând ºi smerit cu inima prin duhul umilinþei, care-L
face pe Dumnezeu în om ºi pe om în Dumnezeu. Amin. 

O, cât de uºor uitã cei ce dau sã se lepede de sine ºi
sã-ºi ia crucea ºi sã-Mi urmeze Mie, cât de uºor uitã aceºtia
sã nu se închine la alþi dumnezei în afarã de Mine! Iatã, nu
ºtiu aceºtia ce înseamnã sã nu se închine la alþi dumnezei, ce
înseamnã sã se închine la ei înºiºi împotriva statului Meu în
ei, cãci Duhul Meu este umilinþa, fiindcã sunt Fiu, ºi aºa stau,
ºi nu Mã ridic sã nu ascult de Tatãl, Care este în Mine ºi Mã
învaþã sã fiu Fiu ºi sã Mã închin Tatãlui, cãci El în Mine trã-

1720 Cuvântul lui Dumnezeu 



ieºte, ºi Eu în El, ºi aºa ar fi sã fie ºi umilinþa celor ce Mã vor
în ei cu faþa Mea cea din Tatãl, cu umilinþa Mea cea de Fiu.
Amin. 

Învãþaþi Ierusalimul ce sunt Eu, Domnul, copii care-l
învãþaþi de la Mine pe el, cã iatã cum grãiesc Eu despre Mine
numindu-Mã Fiu, cãci cel ce se numeºte pe sine fiu, acela are
învãþãtor. O, sã nu vorbeascã fiii acestui popor, sã nu vorbeas-
cã ei cu voi ca ºi cu unul dintre ei când stau ei de vorbã cu
voi, ci sã vorbeascã dovedind cã sunt ucenici ºi fii ai învãþã-
turii. O, ce frumos îi învãþ Eu pe ei prin voi, dar aceasta vede
ºi simte numai cel ce iubeºte ºi doreºte cu dor învãþãtura ºi
creºterea prin ea ºi viaþa prin ea. Le spun lor ºi tuturor celor
de pe pãmânt care iau din râul Meu de cuvânt de viaþã veº-
nicã, le spun tuturor acestora cã omul greºit trebuie îndemnat
la pocãinþã, nu la nãdejde, cãci nãdejdea este a celor sfinþi, iar
pocãinþa este a celor greºiþi ºi a cãror nãdejde numai prin po-
cãinþã le este primitã la Dumnezeu ºi datã de Dumnezeu lor.
Cel îndemnat la pocãinþã trebuie sã ºtie ce a greºit ºi cât este
greºeala lui ºi ce-I face Domnului ºi omului statul lui greºit.
Acela nu se poate împãca cu sine ºi cu Dumnezeu prin sine,
ci numai prin alþii care sã-l cureþe pe el, cãci nu altfel este
orânduiala între Mine ºi om, iar Eu, Domnul, nu altfel am lu-
crat între oameni ºi cu oamenii. Pocãinþa este a celor greºiþi
care numai prin pocãinþã le este primitã nãdejdea, ºi altfel nu
este bine cu nãdejdea la cei pãcãtoºi care cu ea rãmân greºiþi
ºi nu pocãiþi. Nãdejdea celor pãcãtoºi îi face sã pãcãtuiascã
mereu, ºi lor le este de folos pocãinþa, nu nãdejdea mai întâi,
nu nãdejdea care nu poate nimic, nimic fãrã de pocãinþa cea
de dinaintea ei, cãci aºa ºi nu altfel cei pãcãtoºi s-au fãcut
sfinþi, ºi mulþi din ei au nãscut sfinþi prin pilda ºi învãþãtura
lor care atrãgea spre ei ucenici pentru Mine ºi nu pentru ei, ºi
aceasta îi dovedea pe ei sfinþi, oameni lepãdaþi de sine, ca sã
Mã aibã pe Mine în ei apoi. 

Am spus pe vremea trupului Meu vãzut de om cã îm-
pãrãþia lui Dumnezeu nu vine în chip vãzut. Am spus aceasta
ºi pentru cei ce o aveau pe ea în ei, ca s-o recunoascã pe ea ºi
sã înþeleagã ce este ea ºi unde este ea ºi cum vine ea, ºi am
spus aceasta ºi pentru cei ce nu o aveau ºi nu o au pe ea, dar
nãdãjduiesc în ea sã vinã. Am spus acest cuvânt ºi am spus ºi
mai mare cuvânt ca acesta. Am spus cã cel ce crede în Mine
nu va muri niciodatã, ºi cât aº vrea, Ierusalime, sã ºtii tu cre-
zând cã adevãr adevãrat grãiesc prin acest cuvânt ºi cã vor fi
mulþi care nu vor gusta moartea pânã ce nu vor vedea împã-
rãþia lui Dumnezeu venind întru putere, aºa cum am spus pes-
te cei ce au fost atunci ºi n-au înþeles vãzând aceasta, fiindcã
puterea Mea era slava Mea cu care în multe rânduri M-am
arãtat ucenicilor Mei, unora dintre ei cu o mare mãsurã pânã
la rãstignirea Mea, ºi nu numai atât, ci ºi dupã aceea, prin în-
vierea Mea ºi prin slava Mea cea de dupã ea. 

O, Ierusalime, grãiesc înaintea ta mai mult decât am
grãit prin Scripturile gurii Mele de atunci, ºi spun aºa: cel ce
nu crede în cuvintele Mele nu crede în Mine, ºi este ca ºi cel
ce se ruºineazã de Mine ºi de cuvintele Mele în mijlocul nea-
mului pãcãtos ºi de care ºi Eu Mã voi ruºina de el când voi
veni întru slava Tatãlui Meu cu sfinþii îngeri. Voiesc sã te în-
tãresc în credinþa cea în cuvântul Meu de atunci ºi de acum,
dar pentru aceasta tu trebuie sã te uiþi mult în el ca sã ºtii sã
te umileºti pentru statul Meu în tine, pentru faþa Mea în tine,
ca sã pot fi Eu mai mare ca tine, copil care urmezi dupã Mine
prin lepãdare de tine pentru Mine. 

V-am spus la cea din urmã grãire a Mea cu voi sã fiþi
fiii credinþei care nãdãjduieºte ca în cer, cãci cele vechi au tre-

cut odatã cu lucrarea Mea cu voi. Aþi auzit voi ce am grãit?
Aþi înþeles voi? Þineþi minte acestea ce v-am spus? Ca sã þi-
neþi minte trebuie sã luaþi ºi sã citiþi iar ºi iar cuvântul Meu de
peste voi, cã altfel vã scrie duhul rãu cã nu credeþi în cuvântul
Meu ºi în Mine; vã scrie cã vã ruºinaþi sã împliniþi ce vã po-
vãþuiesc Eu. 

Þi-am spus, Ierusalime, cã tu nu trebuie sã trãieºti în
numele Meu ºi numai atât, ºi þi-am spus cã tu trebuie sã trã-
ieºti ca Dumnezeu pe pãmânt ºi între frate ºi frate, ca Dum-
nezeu, poporul Meu. Ai auzit? Ai împlinit ºi împlineºti aºa?
Þi-am spus cã te privesc mereu cum lucrezi, cum vorbeºti,
cum simþi, cum Mã dai, cum te dai, ºi sã nu uiþi cã te privesc
þi-am spus, ºi sã trãieºti ca Dumnezeu pe pãmânt þi-am spus.
ªi îþi mai spun acum, sã te uiþi la cei puºi luminã a Mea peste
tine, cã ei se lasã mici înaintea ta, fiindcã aºa este lucrul dat
de Mine peste cei mari cu lucrarea lor cea din Mine, aºa cum
le-am spus ºi ucenicilor Mei acum douã mii de ani cã cine în-
tre ei voieºte sã fie mai mare, sã slujeascã tuturor, cã aºa sunt
mari ºi nu altfel; ºi ca Mine, blânzi ºi smeriþi cu inima sunt
mari aceºtia. Îþi mai spun, poporul Meu, sã te întãreºti în
credinþã, nu în necredinþã, fiindcã tu ºtii cã Eu am spus cã nu
este a tuturor credinþa. 

O, poporul Meu, pe cruce nu se zbate nimeni, cã ea
este puterea vieþii, nu a morþii, ºi este puterea morþii spre
viaþa ta care calcã cu moartea pe moarte prin cruce, poporul
Meu. Mã supãr pe tine dacã nu te vãd citind Evanghelia Mea
de peste tine. Te superi pe Mine dacã nu citeºti ce-þi spun, po-
porul Meu. Mãnâncã, fiule, ca sã trãieºti, cã dacã nu mãnânci
din gura Mea cuvânt, mori, poporul Meu, mori nemâncat cu
mâncarea pe masã, fiule. Eu te învãþ ca pe un fiu, cãci cel
ce-ºi iubeºte fiul, îl mustrã, îl ceartã, îl îndeamnã pânã ce
Tatãl sãu ia chip în el. Amin. O, sã nu stai fãrã Tatã, sã nu stai
fãrã de simþire, fãrã de ascultare înaintea Tatãlui, cãci cel ce
nu ascultã de Dumnezeu ºi de cuvântul Lui, îºi este sieºi dum-
nezeu, ºi un aºa om nu este la Dumnezeu. Þi-am spus demult,
ºi acum iarãºi îþi spun: sã nu fii popor fãrã cruce, Ierusalime,
cãci vai celui ce aruncã crucea ºi rãbdarea de sub ea, cã acela
cade din Dumnezeu ºi se face locaº ºi armã diavolului împo-
triva crucii. 

Te chem sub cruce, Ierusalime, cã Eu sunt cu semnul
acesta peste tine ºi cu rãbdarea de sub cruce, ºi nu poþi fi
plãcut lui Dumnezeu ºi omului decât sub cruce, poporul Meu.
Iubirea de sub cruce este cea mai de sus iubire, care se aplea-
cã la picioarele tuturor ca sã-i cheme sub cruce, sub iubirea
de sub cruce, care-l învaþã pe om umilinþa pentru pãcatele
sale, umilinþa care nu loveºte în pãcatul altuia pentru acope-
rirea pãcatelor lui, iar cuvântul Meu trebuie împlinit ºi nu
lovit. Iubirea de sub cruce, aceasta este ceea ce Eu te învãþ sã
ai; iubirea care nu loveºte, care nu vatãmã pe Dumnezeu ºi pe
cei iubiþi ai Lui, pe care Domnul îi cunoaºte ai Lui. Amin. 

Vai celui ce fuge de sub cruce ºi, iarãºi, vai celui ce
loveºte pe cel de sub cruce ºi crucea care-l poartã pe cel ce
vine dupã Mine luându-ºi crucea ºi lãsându-se pe sine sub ea
ca rod al iubirii de sub cruce. Cel ce-ºi alege singur crucea
este necredincios ºi cârtitor apoi. Eu însã vreau sã te am pe
tine iubirea cea de sub cruce, Ierusalime, ºi sã ajuþi grãbirii
venirii zilei Mele prin care cerul ºi pãmântul se vor înnoi cu
foc, iar fiii iubirii vor primi ceruri noi ºi pãmânt nou în care
dãinuieºte dreptatea, ºi acestea ca dar al iubirii cea de sub cru-
ce peste cei ce iubesc aºa între pãmânt ºi cer. Amin, amin,
amin. 

Fiilor care Mã aduceþi la voi! Vã voi da un cuvânt în
apãrarea Mea, cã pe Mine nu Mã apãrã nimeni decât Tatãl
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Meu ºi mama Mea, ºi puteþi ºi voi, dar voi nu sunteþi primiþi.
Mã voi însemna cu un cuvânt al durerii Mele de care râde du-
hul rãu acum, ºi pe care Eu, Domnul, vã rog pe voi sã-l certaþi
pe el cu numele Meu, ca sã vadã el cã vã am de pe pãmânt
miluitori ai Mei, ai Duhului Meu Cel ruºinat acum de duhul
cel potrivnic lui Dumnezeu. Amin. 

*

MM ã aºez cuvânt în cartea Mea cu voi, cuvânt
împotriva duhului rãu, care râde de Mine arã-

tându-vã pe voi învinuiþi; pe voi, pe care Eu, Domnul, Birui-
torul morþii ºi al diavolului, v-am ales dintre cei ce sunt po-
porul Meu de azi ca sã Mã aduceþi pe pãmânt cuvânt ºi sã-Mi
cresc pentru Mine un popor ºi sã-l am la venirea Mea, fiilor
cãlãuzitori. 

ªi iatã, dacã vãd cã voi nu sunteþi primiþi de cei ce-Mi
fac dureri învinuindu-vã pe voi pentru ei, dacã voi nu sunteþi
buni ºi înþelepþi de la Mine, dacã înþelepciunea Mea din voi
nu le prieºte lor ºi ies aceºtia de sub cruce când Eu spun cã
iubirea cea de sub cruce se apleacã la picioarele tuturor ca
sã-i cheme ºi pe ei sub ea, sub cruce, atunci Eu, Domnul, le
grãiesc lor cu înþelepciunea Mea cea din Tatãl ºi spun în apã-
rarea Mea aºa: nu voi, ci Eu i-am ales pe cei prin care vin cu
hranã de viaþã la popor. Nu ei M-au ales pe Mine ca sã-Mi fac
din ei cale a venirii Mele, ci Eu i-am ales pe ei. Aceasta vã
spun Eu vouã, celor ce vã rãzvrãtiþi pe ei, ºi vã amintesc de
cuvântul care spune: «Nu vã atingeþi de aceºti unºi ai Mei, nu
vicleniþi împotriva profeþilor Mei!», cã nu ei viclenesc, ci voi
vicleniþi rãstãlmãcind cuvântul înþelepciunii lor care lucreazã
de la mijloc prin Duhul Cel Sfânt al Tatãlui ºi al Fiului ºi al
Sfântului Duh. Amin, amin, amin. 

Nimeni nu este forþat sã stea frumos pe cruce, sã stea
pe drumul crucii purtându-ºi crucea lui mãcar. Nimeni nu este
forþat de Mine sã intre sub crucea cea grea de dus a venirii
Mele cu hranã la popor, cã nu e hranã ca cea din piaþã, ci e ca
cea din cer, iar voi, cei ce le gãsiþi lor pricini, lungiþi peste ei
drumul dintre cer ºi pãmânt, drumul dintre Mine ºi ei când Eu
le dau lor ca sã vã punã pe masã ºi sã creºteþi prin gustul ºi
harul hranei pe care v-o dau, adusã de ei la voi, dar este fie-
care rugat sã nu loveascã în ei, cã lucrarea Mea cu ei pentru
voi ºi pentru tot omul care ia din ea, e grea de tot. Eu nu v-am
spus sã-i iubiþi, ci v-am spus sã nu-i loviþi. Dacã-i loviþi, îi
loviþi dupã ce-i învinuiþi pentru voi, ºi apoi ei se umilesc ºi se
bagã sub vinã ca Pãstorul Cel adevãrat, Care Se bagã sub cru-
ce pentru oile Mele. Vã spun însã cã vine duhul rãu cu horã
ºi cu muzici drãceºti petrecând înaintea Mea, arãtându-Mi-i
pe ei cã nu sunt buni, ºi pe Mine cã nu pot, cã nu fac biruinþã
de partea Mea ºi cã totul e partea lui ºi cã Eu sã nu mai fac
drumul spre popor prin ei, cã ei nu sunt buni, cã ei stricã po-
porul, cã ei sunt nedrepþi, nepãsãtori, neînþelepþi, nelucrãtori,
nemiloºi, netrebnici ºi mici pentru minþile cele mari, cã ei nu
ºtiu sã vorbeascã, sã judece lucrurile, sã-l facã pe om, ºi cã
poporul nu este fãcut ºi cã poporul nu este dupã voia Mea. 

O, înapoia Mea, satano, cã tu judeci ca tine ºi nu ca Mi-
ne, cã nu tu, ci Eu, Domnul Iisus Hristos, Fiul Domnului Sa-
vaot, Eu sunt Judecãtorul ºi nu tu. Amin. Tu zici: „Nu va
vedea Domnul“, dar Cel ce a zidit ochiul ºi urechea, oare, nu
vede? Oare, nu aude? Oare, nu ºtie Cel ce a învãþat pe aleºii
Sãi cunoºtinþa? Iatã, nu voi lepãda pe poporul Meu, nu voi
pãrãsi moºtenirea Mea pânã ce dreptatea va judeca întor-
cându-se ºi o vor iubi pe ea toþi cei cu inima curatã, cãci
fericit este fiul pe care Tatãl îl va certa ºi îl va învãþa pe el le-

gea Lui, viaþa Tatãlui în fii, iar Tatãl Meu ºi mama Mea prin
cuvântul Fiului te ceartã pe tine, diavole, ca sã nu mai aduci
viclenia ta împotriva profeþilor Mei ºi sã nu mai rãzvrãteºti
între fiii cuvântului Meu. Amin. Am miluitori ai Mei de pe
pãmânt pe cei învinuiþi, dar nu de Mine, cã Eu le-am spus lor
sã se ofileascã dacã Eu aº fi supãrat pe ei, ºi altfel nu. ªi acum
îi chem înaintea ta în apãrarea Mea, lângã Tatãl Meu ºi lângã
mama Mea ºi le spun lor sã-þi facã certare, cã Eu am în ei pu-
terea Mea, cuvântul harului, cuvântul învierii fãpturii, iar tu
teme-te ºi fugi în locuri neumblate de ei. ªi peste tot pe unde
Eu trec cu ei, tu sã fugi pânã ce nu vei mai avea unde sã fugi,
pânã te vei lãsa legat pe vecii. Aceasta îþi poruncesc Eu, Fiul
Tatãlui Savaot ºi al mamei Fecioarã, prin cei de care tu dai sã
te atingi cu vinã înaintea Mea. Dar Eu îþi spun: nu te atinge
de aceºti unºi ai Mei, nu vicleni împotriva profeþilor Mei ºi sã
nu te mai ascunzi în om pentru aceasta ce faci, cã toiag de fier
pun între ei ºi tine, ºi cuvântul Meu înseamnã aceasta. Acum,
du-te! Amin, amin, amin. 

Fiilor scumpi ai Mei ºi ai Tatãlui Meu ºi ai mamei
Mele ºi ai sfinþilor Mei ºi ai îngerilor Mei ºi ai puterilor toate
care sunt în ceruri! Am fost ruºinat de duhul cel potrivnic Mie
ºi care v-a învinuit pe voi înaintea Mea. Îi rog cu aplecare
dumnezeiascã pe cei ce nu ºtiu sã vã primeascã din dreptul
Meu pe voi, îi rog sã înþeleagã lumina Mea din voi ºi sã nu
mai sufle în ea chiar dacã ei nu vã pot primi pentru ei. 

M-am însemnat cu acest cuvânt în carte, fiilor, iar du-
hul cel potrivnic Mie tremurã cu toatã ceata ºi argaþii lui ºi nu
mai râde, cãci cartea aceasta este cuvântul Meu, ºi cu cartea
aceasta fac judecata fãpturii ºi a îngerilor care s-au fãcut du-
hul cel potrivnic lui Dumnezeu prin semeþia omului. 

Luaþi pe cei ce stau în troiþã mijlocitoare pentru salva-
rea omului cãzut din Dumnezeu ºi adãugaþi-i vouã acum
pentru certarea diavolului. Amin. ªi apoi voi fiþi, fiilor, cu
obrãjorii ºterºi de mâna Mea, de mâneca hainei Mele, ºi staþi
cu ei senini ºi curaþi de învinuire, cã Eu vã am cale a venirii
Mele, precum este scris: «Pregãtiþi calea Domnului, drepte
faceþi cãrãrile Lui. Mergeþi înaintea feþei Domnului ºi daþi
poporului cunoºtinþa mântuirii întru iertarea pãcatelor lor,
prin milostivirea Mea, ºi îndreptaþi picioarele lui pe calea
pãcii». Amin. 

Iar tu, poporul Meu, dacã eºti binecuvântatul Meu, nu
lucra nimic, nimic fãrã voia Mea ºi fãrã binecuvântarea Mea,
cã Eu sunt Fiu ca ºi tine, ºi fac numai ceea ce-Mi spune Tatãl
sã fac ºi sã grãiesc, ºi tot aºa sã faci ºi tu, cã aºa sunt fiii,
poporul Meu. O, lasã-te, fiule iubitor de tine, lasã-te de tot
ce-þi place þie ºi fã-te plãcere a Mea, ca sã vadã duhul rãu cã
tu Îl ai de Tatã pe Dumnezeu, iar Eu apoi îþi voi purta de grijã,
poporul Meu; Eu ºi nu tu. Amin, amin, amin. 

1/14 martie 2004

Sãrbãtoarea sfinþilor patruzeci de mucenici din Sevasta

Viaþa se încearcã prin suferinþã ºi aºa se dovedeºte cã este. Învã-
þãtor este cel ce are ucenici mãrturisitori pentru Hristos. 

EE u, Domnul Dumnezeul tãu, vreau sã fac din
trupul ºi din sufletul ºi din duhul tãu odihna lui

Dumnezeu, a sfinþilor cerului Lui ºi a îngerilor Lui cei
ascultãtori de Domnul, poporul Meu Ierusalim, cãci tu eºti
scris în cer cu numele de Ierusalimul cel nou, coborât din cer
de la Dumnezeu, mireasã a Mirelui Care vine la tine, mireasã
gãtitã, Ierusalime. Amin. 
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Omul din lume care ia frunzele acestea pe care Eu le
scutur din pomul vieþii spre tãmãduirea neamurilor, precum
este scris în cartea lui Ioan, iubitul Meu, nu ºtie de ce eºti tu
din cer. Eu am spus cã cine nu se naºte de sus nu va intra în-
tru împãrãþia cerurilor. Cei ce se nasc de sus sunt cei ce se
nasc din cuvântul Meu. Poporul Noului Ierusalim este cel ce
se naºte din acest cuvânt fãcãtor de om nou, din om ieºit din
om. 

Cuvântul Meu de peste tine naºte, poporul Meu, ºi de
aceea te-am numit Eu pe tine cum spune Scriptura: «Cetatea
Sfântã Noul Ierusalim, coborâtã din cer, de la Dumnezeu»,
iar Eu, de pe tron cuvântând, noi le fac pe toate, începând cu
omul, cãci omul dupã ce a cãzut, toate au cãzut ºi trec mereu
de atunci. 

Amin, amin zic þie, poporul Meu: fericit este cel ce
crede acest cuvânt al Meu care se toarnã din Mine în mijlocul
tãu ca sã-l ia omul ºi sã se nascã din el ºi sã fie nãscut din cer,
de sus, nu din om, cãci omul nu este nãscut din Dumnezeu, ci
din om. Fericit este omul care se lasã nãscut din Dumnezeu,
cã acela are apoi în el sãmânþa împãrãþiei cerurilor, care se
face copac mare ºi în care se odihnesc pãsãrile cerului, fã-
cându-ºi cuib în el, sfinþii ºi îngerii fãcându-ºi odihnã în om.
Amin. 

Stau deasupra ta, ºi lângã tine stau, ºi în mijlocul tãu
poposesc cu mucenicii care au mãrturisit în ei împãrãþia Mea
care nu cade, cãci aºa este ea: împãrãþia cea veºnicã, împãrã-
þia care nu cade. Amin. 

Mucenicii cei serbaþi acum în sobor de mucenici, au
iubit duhul mãrturisirii, poporul Meu, iar Eu M-am mãrit în-
tru ei cu duhul statorniciei credinþei care nãdãjduieºte în viaþa
împãrãþiei cerurilor, în viaþa cea de dupã cele vremelnice
care-i încearcã omului credinþa ºi viaþa, cãci viaþa trebuie
încercatã ca sã se vadã dacã este în om. Uitaþi-vã cum lucrez
Eu în mijlocul vostru prin cuvântul ºi duhul proorociei care
este pentru cei credincioºi. Când eram în trup am spus cã grã-
iesc lumii în alte limbi, ca auzind sã nu priceapã, dar la voi
grãiesc cu duhul proorociei, care învedereazã pe cele ascunse
ale omului, ca sã se închine omul lui Dumnezeu, ºi sã-L mãr-
turiseascã apoi, ºi sã vinã oamenii spre acest duh proorocesc,
iar Eu prin voi vãdindu-le pe cele din ei, sã vadã ei cã sunt cu
adevãrat printre voi ºi cã împãrãþia Mea din voi este împãrãþia
care nu cade, ºi înaintea cãreia omul se umileºte ºi se desco-
perã ca sã creadã, cãci proorocia este pentru cei ce cred, pre-
cum vorbirea în pilde este pentru cei ce nu cred. 

Am fãcut popas de sãrbãtoare cu sfinþii în cartea Mea
cu voi, iar ei aud glasul Meu ºi se fac mãrturisitori, cãci fie-
care lucreazã din cer aºa cum au lucrat de pe pãmânt, ºi omul
îºi ia cu el viaþa cea de pe pãmânt când vine spre casa lui cea
din cer, casa nestricãciunii, care aºteaptã sã biruiascã trupul
cel stricãcios pentru fiecare om. Amin. 

– OO,Doamne, Tu eºti Învãþãtorul ºi Domnul, ºi
noi Te-am iubit dorindu-Te, aºa cum Tu

spui poporului Tãu de azi sã nu trãiascã în numele Tãu ºi
numai atât, ci ca Tine, Doamne, sã trãiascã pe pãmânt, ºi între
frate ºi frate ca Tine. Noi am trãit, ºi de aceea Te-am iubit do-
rindu-Te dupã ce ne-am nãscut din iubirea Ta ºi am trãit apoi.
Noi Te-am mãrturisit lumii cã eºti Dumnezeul Cel din noi,
Învãþãtorul ºi Domnul, a Cãrui împãrãþie nu cade. Nu a cãzut
din noi împãrãþia Ta, cã Tu ai fost în ea Stãpân ºi ai luat asu-
pra Ta toate durerile noastre, ca sã le putem purta pânã la îm-
brãcarea noastrã în nestricãciune, cãci aceasta este plata sfin-
þilor, platã care vine înaintea lor când ei vin la Tine. 

Noi spunem poporului Tãu cã nu este o viaþã mai dulce
în om decât cea mãrturisitoare a împãrãþiei Tale care nu cade
atunci când ea este în om. Te-am iubit dorindu-Te, ºi dorul
ne-a dat toatã puterea cea spre Tine prin chinul care ne-a în-
cercat viaþa, cãci cei fericiþi ai Tãi sunt cei ce sunt lãmuriþi
prin încercãri, prin ispite, ºi prin acestea primesc rãsplata, cu-
nuna vieþii veºnice, împãrãþia care nu cade, Doamne. 

Iubirea cea de sub cruce trebuie învãþatã, ºi ea nu se în-
vaþã decât trecând prin ea, ºi ea prin tine, prin suferinþã, copil
al Noului Ierusalim, care eºti cununa sfinþilor. Toþi sfinþii îºi
aºteaptã cununa cea pentru iubirea lor de Dumnezeu, ºi tu sã
nu uiþi cât eºti de aºteptat; ºi tu sã nu zãboveºti, cã tu nu poþi
sã pricepi îndeajuns greul aºteptãrii sfinþilor, Ierusalime, cu-
nunã a sfinþilor. Iatã, sfinþii cerului îþi mãrturisesc þie aºtep-
tarea lor. Învaþã iubirea cea de sub cruce aºa cum au trãit-o
sfinþii care au iubit cu dor pe Mirele lor, pe Fiul Tatãlui, Care
a fost dat în dar sfinþilor ca sã-i ajute pe ei pentru iubirea cea
de sub cruce, iubirea care aduce pe Domnul pe pãmânt. Amin,
amin, amin. 

– OO,cerule plin de sfinþi, o, cerule nevãzut de
omul care nu vine dupã Mine! Un picuþ,

un ceas, o clipã veþi mai tânji voi, sfinþi ai cerului. Voi pãtrun-
de pe tot omul cu puterea cuvântului Meu, ºi apoi voi lucra
sfârºitul tuturor tainelor Mele prin cea din urmã tainã: învie-
rea fãpturii, dupã ce voi aduce ziua Mea peste cei necredin-
cioºi, ºi ceruri noi ºi pãmânt nou peste cei credincioºi ºi sfinþi.
Amin. 

O, poporul Meu, învaþã-te sã preþuieºti pe cele pãtrunse
cu credinþa cea mlãdioasã. Învaþã mereu, cã mult þi-am spus:
învaþã! Învaþã cum sã înveþi, cã iatã, pe pãmânt fiii veacului
acesta stricãcios au furat de la Dumnezeu cum se învaþã, ºi ei
învaþã ºi se luptã pentru o împãrãþie care piere. Învaþã, po-
porul Meu, cã Eu sunt peste tine Învãþãtorul ºi Domnul. Nu
pot sã-i fiu omului Învãþãtor dacã nu-i sunt ºi Domnul, cã ni-
meni dacã nu-L iubeºte pe Domnul Domn peste el, nici nu
învaþã de la El. Învaþã-te cu viaþã mãrturisitoare cu trupul, cu
sufletul ºi cu duhul tãu, poporul Meu, cãci aceasta se învaþã
cu învãþãtor, ºi dã tu putere duhului învãþãturii în mijlocul tãu,
cã te aºteaptã sfinþii sã le fii cununã, Ierusalime cu nume nou.
Amin. 

Iatã ce vã dau sã lucraþi, fiilor învãþãtori, cãci învãþãtor
este cel ce are ucenici pentru Mine, pentru mãrturisirea lui
Iisus Hristos. Luaþi ºapte mãsuri de fãinã ºi faceþi aluat dulce
ºi, împãrþindu-l în bucãþi o sutã douãzeci, adicã de trei ori nu-
mãrul sfinþilor mucenici pomeniþi azi în sãrbãtoare biseri-
ceascã ºi apostoleascã, faceþi apoi forme de sfinþi în forma
veacului ce va sã fie ºi care nu cade, ºi coaceþi-le, ºi apoi sã
le ungeþi cu miere ºi cu seminþe peste miere, ºi luaþi ºi mân-
caþi ºi împãrþiþi poporului, spre bucuria pãrtãºiei sfinþilor mu-
cenici cu voi. 

O, fiilor, ce frumoasã este slujirea îngerilor ºi a sfinþi-
lor! Când ei aud rostirea care spune: „Binecuvinteazã intra-
rea sfinþilor Tãi, Doamne!“, ei se întrepãtrund cu toate cele
vãzute ale slujirii pentru Sfintele care se dau sfinþilor ºi slu-
jesc, iar preotul, pentru intrarea lor, rosteºte peste bisericã:
„Înþelepciune, drepþi!“, ºi apoi Eu ºi cu sfinþii ºi cu îngerii
venim ºi facem masã de pomenire a tainei lui Dumnezeu pe
pãmânt slujitã. 

O, ce frumoase sunt cele adevãrate, cele cereºti ºi cei
cereºti pe pãmânt, iar azi, mucenicii serbaþi au primit întâie-
tate ºi au fost cinstiþi de cei din cer, de sfinþi ºi de îngeri, ºi au
fost cinstiþi pe pãmânt de tine, poporul Meu. De aceea am zis
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sã fiþi, fiilor, împãrþitori de binecuvântare, de pâine dulce ca
sfinþii, pâine binecuvântatã, care înseamnã trupul sfinþilor
mucenici care se unesc cu voi în sãrbãtoare cereascã, fiilor. 

Binecuvântatã sã fie jertfa ce se împarte poporului du-
pã ce veþi frãmânta aluat dulce ºi îl veþi forma în forma vea-
cului cel nou dupã numãrul lui peste veacuri, ºi îl veþi coace
la cuptor ºi îl veþi presãra cu miere ºi cu seminþe ºi îl veþi
gusta, ºi vã veþi duce sã daþi aceastã binecuvântare celor ce o
vor gusta ºi se vor bucura din cer pe pãmânt ºi se va bucura
ºi cerul. Amin. ªi vã rog, fiilor, fiþi bucurie ºi numai bucurie
pentru cer pe pãmânt. Amin, amin, amin. 

9/22 martie 2004

Duminica a cincea a Postului Mare, a cuvioasei Maria
Egipteanca 

Toate bogãþiile oamenilor se vor clãtina curând, iar lumea doarme
somnul morþii. Postul cel cu trupul trebuie însoþit de postul cel cu 

duhul. 

AA ºtept porþile sã Mi se deschidã pentru sãrbã-
toarea de azi. Eu sunt Dumnezeul Cel viu în

veci de veci. Am fost mort atât cât M-a þinut mormântul ºi
pânã ce îngerul Meu a dat piatra la o parte ºi am înviat din
mormânt, ºi sunt viu în vecii vecilor ºi am cheile morþii ºi ale
iadului. Glasul Meu este ca vuietul de ape multe; din gura
Mea iese sabie ascuþitã cu douã tãiºuri; faþa Mea strãluceºte
ca soarele în puterea lui strãlucind; veºmântul Meu, lung
pânã la picioare, stã pe Mine încins pe sub sâni cu brâu, ºi
sunt viu în vecii vecilor, ºi sunt Cel ce am murit ºi am înviat,
ºi sunt Cel ce am cele ºapte duhuri ale lui Dumnezeu. Amin. 

Eu sunt Cel ce sunt, Cel adevãrat, Cel ce deschide ºi
nimeni nu va închide, ºi închide ºi nimeni nu va deschide,
Martorul Cel credincios, începutul zidirii lui Dumnezeu, iar
înþelepciunea Mea a fost ºi este gãsitã dreaptã de cãtre toþi fiii
ei. Amin, amin, amin. 

Voiesc sã Mã scriu în cartea Mea din zilele acestea cu
sãrbãtoarea zilei de azi, fiilor care primiþi din gura Mea cu-
vântul care este sabie ascuþitã cu douã tãiºuri, cãci Eu, Dom-
nul, Eu, Cel ce am cele ºapte duhuri ale lui Dumnezeu, am
spus prin duhul proorociei cã voi fi cuvios cu cel cuvios, voi
fi nevinovat cu cel nevinovat, voi fi ales cu cel ales ºi voi fi
îndãrãtnic cu cel îndãrãtnic, ºi pe cel smerit îl voi mântui, iar
ochii celor mândri îi voi smeri. Amin. 

O, copii de sub povarã, mereu am voit, mereu, mereu
am tânjit ºi de lângã Tatãl ºi de lângã voi sã nu fiþi voi sub
povarã, ºi sã fiþi cu inimioarele uºurate de greu ca sã-Mi fie
Mie uºoarã ºi mereu deschisã calea cãtre poporul Meu pe
care-l învãþ mereu din gura Mea, cã dacã nu l-aº învãþa, ºi el
ar adormi ca lumea care doarme somnul morþii ºi nu mai
vegheazã pentru credinþa în Dumnezeu ºi pentru venirea Mea
pe pãmânt. 

O, copii zbuciumaþi de greutãþi ºi care staþi sub sarcina
venirii Mele! E tare, tare grea lucrarea Mea cu voi, cãci voi
sunteþi mereu, mereu strâmtoraþi ºi lipsiþi pentru lucrul Meu
cu voi ºi pentru viaþa poporului Meu prin care Mã slãvesc pe
pãmânt, cãci oamenii se îmbogãþesc în rele ºi în averi care se
vor clãtina curând, curând ºi îi vor prinde pe ei sub ele, ºi apoi
Eu le voi arãta lor cã am umblat pribeag pe pãmânt dupã ei ca
sã-i fac sã întindã mâna spre Mine ºi sã-i ajut spre mântuire,
spre viaþã ºi spre avere veºnicã. Dar lumea nu aude, fiilor,
fiindcã ea doarme somnul morþii ºi nu vegheazã întru nimic

pentru Domnul, Cel ce este viu în vecii vecilor ºi are cheile
morþii ºi ale iadului. 

Grãiesc cu voi în glas de vuiet de ape multe, ºi voi
sunteþi plãpânzi de tot, dar se apropie curãþirea pãmântului de
munca cea zadarnicã a omului, de tot ce-ºi face pentru el
omul, dar nu pentru el face, ci pentru foc, fiilor, aºa precum
scrie în Scripturi, ºi atunci va fi mare durere pe pãmânt, ºi
omul va cãuta moartea ºi nu o va mai gãsi, cãci Eu, Domnul,
cu cel îndãrãtnic Mã voi îndãrãtnici, ca sã dau celor smeriþi
mântuirea ºi sã umilesc ochii ºi trufia celor mândri de pe
pãmânt, care nu se uitã la Mine, ci numai la ei. 

O, copii palizi sub încercãri, Eu am putere sã vã întã-
resc în rãbdare ºi în rugãciune spre Mine ºi sã vã zic: cereþi ºi
veþi afla, bateþi ºi vi se va deschide, cãci Eu am putere pentru
voi, cã sunteþi mici ºi lipsiþi, ºi cu voi Îmi gãsesc Eu plãcerea.
Vã rog însã, cu plânsul pe obraz, aveþi grijã de plãcerea Mea
ºi umblaþi pentru ea ziua ºi noaptea. Aveþi grijã de zilele de
post, sã fie ele pline de pace ºi de rãbdare ºi de rugãciune ºi
de iubire de Dumnezeu ºi de iubirea Mea dintre voi, ºi cereþi
ºi vi se va da, ºi bateþi ºi vi se va deschide. Amin, amin, amin. 

Vã amintesc, fiilor, de Maria Egipteanca, cea care a
rãmas în amintirea neamului creºtinesc. Învãþaþi de la ea iu-
birea de Dumnezeu ºi rãbdarea ºi pocãinþa ºi nãdejdea ºi cre-
dinþa, fiilor. Mulþi sfinþi aveau mare, mare grijã de vremile
cele pentru postul cel cu trupul, cãci acesta trebuie cu multul
sã fie însoþit de postul cel cu duhul. Cei din obºte, pentru dra-
gostea lor de Mine se duceau spre singurãtate cu binecuvân-
tare, ca sã nu greºeascã ei cu cuvântul, cu mintea, cu fapta, ºi
ca sã fie plãcut Domnului postul lor de bucate, ºi ca sã-Mi
gãsesc Eu în ei plãcerea, cãci ei cereau ºi bãteau la uºa milei
Mele aºteptând mântuirea ºi iertarea greºalelor lor, iar Eu le
dãdeam ºi le deschideam, aºa cum am lucrat cu Maria Egip-
teanca de i-am dat apoi Trupul ºi Sângele Meu, cea mai vie
hranã, hrana vieþii veºnice, pe care voi o aveþi din destul ºi pe
care, Eu, Domnul, vã rog, cu obrajii plini de lacrimi, s-o pre-
þuiþi, fiilor, ca sã aveþi de la aceasta toate câte vouã vã sunt de
trebuinþã pentru viaþa Mea cu voi, pentru lucrarea Mea cu voi
ºi pentru care-Mi trebuie ajutor de pe pãmânt, ca sã rãspân-
desc pe pãmânt vestea cuvântului care iese din gura Mea spre
voi, ºi pe voi sã vã vestesc ai Mei, sã vã vestesc poporul Meu,
mireasã cu candela aprinsã, cu inima arzândã de dorul venirii
Mele la voi. 

O, cereþi de la Mine ºi Eu vã voi da, ºi voi trezi pe cei
ce au ºi le voi muia inima ºi gândul spre Mine ºi îi voi trimite
spre voi, cã sunteþi ai Mei. Amin. 

Mã uit la cei ce slujesc în bisericile lumii cum cer la cei
bogaþi ºi la cei sãraci ºi cum strâng pentru cele ce se vor
dãrâma, fiindcã omul nu voieºte sã sfinþeascã locul lui, ºi
pãmântul apoi, cãci el stã în iubire de sine, în iubire de slavã
ºi în fãrãdelegi pe pãmânt. ªi Mã uit la voi, care-Mi sunteþi
biserica Mea cea de la sfârºit de timp, cum nu cereþi nici la
cei bogaþi, nici la cei sãraci, ci lucraþi cu mânuþele, ca sã nu
cãpãtaþi în dar, cãci cu greu mai gãsesc Eu om care sã se dea
cu totul pe sine ºi ca sã am Eu ºi cu voi de la mijloc, fiilor.
Omul în zadar dã o jertfã din ceea ce-i trece printre degete
dacã nu se dã pe sine lui Dumnezeu ca sã-i fie primitã ºi bine
folositoare jertfa inimii lui. Sunt supãrat amar pe toþi bogaþii
de pe pãmânt care-ºi strâng pentru molii ºi pentru ruginã în
vreme ce Eu, Domnul, ºi cu voi, cu greu suflãm peste pãmânt
vestea împãrãþiei cerurilor. Dar sunt îndrãgostit cu dor de voi,
cei ce-Mi daþi fiinþã între oameni, cei ce cu multã trudã ºi
aºteptare ºi rãbdare daþi peste pãmânt vestea glasului Meu
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care vine la voi ca vuietul de ape multe de vã cutremurã tru-
puºoarele, fiilor doriþi ºi întãriþi de Dumnezeu, cãci din gura
Mea iese sabie ascuþitã cu douã tãiºuri, iar faþa Mea strãlu-
ceºte ca soarele strãlucind în puterea lui, ºi voi sunteþi plã-
pânzi înaintea Mea, ºi sunteþi cei mici de la sfârºit, ºi lucrarea
venirii Mele e mare cât Dumnezeu. Dar Eu vã întãresc ºi vã
ocrotesc ºi am grijã de voi ºi de lucrarea Mea cu voi ºi de po-
porul cuvântului Meu, cãci prin el Mã slãvesc ºi prin el tru-
desc sã-Mi sfinþesc pãmântul ºi sã-l curãþ de tot pãcatul ºi de
toatã fãrãdelegea omului de pe el, de toate avuþiile trecãtoare,
cã nu a fost de când veacurile nebunia pe pãmânt ca aceea de
azi, ºi care dã sã râdã la Mine prin omul cel îngâmfat în duhul
lui, dar Eu, Domnul, voi birui cu voi pãmântul ºi cerul, ºi ele
se vor face noi, dupã Scriptura care spune aceasta. Amin. 

Acum, Eu, Cel ce vã ocrotesc iubindu-vã ºi mi-
luindu-vã, vã voi slobozi iarãºi de sub greu, cã sunteþi cu ini-
mioarele strânse de griji ºi de lipsuri, ca niºte micuþi ce sun-
teþi. Fiþi mari însã în post ºi în rugãciune stãruitoare, cu vreme
de pace ºi de bunã armonie între voi, cã Eu am spus cã unde
sunt copiii Mei vieþuind împreunã întru Mine ºi sub greul
Meu cel greu, acolo Eu sunt, acolo Eu hotãrãsc ºi binecu-
vintez în veac ºi în veacul veacului. Amin. 

Rostiþi cu guriþa înaintea Mea tot ce aveþi voi trebuinþã,
aºa cum v-am învãþat, ºi Eu vã voi da vouã. Feriþi-vã de tul-
burãrile din afarã care se rãsfrâng înãuntrul vostru, cã voi
aveþi de dus povara venirii Mele, fiilor. ªi, ca un Domn ºi În-
vãþãtor ce vã sunt, las peste voi binecuvântare mare pentru
putere peste trupuºoarele voastre plãpânde ºi neajutorate de
pe pãmânt, ca sã lucraþi cu puterea Mea toatã lucrarea îm-
prospãtãrii curãþeniei grãdiniþei cuvântului Meu, în cinstea
sãrbãtoririi zilei învierii Mele, cãci curãþenia a toate este un
duh, nu este numai o lucrare, ºi lucraþi aceasta în numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, ºi timpul va asculta de
voi, iar puterea trupurilor voastre va asculta de Mine, cãci
duhurile voastre sunt odihna Mea, ºi aºa sã fie, precum Eu
spun. Amin. 

O, ce sã vã mai dau ca sã fiþi cu inimioarele uºoare sub
poveri ºi dulci sub duhul iubirii Mele pentru voi? Vã dau:
Pace vouã! Iar voi, de la voi, spuneþi ºi voi: „Pace Þie,
Doamne, între noi, cãci Tu eºti Cel adevãrat, Cel ce deschide
ºi nimeni nu va închide, ºi închide ºi nimeni nu va deschide,
ºi eºti Martorul Cel credincios, începutul zidirii lui Dumne-
zeu“. Amin. 

Iar Eu, Domnul, Cel ce sunt viu în vecii vecilor, vã dau
puteri din puterea Mea, ca sã aveþi înþelepciunea cea de sus în
toate, cãci înþelepciunea Mea a fost ºi este gãsitã dreaptã de
cãtre toþi fiii ei. Amin, amin, amin. 

15-16/28-29 martie 2004

Praznicul Intrãrii Domnului în Ierusalim. Duminica
Floriilor 

Ascultarea de Dumnezeu e raiul pe pãmânt. Credinþa omului
trebuie sã fie veºnicã. Cei ce ascultã de duhovnicii lumii, vor zice
curând: „Cãdeþi peste noi ºi ne acoperiþi!“. Cei curaþi sãvârºesc 

minuni mai presus decât învierea morþilor. 

SSSS ã se audã la porþi cã Eu, Domnul, intru cuvânt în
Ierusalim, ºi sã Mi se deschidã cartea ca sã cu-

vinteze cuvântul Meu ºi sã grãiascã în ea gura Mea. Amin. 
Pace vouã, celor din porþi! Deschideþi-Mi, fiilor copii,

cã frumoºi sunt cei ce ascultã, ºi voiesc sã grãiesc Ierusalimu-
lui despre aceastã lucrare care aduce omului iubitor de Dum-

nezeu înþelepciune, credinþã, nãdejde ºi dragoste, ºi toate pen-
tru Dumnezeu, în Dumnezeu ºi din Dumnezeu, fiilor copii,
cãci ascultarea de Dumnezeu e raiul pe pãmânt. Amin, amin,
amin. 

O, e rãu de omul care nu ascultã cu credinþã ºi cu înþe-
lepciunea dragostei de Dumnezeu, cã acela Mã pãrãseºte, ºi
apoi Mã rãstigneºte în el, ºi apoi este el, ºi este omul care îl
trage pe el din Dumnezeu, cãci neascultarea de Dumnezeu
aceasta aduce peste om. În Mine nu trebuie sã creadã omul
jucându-se de-a credinþa. În Mine trebuie sã creadã veºnic
omul, ºi tot aºa sã ºi asculte, cã fãrã ascultare moare omul, ca
ºi Adam, care atunci când nu a mai ascultat a murit negreºit
ºi ºi-a pierdut din el înþelepciunea Mea ºi s-a înãlþat, ºi aºa a
murit el, cã nici o moarte mai dureroasã pentru Mine de la om
nu este. 

O, fiilor, o, Ierusalime, o, popor care mãnânci din gura
Mea cuvânt! Ferice celui ce mãnâncã cu inima cuvântul Meu,
nu numai cu urechea, iar aceste douã feluri de mâncare se cu-
nosc în om, se cunosc dupã cum ºi dupã cât creºte omul. 

Eram în Betania cu ºase zile înainte de Paºti ºi au venit
mulþi dintre iudei ca sã-l vadã pe Lazãr, pe care Eu l-am
înviat, cãci ei aflaserã cã Eu Mã dusesem acolo, cãci pentru
învierea lui Lazãr iudei mulþi veneau sã creadã în Mine.
Arhiereii însã s-au vorbit între ei dupã ce au pus la cale rãs-
tignirea Mea, ca sã-l omoare ºi pe Lazãr, fiindcã îºi pierdeau
poporul care se ridica sã creadã. 

M-am pregãtit sã merg la Ierusalim, fiindcã venise cea-
sul sã Mã preaslãveascã Tatãl. A doua zi mulþimea de iudei
care au crezut în Mine, au luat ramuri de finic în mâini ºi, ie-
ºindu-Mi înainte, strigau: «Binecuvântat este Împãratul lui
Israel, Cel ce vine întru numele Domnului!». Eu ºezând pe
asinul cel tânãr, dupã cum era scris în prooroci, mulþimile
ºi-au adus aminte cã era scris: «Nu te teme, fiica Sionului, Îm-
pãratul tãu vine pe mânzul asinei», ºi strigau aºa, ºi strigau:
«Osana!». Când au vãzut aceasta, fariseii le spuneau arhie-
reilor cã nimic nu le este lor de folos dacã mulþimile se þineau
dupã Mine. Atunci Eu am zis: «Pãrinte! Preaslãveºte-Þi nu-
mele!», iar Tatãl a rãspuns cu glas din cer ºi a zis: «ªi l-am
preaslãvit ºi iarãºi îl voi preaslãvi». Unii ziceau cã a fost
tunet; alþii, înger care Mi-a vorbit, dar Eu le-am zis: «Nu
pentru Mine s-a fãcut glasul acesta, ci pentru voi, ºi acum
este judecata acestei lumi, când stãpânitorul lumii acesteia
va fi aruncat afarã, iar Eu când Mã voi înãlþa de pe pãmânt
îi voi trage pe toþi la Mine». Mulþi dintre cãpetenii au crezut
în Mine, dar nu pe faþã, cãci se temeau de farisei ca sã nu-i
scoatã din sinagogã, ºi atunci s-a împlinit cuvântul care spu-
ne: «Au iubit slava oamenilor mai mult decât slava lui Dum-
nezeu». Dar Eu cuvântam ºi le spuneam: «Dacã cineva aude
cuvintele Mele ºi nu le pãzeºte, nu Eu îl judec, cãci Eu am
venit sã mântuiesc lumea, nu s-o judec, iar cine Mã nesoco-
teºte pe Mine ºi nu primeºte cuvintele Mele, are judecãtor
cuvântul pe care l-am spus, ºi acela îl va judeca în ziua cea
de apoi». Amin. 

O, fiilor, ce frumos l-am fãcut Eu pe om, ºi ce urât se
face omul înaintea îngerilor ºi înaintea Mea prin neascultare
de cuvântul vieþii, ºi omul iubeºte slava oamenilor mai mult
decât slava lui Dumnezeu. L-am fãcut pe om frumos ca ºi pe
Mine, dar dacã el a ieºit din ascultare de Mine, am ieºit ºi Eu
din el, au ieºit ºi îngerii Mei din el, ºi el a cãzut din slava
Mea, aºa cum fac toþi cei de pe pãmânt care nu ºtiu sã Mã
iubeascã fiindcã se iubesc pe ei înºiºi, ºi aºa cade omul din
Dumnezeu, ºi de aceea vin sã-l învãþ pe om învãþându-vã pe
voi, fiilor, în zi de praznic de Florii. Amin. 
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O, copii cu învãþãturã peste voi, omul îºi pierde înþe-
lepciunea cea din Mine prin neascultare. Îºi pierde omul apoi
dragostea de Dumnezeu, ºi apoi el uitã sã asculte ºi sã iubeas-
cã pe Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu nu este ascultarea
de om, aºa cum mulþi înþeleg aceasta. Cel ce ascultã de Dum-
nezeu, acela îi fericeºte pe toþi ºi aºa ºtie el sã iubeascã pe
aproapele sãu, cãci ºtie totul din Dumnezeu, ºi aºa ascultã.
Ascultarea de cuvântul cel cu viaþã ºi cu ordine dumnezeiascã
în el, ascultarea de omul care are pe Dumnezeu lucrãtor în el
peste om, aceea este ascultare cu credinþã ºi cu înþelepciune
ºi cu dragostea de Dumnezeu, care izvorãºte din acestea, ºi un
aºa om nu mai poate asculta de omul care îl învaþã pe el sã nu
creadã în acest cuvânt, ºi un aºa om iubeºte slava lui Dumne-
zeu, nu slava omului. Dar cei ce au fãcut zapis cu antichrist,
care a luat locul lui Dumnezeu în loc sfinþit de sfinþi ºi de pã-
rinþi, aceia sunt ca arhiereii ºi ca toþi cei ce erau cãpetenii care
dãdeau sã creadã ºi sã vinã dupã Mine, dar nu pe faþã, cãci se
temeau sã nu fie scoºi din sinagogi. Dar Eu le spun acestora
cuvânt drept, ºi aºa le spun: amin, amin grãiesc vouã: voi, cei
care-i opriþi pe cei dintre voi ºi pe oamenii care cautã izvor de
viaþã sã nu asculte de Mine, ci de voi, cã le sunteþi duhovnici!
Învãþaþi de la Mine ce înseamnã duhovnic. Dacã nu sunteþi
duhovniceºti, de aceea nu aveþi duhovnicie, ºi tot aºa îi învã-
þaþi ºi pe oamenii care vã dau vouã slavã ºi ascultare, oameni
care nu au ce învãþa de la voi. Voi semãnaþi cu cei din vremea
trupului Meu care aþâþau mulþimile împotriva Mea, împotriva
mântuirii lor, cãci Eu sunt Mântuitorul lumii, nu voi, cei ce
v-aþi aºezat pe scaun sfânt ºi þineþi mulþimile orbite de neas-
cultare de Dumnezeu, ca sã le puteþi mulge ºi sã aveþi voi
lapte ºi slavã de la ei, ºi apoi sã le cãlcaþi în picioare, sã le du-
ceþi la groapã ºi atât, cã mai mult nu puteþi crede ºi lucra nici
pe pãmânt, nici în cer. Dar Eu vã spun cã în cer se intrã dupã
merite, dupã cum ascultã omul de Dumnezeu pe pãmânt, nu
cum trimiteþi voi oamenii în cer. 

Îmi ieºeau cu finic mulþimile ca sã Mã preaslãveascã în
ziua aceasta de dinaintea patimilor Mele cântându-Mi: «Osa-
na, binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!», ºi
Mã cunoºteau prin Duhul coborât pentru Mine din Tatãl peste
ei, iar apoi mai-marii lor, duhovnicii lor, care trãiau ca ºi voi
de pe spinarea lor, le-au aþâþat sã strige mai-marilor lor, du-
hovnicilor lor: «Rãstigneºte-L!». 

Vai vouã, celor ce învãþaþi pe cei ce ascultã de voi sã nu
asculte de Mine ºi îi învãþaþi sã nu creadã în cuvântul Meu de
azi, care este râul vieþii ca sã bea din el neamurile pãmântului
spre tãmãduirea lor, precum este scris în Scripturi sã fie! ªi
iatã, cuvântul Meu care s-a fãcut râul vieþii în mijlocul
României vã va judeca pe voi, cei care nu-i îndemnaþi pe oa-
meni sã bea din el ºi sã se lase de fãrãdelegi ºi sã iubeascã
Scriptura de ceruri noi ºi de pãmânt nou în care locuieºte
dreptatea ºi fiii ei. Vai vouã, celor ce sunteþi arhierei ºi preoþi
ºi cãpetenii ºi care nu beþi ca sã credeþi în aceastã milã ºi sã
mâncaþi manã din cer ºi sã aveþi din cer ºi nu de pe pãmânt
înþelepciune, ºi sã aveþi ascultare de Dumnezeu ºi credinþã
prin ea, ºi apoi dragostea de Dumnezeu ºi înþelepciunea ei ºi
frumuseþea cea dintâi, frumuseþea lui Dumnezeu în om! Vai ºi
oamenilor care se tem de voi, care ascultã de voi împotriva
cuvântului Meu de ieri ºi de azi, împotriva Mea ºi împotriva
lor, ºi apoi toate acestea se vor întoarce împotriva voastrã, ºi
vor alerga oamenii la voi ca sã-i acoperiþi, ca sã-i scãpaþi de
cele ce au sã vinã peste lume, ºi voi nu veþi putea nimic
atunci, ºi veþi fi ruºinaþi, ºi veþi fi judecaþi de acest cuvânt
care v-a învãþat ºi v-a strigat, ºi voi n-aþi vrut sã fiþi ai Mei, ºi

s-a împlinit cu voi Scriptura care spune: «Au orbit ochii lor ºi
au împietrit inima lor, ca sã nu vadã cu ochii ºi sã nu înþelea-
gã cu inima ºi ca nu cumva sã se întoarcã, ºi Eu sã-i vindec».
Iatã, nu vã este dat sã credeþi, cãci credinþa nu este a tuturor,
ci este numai a acelora care ascultã de cuvântul lui Dumnezeu
împlinindu-l pe el, ºi de aceea Eu, Domnul, voi pedepsi prin
cuvântul acesta care învinuieºte pe cei ce nu cred, ºi voi vãrsa
curând, curând cupa peste cei necredincioºi ºi peste toatã
zãdãrnicia trudei lor de pe pãmânt, cãci pe pãmânt ºi-au
strâns ºi nu în cer, ºi voi face sã se mistuie pãmântul de sub
ei, cu tot ce e pe el, cãci aºa este scris în Scripturi. Iar cei ce
cred aºteaptã rãbdând ceruri noi ºi pãmânt nou ºi dreptatea
care va dãinui în acestea, cãci scris este cã «Dumnezeu nu va
lipsi de bunãtãþi pe cei ce umblã întru nerãutate». Amin. Dar
omul care îºi uitã pãcatele ca sã le tot poatã face, acela în
zadar se tot aratã înþelept în numele Meu ºi se crede aºa, dar
înþelepciunea lui va fi vãditã, cãci aurul numai în topitoare se
vãdeºte dacã este. Amin. 

Iar tu, Ierusalime al cuvântului Meu, nãdãjduieºte în
Domnul Dumnezeul tãu, Domnul Cel adevãrat, Care S-a
dovedit înviat prin rãstignire, Domnul, Care este mântuirea ta
ºi slava ta ºi ajutorul tãu, cãci scris este: «Nãdãjduiþi în El
toatã adunarea poporului; deschideþi înaintea Lui inimile
voastre». Amin. 

O, poporul Meu, stai în mâna Mea, ºi învaþã sã stai în
mâna Mea ºi spune-Mi tu mereu ca David, care era împãrat ºi
Îmi spunea: «Cerceteazã-mã, Doamne, ºi cunoaºte inima
mea; cearcã-mã ºi cunoaºte cãrãrile mele ºi mã abate din
calea fãrãdelegii ºi mã aºeazã, Doamne, pe calea cea veº-
nicã. Tu cunoºti nepriceperea mea ºi greºalele mele nu s-au
ascuns de la Tine, dar sã nu fie ruºinaþi din pricina mea cei
ce Te aºteaptã pe Tine, nici înfruntaþi pentru mine cei ce Te
cautã pe Tine, Doamne, ºi întru mulþimea milei Tale auzi-mã,
cã minunatã este ºtiinþa Ta, mai presus de mine, ºi este înaltã,
ºi eu nu pot s-o ajung». Amin. 

O, poporul Meu, vreau, fiule, sã te învãþ sã nu cazi sub
griji. Închinã-te Mie prin rugã ºi prin mulþumire ºi aratã-Mi
cererile tale. Pãzeºte în minte, în inimã ºi în cuget pacea Mea,
ºi Eu voi fi ajutorul tãu, poporul Meu. Ai grijã de cuvântul
Meu, sã-l iubeºti, sã-l aºtepþi, sã te pregãteºti pentru el ºi pen-
tru împlinirea lui. Ai grijã sã asculþi, poporul Meu, ºi sã nu
faci nimic, nimic cum îþi place þie, cãci aceasta este urâciune
în casa Domnului, cã Eu am pus peste tine cãlãuzã ca sã trã-
ieºti înaintea Mea cu ascultare, poporul Meu. Nu iubi ce-þi
place þie, ci iubeºte ce-I place lui Dumnezeu, ºi uitã-te în
Scripturi ºi în sfinþi plãcerea cea mai plãcutã Mie: ascultarea,
fiule, cã de la ea vei avea înþelepciunea ei, ºi aceasta te va
hrãni cu dragostea de Dumnezeu ºi, apoi prin credinþã vei
împlini tu cu Mine Scripturile învierii morþilor, cãci cei vii,
cei curaþi, cei sfinþi pot sãvârºi prin Mine minuni ºi lucrãri
mai presus de învierea morþilor, poporul Meu. Amin. 

O, Ierusalime, cei din morminte aud glasul Meu de
peste tine ºi se gãtesc sã se ridice la cuvântul Meu, numai
sã-Mi faci tu punte sã vin pe pãmânt, cã Eu te-am învãþat sã
nu ai o mai mare grijã ca aceea care sã Mã ajuþi sã vin pe pã-
mânt cu tot mai mult cuvânt, poporul Meu, cãci menirea ta
este sã asculþi, sã auzi din gura Mea cuvântul Meu ºi sã-l
împlineºti pe el. Amin. 

O, copii care scrieþi cuvântul gurii Mele, daþi poporului
învãþãturã pentru ascultare ºi învãþaþi-l, aºa cum v-am mai
spus, sã nu stea cu inima în piept, ci sã stea cu ea în mânã, ca
sã pot sã Mã arãt sfinþilor ºi îngerilor cu el ºi sã Mã pot slãvi
prin el pe pãmânt. Amin. 
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Binecuvântat sã vã fie postul cel pentru amintirea pati-
milor Mele, pentru durerile Mele care vã dau putere sã pri-
vegheaþi în post ºi în rugãciune, ºi pace vouã, fiilor! Binecu-
vântate sã fie sãrbãtorile Mele cu voi, ºi cântaþi spre slava
numelui Meu ca sã se adune pe lângã voi sfinþii ºi îngerii în
cete-cete, din cer în cer, din nor în nor, cãci Eu aºa voiesc sã
petrec cu voi ºi sã vin la voi ºi sã Mã sui cu voi la Tatãl ºi sã
Mã port cu voi în vãzduh, spre bucuria celor ce sunt, precum
Eu sunt. Amin. 

Am spus demult peste voi cã voiesc sã Mã legãn cu voi
din cuvânt în cuvânt între pãmânt ºi cer, ºi de aceea vã rog
sã-Mi faceþi mereu, mereu cale spre voi cu cuvântul ºi sã
aveþi grijã sã-i primiþi pe cei ce sunt mãsurã de la Mine între
voi ºi pentru voi ºi peste voi, ca sã puteþi sã nu mai faceþi ca
voi, ci sã faceþi plãcerea Mea ºi nu pe a voastrã, cãci Eu vã
sunt Dumnezeu, Eu vã sunt Domnul ºi Învãþãtorul, fiilor, ºi
am dintre voi cãlãuzã cu duh din Duhul Meu, ºi niciodatã nu
a fost altfel cãlãuza lui Israel. Amin. 

Învãþaþi ascultarea ºi harurile ei ºi lucraþi-o cu toatã,
toatã mulþumirea, cãci toate ale ei rãmân ºi nu ale voastre,
fiilor. Þineþi-vã buchet în duh de slavã cereascã ºi Eu voi lua
ºi Mã voi bucura de la voi. Fiþi mulþumiþi ºi mulþumitori. Dra-
gostea dintre voi sã fie dragostea de Dumnezeu, ºi învãþaþi ce
sã iubiþi între voi. Iubiþi Duhul lui Dumnezeu ºi în El sã plutiþi
între pãmânt ºi cer, ca sã Mã sui cu voi pe nori la Tatãl, cãci
norii slãvilor cereºti aºteaptã dupã voi sã fiþi fiii înþelepciunii
cea de sus ºi nu cea de jos, ºi mereu sã plutim pe norii slavei
spre Tatãl. Amin. 

O, fiilor, învãþaþi pe cele nemãrginite, cã mintea omului
îl þine pe pãmânt pe om, dar duhul suie ºi coboarã ºi pluteºte.
Iubiþi nemãrginirea, ca sã fiþi ca Dumnezeu, fãrã de margini,
ºi faceþi aceasta cu înþelepciunea care ascultã de la mijloc, ºi
faceþi din Dumnezeu ºi nu din voi, ºi învãþaþi sã lucraþi la
cuvânt, fiilor, ºi veþi atinge bucuria nemãrginirii, cãci asculta-
rea este minunea care trebuie sã-l aducã pe om sub Dumne-
zeu, ºi sã fiu Eu Învãþãtorul ºi Domnul, ºi ca în rai sã fim.
Amin. 

Acum cântaþi: Osana! Osana! Osana! Binecuvântat
este Cel ce vine întru numele Domnului, Împãratul lui Israel,
Împãratul Ierusalimului! Amin, amin, amin. 

22 martie/4 aprilie 2004

Praznicul Buneivestiri 

Cei mici s-au fãcut pãrtaºi Sângelui ºi Trupului Domnului, cãci
sunt sãmânþa lui Avraam. Sã nu se hrãneascã omul cu pâine mai 

mult decât cu Duhul Sfânt. 

AA cest praznic al mamei Nãscãtoare de Fiu al
Tatãlui Savaot, ºi al Meu, Cel ce M-am zãmislit

în pântecele ei în ziua aceasta acum douã mii de ani, e praznic
de Duh Sfânt, cãci El a fost vestitorul Cel de la Tatãl, iar în-
gerul a fost mijlocitorul, cãci în mâna Tatãlui stã tot ce este
de lucrat din veac ºi pânã în veac, iar Fiul Sãu, Cel slujit de
îngeri, este purtat ºi învãþat de Tatãl sã lucreze împlinirea a
toate cele din Tatãl. Amin, amin, amin. 

Am ascultat de Tatãl, cãci El Mi-a spus cã Mã face Fiu
al omului, cã Mã voi naºte ca omul pe pãmânt ºi cã voi rã-
mâne mic, ca toþi sã aibã puterea sã Mã aibã de la Tatãl, cãci
Tatãl prin Mine a împãcat cu El lumea, ºi prin ascultarea Mea
de El toate se împlinesc. Amin 

Hai sã ne aºezãm în cartea Mea din zilele acestea, copii
din porþi, cã e praznic împãrãtesc, fiilor copii, cãci cei mici

s-au fãcut pãrtaºi Sângelui ºi Trupului, aºa cum Eu M-am îm-
pãrtãºit de acestea, cãci eram copilul Tatãlui, ºi prin aceasta
am surpat prin moartea Mea pe cel ce are stãpânirea morþii,
adicã pe diavolul. Amin. 

O, este o vorbã din bãtrâni cã nu oricine e de mers la
bisericã, dar copiii trebuie duºi sã ia Trupul ºi Sângele Dom-
nului. Pe pãmânt cei ce se bagã sub jugul cãsãtoriei nu mai
merg la bisericã, fiindcã ei pãcãtuiesc. Merg bãtrânii care se
încopilãresc prin pãrãsirea pãcatului dupã ce neputinþa ºi bã-
trâneþea ºi necazurile îi scutesc pe ei de a mai pãcãtui cu
trupul, dar Eu, ca un Domn ºi Stãpân ce sunt, îi întreb pe slu-
jitorii care slujesc prin bisericile din mijlocul acestora: ei cum
merg la bisericã ºi cum slujesc pe cele sfinte ale Mele dupã
ce ei se cãsãtoresc mai întâi? Eu nu le-am dat lor o astfel de
pildã, cãci pilda lor Eu trebuia sã fiu. Eu când aveam vârsta
plinãtãþii M-am dat spre jertfire dupã ce Mi-am ales din lume
ucenici ºi i-am despãrþit de pãcat ºi de duhul lumii ca sã se
asemene ei Mie, cãci orice ucenic trebuie sã fie ca Învãþãtorul
sãu. 

Israel cel de sub lege nu a putut sã împlineascã aºa
ceva, cãci era cel dupã trup Israel ºi nu cel dupã duh, iar apos-
tolii Mei trebuia sã lucreze cu grijã faþã de ei pentru credinþa
lor în Mine, Cel rãstignit ºi înviat, cãci ei dãdeau mereu, me-
reu sã le gãseascã vinã, dupã cum Mie mereu, mereu Mi-au
fãcut ºi Mi-au gãsit, ºi dupã cum ºi vouã vã fac cei ce nu sea-
mãnã cu Mine prin jertfire ºi prin slujire, cãci dacã Eu am dus
pe mulþi spre mãrire, Mi se cãdea sã Mã desãvârºesc prin pã-
timire ca începãtor al celor mântuiþi, deºi eram Cel pentru
Care ºi prin Care toate sunt, ca apoi ºi Cel ce sfinþeºte ºi cei
ce se sfinþesc, dintru Unul sã fie toþi, ºi sã-i numesc fraþi pe
toþi, dupã cum este scris: «Spune-voi fraþilor Mei numele
Meu; în mijlocul bisericii Te voi lãuda, Tatã; ºi iatã Eu ºi
pruncii pe care Mi i-ai dat». 

O, fiilor, Scriptura spune cã pruncii s-au fãcut pãrtaºi
Trupului ºi Sângelui, aºa cum Eu M-am fãcut pãrtaº ºi am
surpat prin moartea Mea pe diavolul ºi am izbãvit pe cei de
sub frica morþii, cãci am luat sãmânþa lui Avraam, al cãrui
Urmaº am fost prin fãgãduinþã; nu am luat firea îngerilor,
fiindcã Eu trebuia sã Mã fac Fiul Omului. A intrat îngerul
Gavriil la Fecioara din care aveam sã Mã nasc Fiu al omului,
ºi i-a zis ei: «Binecuvântatã eºti tu între femei, Domnul este
cu tine, ceea ce eºti plinã de har! Bucurã-te ºi nu te teme, cã
tu vei lua de la Duhul Sfânt în pântece pe Dumnezeu ºi Îi vei
pune numele Iisus, ºi El va fi mare, ºi Fiul Celui Preaînalt Se
va chema, ºi va avea scaunul lui David în mijlocul lui Israel
în veci, iar împãrãþia Lui nu se va sfârºi în veci. Nu te teme,
Marie, cã la Dumnezeu nimic nu este cu neputinþã», iar ea a
zis: «Fie mie dupã cuvântul tãu».

E praznic de Duh Sfânt între Dumnezeu ºi tine, Ieru-
salime al tainelor venirii Mele cu împliniri pe pãmânt, cãci
M-am împlinit atunci, ºi Mã împlinesc acum pentru toate
Scripturile cele pentru atunci ºi cele pentru acum, când vin
cuvânt pe pãmânt ca sã-i trag pe toþi la Tatãl ºi sã împlinesc
proorocia mamei Mele Fecioara, cãci ea, la buna vestire adu-
sã de înger a cântat proorocind ºi a spus: «Mãreºte, suflete al
meu pe Domnul, Mântuitorul meu, cã a cãutat spre mine, spre
smerenia mea, cãci Cel puternic ºi sfânt mi-a fãcut mãrire ºi
mã vor ferici toate neamurile, ºi mila Lui va fi din neam în
neam spre cei ce se tem de El, cãci El a risipit cu braþul Sãu
pe cei mândri în cugetul lor, coborând pe cei puternici de pe
tronuri ºi înãlþând pe cei smeriþi, prin smerenia Lui, precum
El a grãit cãtre Avraam ºi cãtre seminþia cea fãgãduitã lui
prin Urmaºul lui, Fiul Celui Preaînalt». Amin. 
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O, poporul Meu, deprinde-te cu duhul trãirilor sfinte,
cãci dorul Meu e mare, ºi aºa este ºi al Tatãlui Meu, ºi al
mamei Mele, ºi al sfinþilor Mei, ºi al îngerilor Mei, ºi al tutu-
ror celor cereºti, Ierusalime. Fiecare sã fie hranã pe masa bi-
sericii de nou Ierusalim, cãci omul nu numai cu pâine trebuie
sã se hrãneascã, ci mai ales cu tainele Duhului Sfânt, care ies
din gura lui Dumnezeu peste tine, poporul Meu. Tot lucrul tãu
cu mâna pentru cele din curþile Mele sã fie uºor prin duhul tãu
cel plin de Duhul Sfânt al tainelor cereºti. Fã-te râu de Duh
Sfânt, de untdelemn ºi vin, care ung ºi întãresc inima omului,
cã tu ai pe Fiul Celui Preaînalt trup ºi cuvânt în trupul tãu, cã
scris este: «Cel ce sfinþeºte ºi cei ce se sfinþesc, dintru Unul
sunt toþi, ºi îi numeºte fraþi». Fii copil sfânt mereu, mereu,
poporul Meu, prin lucrul Duhului Sfânt, Care curge peste tine
prin Mine de la Tatãl, cãci Eu în Tatãl stau, cã scris este:
«Pruncii s-au fãcut pãrtaºi Trupului ºi Sângelui Meu». Amin. 

Peste trei zile vom ajunge praznicul învierii Mele din-
tre cei morþi, dupã ce Eu, stând trei zile în mormânt ºi sur-
pând prin moartea Mea pe diavolul ºi pe cei mândri în cugetul
lor, care stau pe tronuri, M-am ridicat ca un Împãrat al fãptu-
rii, ca Cel pentru Care ºi prin Care toate sunt. Amin. 

Binecuvântate sã vã fie puterile cele pentru duhul ºi
cele pentru trupul care slujesc Duhului lui Dumnezeu. ªi du-
pã aceste puþine zile care au mai rãmas pânã la praznicul scu-
lãrii Mele dintre morþi Eu vã voi spune vouã ºi tuturor:
Hristos a înviat! Amin, amin, amin. 

25 martie/7 aprilie 2004

Praznicul Învierii Domnului 

Domnul lasã cuvânt peste Ierusalimul patimilor Lui. Nu pot cãrtu-
rarii vremii sã punã peste ei cuvântul Domnului. Oamenii bisericii
lumii plãtesc cu bani pe cei ce grãiesc de rãu pe poporul cuvântului. 

SS unt Împãratul slavei! Deschideþi-Mi, copii
care-Mi sunteþi porþi, cãci sunt Împãratul slavei!

Amin, amin, amin. 
Cânt cu voi: Hristos a înviat! A înviat Împãratul slavei

dupã ce ca un om S-a supus morþii pe cruce, ºi dupã trei zile,
dupã cum au grãit profeþii, a înviat din mormânt. Aceastã
salvare a omului ºi a judecãþii stãpânitorului acestei lumi,
care a fost aruncat afarã din tot ce este numai al Meu, aceastã
serbare serbez Eu azi cu voi dupã douã mii de ani de la rãs-
tignirea ºi învierea Mea ca Împãrat al slavei. Amin, amin,
amin. 

O, Ierusalime al patimilor Mele de pe cruce pentru sal-
varea ta de sub umbra legii! Eu am fost de tine pus pe cruce,
ºi am înviat ca sã Mã primeºti apoi, dar tu nu ai voit sã te faci
mic ºi sã Mã primeºti sã-þi fiu Împãrat; Împãrat nu din lumea
aceasta, cã în lumea aceasta tu eºti împãrat pe tot pãmântul
peste care propãºeºti, fiindcã ai fost poporul Meu. Eu am voit
sã-þi fiu Împãrat peste dragostea ta, peste credinþa ta, spre
slava ta în veci, dar tu nu M-ai voit, ºi M-ai scos afarã din
toate ale tale ºi aºtepþi alt salvator, ºi când va veni acela, tu îl
vei cunoaºte, cã este al tãu, dar pe Mine nu Mã cunoºti, cã eºti
necredincios, iar mândria ta a acoperit pãmântul. Dar Eu,
Dumnezeul Cel adevãrat, Care am ieºit de la Tatãl ºi din mij-
locul tãu dupã ce tu M-ai ferecat în mormânt, luându-Mi tru-
pul cel rãstignit pe crucea pe care Mi-am dat duhul în mâna
Tatãlui, Eu, pentru cã am înviat dupã trei zile, împlinind
aceastã Scripturã ºi nestricând peceþile mormântului, Eu,
Domnul slavei, Care am biruit prin cruce, îþi spun ºi þie la sãr-
bãtoarea aceasta: Hristos a înviat! Amin, amin, amin. 

Iar þie, Ierusalime al gloriei Mele cea de dupã cruce,
pentru tine Mã slãvesc în cuvânt peste pãmânt dupã douã mii
de ani pentru tot neamul creºtinesc de atunci ºi pânã acum,
cãci Eu întru tine binevoiesc, cã ai fost credincios, ºi eºti po-
por luat din neamul român ºi M-ai primit peste tine de Împã-
rat al slavei ºi Îmi scriu în mijlocul tãu cartea judecãþii fãptu-
rii, cãci Eu prin cei neluaþi în seamã am lucrat slava Mea ºi
acum douã mii de ani, ºi tot aºa am lucrat ºi pentru venirea
Mea a doua oarã de lângã Tatãl. Tu sã Mã primeºti când bat.
Tu sã-Mi deschizi, cã eºti alesul Meu ºi eºti micuþ, cãci prun-
cilor le-a fost dat sã se facã pãrtaºii acestei slave a Trupului ºi
Sângelui Meu cel de pe cruce curs pentru salvarea fãpturii,
pentru cerul cel nou ºi pãmântul cel nou care se vor slãvi din
zi în zi mai mult, spre slava numelui Meu cel purtat de îngeri
între cer ºi pãmânt ºi între pãmânt ºi cer, iar cuvântul Meu cel
de atunci ºi cel de acum peste om, este lumina cea adevãratã
care lumineazã pe tot omul care vine în lume. Amin. 

O, dacã Eu sunt viaþa, dacã în Mine este viaþa care este
lumina oamenilor, tu, Ierusalime de azi, ca ºi Ioan Botezãto-
rul, mãrturiseºti oamenilor despre Mine, despre luminã, ca
toþi sã creadã prin tine, cãci cuvântul este lumina cea adevã-
ratã, iar celor câþi îl primesc crezând prin el în numele Meu,
le dau putere sã se facã fii ai lui Dumnezeu, nãscuþi din cu-
vântul acesta, cãci Eu eram înaintea lui Ioan, fiindcã mai îna-
inte de el eram, ºi am venit ºi am dat har oamenilor, cãci scris
este: «Legea prin Moise s-a dat, iar harul ºi adevãrul au ve-
nit prin Hristos». Amin, amin, amin. 

O, Ierusalime al harului ºi al adevãrului Meu, le-am
zis: «Pace vouã!» ucenicilor Mei pe care i-am ridicat sã crea-
dã dintre iudei ºi care au rãmas cu Mine dupã ce M-au cunos-
cut. Le era fricã de iudei ºi stãteau închiºi în toatã vremea
patimilor Mele, cãci dupã ce M-am lãsat prins spre rãstignire,
le-am spus celor ce M-au luat sã Mã punã pe cruce: «Eu sunt
Cel pe Care-L cãutaþi, iar acestora daþi-le drumul». Dupã în-
vierea Mea le-am arãtat lor, dupã ce am rostit pace peste ei,
mâinile ºi coasta Mea, iar ei s-au bucurat cã M-au vãzut, ºi Eu
iarãºi le-am zis: «Pace vouã! Precum M-a trimis pe Mine
Tatãl, vã trimit ºi Eu pe voi», ºi am suflat peste ei ºi am zis:
«Luaþi Duh Sfânt! Cãrora veþi ierta pãcatele, le vor fi iertate,
ºi cãrora le veþi þine, vor fi þinute». Pânã la înãlþarea Mea de
la ei la Tatãl, din Care venisem, am avut grijã sã le întãresc
credinþa. Timp de patruzeci de zile dupã învierea Mea le-am
vorbit despre împãrãþia lui Dumnezeu ºi le-am poruncit sã nu
se depãrteze de Ierusalim, ci sã aºtepte fãgãduinþa Tatãlui, pe
Duhul Sfânt Mângâietorul, ºi le-am zis: «Veþi lua putere ve-
nind peste voi Duhul Sfânt, ºi Îmi veþi fi Mie martori în Ieru-
salim ºi în toatã Iudeea ºi în Samaria ºi pânã la marginile pã-
mântului, iar celor câþi Mã vor primi crezând prin voi în nu-
mele Meu, le voi da putere sã se facã fii ai lui Dumnezeu».
Amin. 

O, Ierusalime al întoarcerii Mele cu duhul învãþãturii
despre împãrãþia lui Dumnezeu! Nu pot cãrturarii sã primeas-
cã bogãþia acestui cuvânt ºi mãreþia lui. Ei îl dau pe seama
omului, dar dacã aceºtia care grãiesc aºa v-ar cunoaºte pe voi,
cei ce-Mi sunteþi porþi ale cuvântului Meu, ar înþelege cã Eu
ºi nu omul grãieºte acest cuvânt, cãci cine dintre cei ce cred
aºa cum se crede în Dumnezeu s-ar încumeta sã se aºeze în
locul Meu? Numai duhul rãu a fãcut ºi face aceasta, dar ceea
ce face el, se stinge mereu, se stinge ºi nu are putere sã dea
viaþã din viaþa Mea chiar dacã el ar îmbrãca sau îmbracã lu-
crare în numele Meu. 

Scrieþi numele Cetãþii Sfinte Noul Ierusalim peste tot
pe unde voi trimiteþi cuvântul Meu din zilele voastre, cãci Eu
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le spun cuvânt de credinþã tuturor, ºi le spun aºa: nu omul grã-
ieºte, ci Eu, Domnul Iisus Hristos, Care am fost mort ºi am
înviat ºi sunt viu în vecii vecilor. Nu prin cãrturari, nu prin
oameni ºcoliþi pe pãmânt lucrez ca sã-Mi aºtern în cartea Mea
de azi cuvântul gurii Mele, ci lucrez, ca ºi acum douã mii de
ani, prin cei neluaþi în seamã. Am pus îngrijitori peste lucra-
rea Mea ca ºi acum douã mii de ani când aveam ucenici des-
pãrþiþi de lume ºi îngrijiþi de cei rânduiþi de Mine de pe pã-
mânt, ºi Eu nu pot sã nu amintesc tuturor cãrturarilor ºi în-
vãþãtorilor bisericii din lume cã gura Mea prin lucrarea aceas-
ta grãieºte de cincizeci de ani pe pãmânt, ºi e glasul gurii
Mele nu de cinci, sau de zece, sau de douãzeci de ani. E gla-
sul gurii Mele, ºi cu el Mã voi sãrbãtori curând, curând cu
praznicul cincizecimii lui. Amin. Eu, Cel înviat din morþi
acum douã mii de ani, Eu grãiesc, iar cei ce stau de strajã la
porþi iau glasul gurii Mele ºi îl aºtern în carte dupã cum Eu le
poruncesc aceasta, iar aceºtia nu Mã aud numai cu urechile,
ci fac faptã cu inima ºi cu fapta ei cuvântul Meu. Amin. 

Am proorocit prin lucrarea acestui cuvânt cã pentru
necredinþa ºi neumilinþa ºi nepocãinþa ºi neîmpãrþirea cuvân-
tului Meu ieºit din gura Mea ºi pe care-l dau bisericii din lu-
me ºi slujitorilor ei, cã aceºtia vor arde cu locaºurile lor cu
tot, cu foc trimis din cer, cãci au fost reci ºi ºi-au vãzut de ale
lor ºi au nesocotit împlinirea cuvântului Meu. O, ei în zadar
zidesc ca sã strângã lumea în locaºurile lor, cã acei strânºi ai
lor nu sunt turma Mea, aºa cum nici Israel n-a voit sã fie, iar
cine credeau între iudei în numele Meu, erau daþi afarã din
sinagogi. 

O, voi, cei ce sunteþi aºezaþi voi între voi mai mari ai
bisericii din lume, sã ºtiþi cã voi faceþi cu glasul gurii Mele de
azi aºa cum au fãcut iudeii care au pus oameni plãtiþi sã spu-
nã cã pe Mine M-au furat ucenicii din mormânt pe când stra-
ja dormea, deºi ei au pecetluit mormântul. Eu însã am înviat
lãsându-Mi giulgiul ca mãrturie în mormântul în care am stat
trei zile, ºi M-am dus la ucenicii Mei ºi M-am arãtat lor, cãci
ei erau ferecaþi de frica iudeilor ºi nu mai aveau ei cum sã Mã
fure. Am lãsat peceþile neatinse ºi am ieºit ca Împãrat al
slavei, Care trece fãrã de oprire prin orice poartã ºi nu-i stricã
peceþile, aºa cum cea care M-a nãscut cu trupul pe pãmânt a
rãmas Fecioarã de-a pururi. 

Acest glas este glas din cer, nu este minte de om, nu
este învãþãtura ºi cunoºtinþa omului, ci sunt Eu, Domnul sla-
vei, Domnul învierii ºi al vieþii veacului ce va sã fie, iar omul
nu poate vorbi în locul Meu, dar poate sã se împlineascã întru
Mine prin legea harului ºi a adevãrului prin care el Mã mãr-
turiseºte pe pãmânt între oameni, aºa cum ucenicii Mei cei de
acum douã mii de ani M-au mãrturisit de la margini la mar-
gini, spre credinþa multora. Amin. 

O, fii-copii din porþi, auziþi cum spun Eu Ierusalimului
Meu cel nou ºi tuturor celor ce aud vorbirea Mea cu el: Hris-
tos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Fiþi învãþãtori
din partea Mea peste cei ce s-au fãcut prunci ºi pãrtaºi Tru-
pului ºi Sângelui Meu, care este partea sfinþilor, hrana sfinþi-
lor, ºi fiþi învãþãtori de la Mine ºi peste cãrturarii lumii, cã
aceºtia nu cunosc calea, adevãrul ºi viaþa. Sunteþi micuþii
Mei, dar dupã har ºi dupã adevãr aveþi înþelepciunea cea de
sus, cãci M-aþi iubit, iar Eu pe credinþa voastrã am zidit Ieru-
salimul nou, ºi cu el Mã voi întinde peste toþi cei aleºi ai Mei.
Învãþaþi ºi îndemnaþi mereu Ierusalimul cel nou al Meu, cel
din români luat, sã nu-ºi îngãduie cãlcãri ale aºezãrilor Mele
de peste el, ca sã nu se îngreuieze calea ajutorului Meu peste
Ierusalim ºi coborârea Mea la el. Amin. 

O, poporul Meu, numai Eu M-am înviat din mormânt,
cãci am fost adevãratul Dumnezeu, Cel ieºit din Tatãl ceru-
rilor mai înainte de toþi vecii. Nici un om nu s-a putut învia
pe sine, dar Eu, Domnul slavei, M-am înviat dupã ce am stat
trei zile în mormânt în urma morþii Mele de pe cruce când
Mi-am dat în mâna Tatãlui duhul, iar El iarãºi Mi l-a dat, ºi
cu el M-am înviat. Dumnezeu S-a înviat pe Sine dupã ce ªi-a
dat duhul în mâna Tatãlui pe cruce. Amin, amin, amin. 

Sã cânþi, poporul Meu, cântãrile de înviere a Domnului
slavei. Sã se audã în sãtuþul cuvântului Meu cântãrile învierii
Domnului slavei. Sã se stingã toate cântãrile diavoleºti cu
care lumea se desfatã pentru praznicul învierii Domnului
slavei. Amin. 

Ierusalime nou, Hristos a înviat, îþi spune þie Domnul
Dumnezeul tãu, Iisus Hristos, Cel ce a fost mort trei zile în
mormânt ºi S-a înviat pe Sine ºi este viu în vecii vecilor.
Amin. Binecuvântatã sã fie masa ºi bucatele creºtineºti pe
care tu le pui pe masã ca hranã, ºi sã-þi fie binecuvântate
duhul ºi adevãrul cu care stai înaintea Mea ca sã Mã primeºti
cu glasul gurii Mele peste tine ºi peste pãmânt. 

Hristos a înviat, popor al venirii Mele! Amin, amin,
amin. 

29 martie/11 aprilie 2004

Sfintele Paºti, ziua a doua 

Pe pãmânt nu mai sunt pãstori iubitori de Dumnezeu. Omul are
bani, dar este sãrac de Dumnezeu. Tot cerul va coborî pe pãmânt 

sfânt. 

DD is-de-dimineaþã Mã gãtesc cu cuvânt peste tine,
Ierusalime al gloriei Mele, ºi te salut, poporul

Meu, cu salutul învierii Mele, salut purtat din gurã în gurã de
la mironosiþele învierii Mele ºi pânã peste tot pe unde a ajuns
aceastã veste: Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a în-
viat! Amin, amin, amin. 

Cei ce-Mi stau porþi de intrare a cuvântului gurii Mele
la tine sunt firavi acum, dar Eu nu pot sã te las sã nu fiu cu tine
în cuvânt în praznic de înviere. ªi sã ºtii ºi sã înþelegi cã tot
cuvântul care iese din gura Mea ºi se aude ºi se scrie în cartea
Mea din zilele acestea de glorie a Mea ºi a ta ºi a celor ce cred
în Mine prin tine, e praznic de înviere, poporul Meu. Cuvântul
Meu este lumina care lumineazã în întuneric, dar cei ce nu-l
iau, nu iau luminã, iar cel ce nu ia de la Mine, nu are. 

Îi chem pe toþi sã vinã sã ia luminã, dar ei nu vin. Nu
cã nu ºtiu sã vinã nu vin, ci nu vin cã au peste ei învãþãtori
care au luat haina Mea ºi nume de lucrare a Mea, ºi acelora le
place sã fie ei slãviþi ºi hrãniþi ºi bogaþi de suflete, dar sufle-
tele fãrã de lumina Mea în ele sunt fãrã duh, fãrã cunoºtinþã,
fãrã înþelepciune, ºi sunt ca oile fãrã pãstor, de vreme ce nu
au pãstor, cãci Pãstorul oilor, Pãstorul Cel bun, Eu sunt, fiind-
cã Eu Mi-am pus viaþa pentru oi, ºi altul nu ºi-a mai pus-o aºa
cum Mi-am pus-o Eu. Eu am avut putere sã Mi-o pun ºi iarãºi
sã Mi-o iau, ºi aºa am fãcut, ºi numai Dumnezeul Cel adevã-
rat putea sã facã aceasta. Dar oamenii nu Mã iubesc, ºi îºi iu-
besc pãstorii lor chiar dacã aceºtia îi iau pe ei ºi îi bagã în
pãmânt pânã sã-i învieze, pânã sã-i înveþe calea, adevãrul ºi
viaþa, care sunt din cer ºi pe care merge omul la cer dacã le-a
învãþat de pe pãmânt. Pe pãmânt însã, nu mai sunt pãstori
decât din cei care-i pun omului cruce la cap dupã ce omul îºi
dã duhul. Pãstorul cel iubitor de suflete îl învaþã pe om sã-ºi
punã cruce la gât ºi s-o poarte ºi sã n-o întineze, ºi sã-i fie
viaþa cruce frumoasã, cruce dulce la gust, cãci fãrã suferinþã,
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fãrã ispite pe pãmânt omul umblã gol de Dumnezeu, iar lu-
mina Mea nu cautã cu el, ºi uitã bietul de el cã la trâmbiþarea
celui de al ºaptelea înger când Eu, Domnul, voi birui pe cel
din urmã vrãjmaº care este moartea, omul va da seama de tot
ce a fãcut el în viaþa lui de pe pãmânt. Amin. 

O, nu mai este loc pe pãmânt în care sã nu se fi auzit
vestea cea de acum douã mii de ani cã Eu am fost mort ºi am
înviat ºi sunt viu în vecii vecilor ºi sunt Domnul slavei, Îm-
pãratul fãpturii, cãci Eu am fãcut lumea, ºi cu cuvântul am
rostit, ºi ea s-a întocmit. Vestea este iute la mers, iar apostolii
Mei au primit de la Mine cuvânt sã meargã în toatã lumea, ºi
le-am spus: «Veþi fi Mie martori în Ierusalim ºi în toatã
Iudeea ºi în Samaria ºi pânã la marginile pãmântului, iar ce-
lor câþi Mã vor primi crezând prin voi în numele Meu, le voi
da putere sã se facã fii ai lui Dumnezeu». Amin. 

Poporul Meu, stau cu tine la masã de cuvânt lângã
masa ta cea pentru fiinþã ºi binecuvintez peste tine cuvântul
Meu ca sã-l înþelegi ºi sã-l iubeºti ºi sã-l înveþi, ca sã te cu-
prindã, ºi binecuvintez ºi hrana ta cea pentru fiinþã, ºi trãiesc
cu tine, iar trãirea cu Dumnezeu ºi în Dumnezeu este o tainã
aºa de mare încât dacã omul ar avea setea s-o cuprindã, atunci
i-ar fi lui vremea sã afle taina fericirii, taina mângâierii, taina
vieþii veºnice ºi aºteptarea ei dupã ce toate cele trecãtoare vor
fi înghiþite de viaþã. Dar acestea toate Eu cu omul le am de
lucrat, nu singur, cãci Eu le am, ºi ele sunt sub stãpânirea
Mea, dar vreau sã le dau omului, cã pentru ele l-am zidit Eu
pe om. Nu ºtiu cum sã fac cu omul sã nu se mai încânte cu lu-
crurile care sunt vremelnice ºi de care omul nu are parte nici
el, nici urmaºii lui, cãci omul ºi toate câte face el trec negre-
ºit ºi toate îi aduc lui moarte, nu viaþa pe care dã el sã ºi-o
clãdeascã prin truda lui de pe pãmânt. Dacã l-aº întreba pe om
pentru ce se zbate sã-ºi facã pe pãmânt, Mi-ar rãspunde cã
s-ar plictisi, cã ar fi trist dacã ar sta fãrã sã facã dupã inima
lui care-i cere împotriva adevãrului tuturor lucrurilor de pe
pãmânt ºi din cer. 

Cum sã fac, poporul Meu? Cum sã facem, fiilor, sã-l
cuprindem pe om în taina trãirii în Dumnezeu? Omul are
bani, sãracul, ºi dacã are, face cu ei ceva, cãci îl apasã aceasta
cã are bani. În zadar are dacã nu ºtie ce sã-ºi strângã cu ei.
Apostolul Toma lua bani de la un împãrat ºi avea cu ei grijã
de viaþa sfinþilor, de hrana flãmânzilor, de haina celor goi ºi
de neam umilit, pânã ce a biruit el inima împãratului ca sã în-
þeleagã acela taina trãirii în Dumnezeu. Amin. 

Omul are bani, sãracul de el, dar viaþã cu Dumnezeu nu
are. Eu nu am avut bani ºi nici nu i-am atins. Voi nu aveþi
bani, dar aveþi pe Dumnezeu, Care vã dã ca sã nu cerºiþi la
bogaþi, ºi sã lucraþi sã vã câºtigaþi pâinea ºi haina ºi apa ºi
acoperiºul. 

Iatã, nu ºtie omul sã se zideascã în Dumnezeu, sã se zi-
deascã în cer, nu pe pãmânt; sã se împodobeascã în cer, nu pe
pãmânt, cãci omul are casã ºi în cer, ºi nu are cine sã-i spunã
lui aceasta, cã el Scriptura n-o deschide ca sã vadã în ea cã are
locuinþã în cer, nefãcutã de mânã, ºi în ea poate sã-ºi afle
faptele trãirii lui în Dumnezeu, ºi apoi sã se îmbrace cu ea pe
deasupra a ceea ce este muritor, cãci scris este: «Acest trup
stricãcios se va îmbrãca în nestricãciune, ºi moartea va fi
înghiþitã de biruinþã». Amin, amin, amin. Atâþia sfinþi în care
Eu am trãit cu viaþa Mea în ei, cu faptele vieþii veºnice în ei,
înþelegeau aceastã dulce tainã, dar greu mai gãseau ei un om
cãruia sã i-o poatã spune ºi sã-l facã s-o priceapã ºi s-o urme-
ze apoi. Iatã, biserica lumii, turma care se adunã prin locaºuri
numite biserici, nu înþelege taina vieþii ºi trãirea ei pe pãmânt,

cãci în bisericile lumii se adunã cei ce au bani ºi bogãþii ºi
mândrii ºi ranguri, iar sãracii care merg în ele sunt codaºi
chiar dacã Mã au pe Mine în ei cu taina trãirii în Dumnezeu.
Dar Eu, Domnul ºi Cuvântul Meu, Care întinde cerurile ca un
cort, Care pune temeliile pãmântului ºi Care zideºte duhul
omului înãuntrul sãu, voi lovi pe toþi cei care s-au aºezat pãs-
tori, iar turma lor e pãrãsitã de învãþãturã. Braþul lor sã se usu-
ce, cã n-au ajutat pe cel sfânt, ºi ochii lor sã rãmânã orbi de
tot, cã n-au vãzut slava Mea cu care am venit pe pãmânt
atunci ºi acum pentru întoarcerea omului în rai pe pãmânt,
cãci raiul pe pãmânt a fost, ºi tot aºa este ºi acum ºi pururea
ºi în vecii. Amin. 

Eu am fost dat spre rãstignire, iar cei ce M-au rãstignit
n-au ºtiut cã Eu am suferit moartea pentru pãcatele, pentru
plãcerile neamului omenesc de la Adam, cel zidit de mâna
Mea din pãmânt ºi din duh, ºi pânã la cel din urmã om nãscut
ºi nenãscut pe pãmânt; ºi Eu, Cel drept, am murit, ca un Pãs-
tor adevãrat, pentru cei nedrepþi, ca sã-i aduc pe toþi la Dum-
nezeu. Trupul Mi-a fost omorât, iar cu duhul Meu cel viu
M-am coborât la cei închiºi în locuinþa morþilor pentru neas-
cultarea lor de Dumnezeu, pentru îndelunga Mea rãbdare cu
care i-am aºteptat spre viaþã, iar ei nu au venit. 

Dar acum, ca ºi acum douã mii de ani, chem omul la
curãþie, la trup neîntinat, ºi apoi la botezul care-i deschide lui
cuget bun cãtre Dumnezeu prin învierea Mea dintre morþi,
precum scrie în Scripturi despre aceastã naºtere din nou prin
curãþia trupului, adicã prin pocãinþã, ºi apoi prin botezul care
deschide omului cugetul spre bine, spre Dumnezeu. Amin. 

Eu, dupã ce M-am aºezat în Tatãl ºi de-a dreapta Lui
dupã înviere, Mi se supun îngerii ºi stãpâniile ºi puterile, cãci
am suferit cu trupul pe pãmânt pentru iertarea ºi salvarea
omului, iar omul sã nu fugã de suferinþã dacã este pãcãtos,
cãci scris este: «Cel ce a suferit cu trupul a sfârºit-o cu pãca-
tul, ca sã nu mai trãiascã dupã voia oamenilor, ci dupã voia
lui Dumnezeu». Amin. 

Am lãsat prin glasul gurii Mele poveþe de înviere a
duhului ºi a trupului peste tot omul, poporul Meu. Împarte-le
peste pãmânt, fiule, cã-Mi eºti fiu, fiindcã þi-am dat puterea
aceasta prin credinþa ta în învierea Mea cea de acum douã mii
de ani ºi, iarãºi, în întoarcerea Mea cea de acum, cea de dupã
douã veacuri de oameni, cea de dupã ºapte veacuri, Ierusa-
lime nou. 

Te cuprind cu apostolii ºi cu mironosiþele învierii Me-
le, cãrora Eu le-am spus înviat arãtându-Mã: «Bucuraþi-vã!».
Ei îþi sorb iubirea pe care o ai pentru Mine, cãci au fost fiii
credinþei ºi ai iubirii Mele, ºi tu sã ai din destul iubire pentru
Mine, ca sã-i hrãneºti tu pe ei, poporul Meu, cã aceasta e hra-
na ºi masa ºi plata lor ºi a tuturor celor ce M-au iubit cu pu-
tere pe pãmânt, ºi de atunci ei toþi îºi aºteaptã cununa: desco-
perirea fiilor lui Dumnezeu, care vor împãrþi cununiþele, Ieru-
salime nou, copil al credinþei venirii Mele cu învierea morþi-
lor ºi cu viaþa cea veºnicã pe pãmânt, cãci tot cerul va coborî
pe pãmânt sfânt. Amin, amin, amin. 

Te cuprind apostolii ºi toþi ucenicii Mei ºi mama Mea
cea dulce ºi mironosiþele Mele, însoþitoarele ei, cu salutul
vestirii învierii Mele, ºi toþi într-un glas îþi împãrtãºesc þie, ºi
tuturor apoi: Hristos a înviat! Iar Eu ºi cu Tatãl ºi cu Duhul
Sfânt te pecetluiesc cu harul lucrãrilor cereºti ºi te binecuvin-
tez sã fii ca Domnul ºi Învãþãtorul tãu ºi sã stai de mânuþã cu
cei prin care Eu cobor cuvânt la tine, cãci ei au înþelepciunea
cea de sus, nu cea de jos, poporul Meu. 

Cereþi, ºi vi se va da. Amin. 
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Cereþi-Mi, ºi vã voi da. Amin. 
Cereþi-le, ºi ei vor avea ºi vã vor da, dar cereþi-le, cã ei

au, ºi fericiþi sunt cei ce au ºi, iarãºi, fericiþi sunt cei care cer
ºi primesc. Amin. 

Eu þi-am dat ºi îþi dau tot ce trebuie sã ai tu, ºi îþi dau
cuvânt, ºi cu cuvântul îþi dau tot, dar sã nu uiþi sã înveþi ºi sã
ai, Ierusalime nou, ºi toate, noi sã le ai, cã Eu am spus: «Noi
le fac pe toate». 

Pace vouã! Fiþi ucenici! Fiþi ucenici! Fiþi ucenici! ªi,
iarãºi, fiþi ucenici cu ucenici, cãci orice ucenic este ºi lucreazã
ca Învãþãtorul sãu. Amin. 

Pace vouã! Hristos a înviat! vã spune vouã Domnul
slavei. Amin, amin, amin. 

30 martie/12 aprilie 2004

Sãrbãtoarea Izvorul tãmãduirii 

Oamenii pãmântului aºteaptã fãrã sã ºtie pe fiii lui Dumnezeu, care
au ajuns sfârºitul veacurilor. Cuvântul cel de azi este Domnul întru 

venirea Sa, împlinind Scripturile din urmã. 

ÎÎ mi iau toatã oastea cereascã, Îmi iau cetele de
sfinþi ºi de îngeri, ºi cu putere Ne adunãm la fân-

tâna Duhului Sfânt, cã mama Mea Fecioara se dã vouã cu tã-
mãduiri de duh, de suflet ºi de trup, copii ai Ierusalimului
nou. Umiliþi-vã sub acest nume pe care Eu, Domnul, vi l-am
pus pe creºtet, cãci poporul Noului Ierusalim trebuie sã aibã
din mijlocul lui izvor de har pentru toate neamurile de pe pã-
mânt, ºi aceasta trebuie sã fiþi voi, fiilor, cã oamenii de pe pã-
mânt vã aºteaptã fãrã sã ºtie ei ce aºteaptã, iar cerul tânjeºte
dupã zilele voastre cu care aþi ajuns sfârºitul veacurilor.
Amin. 

O, copii din porþi, intrãm cuvânt în carte. Pace vouã!
Fãrã voi, fãrã pacea Mea din voi, fãrã odihna Mea în voi, Eu
nu pot sã vin cuvânt din cer ºi sã grãiesc Ierusalimului. Aveþi
grijã, fiilor, de odihna trupurilor voastre, de puterea lor, de
sãnãtatea lor, ca sã vã pot folosi urechile ºi inimioarele ºi mâ-
nuþele ºi guriþa pentru Mine peste Ierusalim ºi peste tot pã-
mântul, fiilor copii. Slujiþi-Mi cu multã socotealã în toate, cã
mare ºi grea este lucrarea Mea pe care o port cu voi între cer
ºi pãmânt. Pace vouã, ºi sã dãm slavã mamei Mele Fecioarã,
cã ea se face peste Ierusalim mângâiere cu cuvântul ºi îºi
mângâie iubirea cea pentru voi ºi cea pentru toþi cei care iu-
besc coborârea Mea cu cerul pe pãmânt, tainica Mea venire
dupã douã mii de ani, pregãtirea cea mare a poporului sfânt
pentru gloria Mea, cã scris este: «Cine este sfânt, sã se sfin-
þeascã ºi mai mult, iar cine este spurcat, sã se spurce ºi mai
mult», cãci toate sfârºitu-s-au, cu bine sau cu rãu. Amin. 

Hai, mamã, revarsã-te cu mângâierea ºi cu harul cel
împãtrit, cã Domnul Dumnezeul tãu, Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt, te adaugã în lucrare de har peste Ierusalim, cãci trebuie
ajutat poporul cuvântului Meu. Amin. 

O, de s-ar gãsi oameni pe pãmânt care sã iubeascã
aceastã comoarã, acest petecuþ de pãmânt peste care a coborât
cerul cu slava cuvântului, ºi aflând acest mãrgãritar de preþ,
sã dea pentru el tot ce are ºi sã se dea ºi pe el ºi sã Mã ajute,
ºi sã aibã el parte la aceastã moºtenire apoi, cã nu e de pe pã-
mânt aceasta, ºi nu se stricã aºa cum se stricã cele de pe pã-
mânt din pricina pãcãtoºeniei omului care nu iubeºte calea,
adevãrul ºi viaþa cea cu Mine, mamã. 

Le-am spus ucenicilor Mei când M-au întrebat de ce
vorbesc mulþimilor în pilde, ºi le-am zis: «Pentru cã vouã vi

s-a dat sã cunoaºteþi tainele împãrãþiei cerurilor, pe când
acelora nu li s-a dat, cãci celui ce are, i se va da ºi îi va pri-
sosi, iar de la cel ce nu are, ºi ce are i se va lua, ºi de aceea
le vorbesc în pilde, cã ei vãzând nu vãd, ºi auzind nu aud, nici
nu înþeleg, dar fericiþi sunt ochii voºtri cã vãd, ºi urechile
voastre cã aud, cãci mulþi prooroci ºi drepþi au dorit sã vadã
cele ce priviþi voi, ºi n-au vãzut, ºi sã audã cele ce auziþi voi,
ºi n-au auzit». 

O, poporul Meu, e mama Mea serbatã de tot cerul, ºi
vrea cerul sã se umple de voi, umplându-vã voi de cele din
cer, de cei din cer, fiilor, cãci cerul e taina sfinþilor, trãirea ºi
simþirea lor, locul lor pe pãmânt, ºi aceasta trebuie sã ºtiþi voi
pentru voi, mai mult decât orice ºtiþi pe pãmânt, mai mult
decât orice lucraþi ºi trãiþi, fiilor. Amin, amin, amin. 

– OO,copilul meu, Emanuel! Cuvântul Tãu
dumnezeiesc e cuvânt cu putere. Pe vre-

mea trupului Tãu vãzut între iudei, unii erau uimiþi când le
vorbeai, ºi ziceau: «De unde are El înþelepciunea aceasta ºi
puterile?», iar alþii se sminteau întru Tine, ºi Tu ai zis lor:
«Nu este prooroc dispreþuit decât în casa sa». Dar acum, Tu
vei fi împlinitor ca ºi atunci când ai venit întrupat de la Tatãl
ºi nãscut din trupul meu ºi când ai împlinit toate câte erau
spuse pentru Tine, ºi iarãºi vei împlini acum, când îngerii Tãi
vor ieºi, precum este scris, ºi vor despãrþi pe cei rãi din mij-
locul celor drepþi ºi îi vor arunca în cuptorul cel de foc, ºi aco-
lo va fi plânsul ºi scrâºnirea dinþilor, cãci tot ce lucreazã fiii
veacului acesta, fiii lumii, aceea este partea lor, pe care sin-
guri ºi-o clãdesc, cãci s-au ales pentru cele ce nu vor mai fi,
ºi va fi în locul acestora plânsul ºi scrâºnirea dinþilor, fiindcã
Tu vei împãrãþi cu drepþii pe pãmânt sfânt, iar cei necredin-
cioºi, care pãcãtuiesc, vor fi ca în cuptorul de foc, dupã cum
ºi sunt, iar când Te vor vedea ei pe Tine slãvit între cei drepþi,
vor plânge pentru zãdãrnicia trudei lor ºi vor scrâºni din dinþi,
cãci plata necredinþei este grea. 

O, fiule Emanuel, cuvintez în cartea Ta, în Cartea Ade-
vãrului, în cartea judecãþii fãpturii, ºi ce fericire ar fi pe noi,
cei ce suntem cerul cel nevãzut, sã vedem omul cã se scoalã
sã creadã ce vorbim noi, cerul cel nevãzut. Dar credinþa nu
este a tuturor, Fiule necrezut de om. Tu însã ai aflat fii cãrora
le-ai dat darul credinþei pentru cã Te-au iubit pe Tine mai mult
decât viaþa lor, ºi au luat viaþa Ta, ºi au fiii Tãi viaþã, ºi ai pus
credinþã în ei, ºi dacã ai pus, ai gãsit; ºi dacã ai gãsit, ai venit,
cã era scris sã vii ºi sã-Þi pregãteºti mireasa ºi nunta, Fiule al
Tatãlui Savaot ºi al meu, cã Te-ai fãcut copil în toatã ascul-
tarea, ca sã aibã omul pildã de copil ºi sã se facã ºi el ca Tine,
fiindcã pruncilor le este dat sã afle împãrãþia cerurilor pe pã-
mânt ºi viaþa Ta, fãcându-se ei pãrtaºi Trupului ºi Sângelui
Tãu cel de pe cruce. Amin. 

Eu, ca mamã a Ta ºi a celor credincioºi dumnezeirii
Tale atunci ºi acum, mã împart între Tine ºi ei, între ei ºi Tine,
ºi lucrez mijlocire ca sã-i ajuþi pe ei, ca sã-i ajute sfinþii cei
purtãtori de multe haruri ºi îngerii cei slujitori, ºi sã mergi cu
ei, cu fiii cei din urmã, ºi sã Te vesteºti prin ei ºi sã faci din
ei slava Ta cea de la sfârºit de timp de deºertãciune a omului
care umblã gol de fapte cereºti, ºi sã fie ei mângâierea Ta, iar
Tu, mângâierea lor, cã lucrarea venirii Tale este multã ºi grea
peste pãmânt, ºi oamenii se ascund de ea, iar cei din porþile
cuvântului Tãu sunt firavi, dar ajutã-i cu tot cerul cel nevãzut,
cã sunt apãsaþi de griji ºi sunt obosiþi, Doamne. 

Vin cuvânt cu Tine curând, curând, Fiule, însoþitã de
mironosiþele învierii Tale, ºi vom strânge poporul la praznic
de înviere ºi de Duh Sfânt ºi vom învãþa Ierusalimul ºi pe cei
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ce se vor aduna ºi le vom spune sã iubeascã pe cele cereºti,
nu pe cele pãmânteºti, care-i pierd omului viaþa. 

O, fiice ale Ierusalimului, fiþi duhovniceºti din zori ºi
pânã în zori, iar taina aceasta ºi împlinirea ei vine de la as-
cultarea de Dumnezeu ºi de cuvântul Sãu ºi de cei ce vã
vegheazã ca sã fiþi duhovniceºti pe pãmânt. Primiþi mereu în-
demnul cel pentru duhovniceascã trãire ºi purtare ºi ascultare
ºi lucrare. Uºuraþi-vã lucrul cel cu mâna prin ascultare de cei
ce vegheazã peste voi pentru Domnul, ºi apoi prin primire
una pe alta, unii pe alþii. Taina creºtinãtãþii este umilinþa în
toate ºi pentru toate: la purtare, la îmbrãcãminte, la mâncare,
la grija cea pentru sfinþenia a toate, în toatã, toatã vremea, ºi
la cinstire între fraþi, între surori, ºi nu vã culcaþi ºi nu vã scu-
laþi fãrã griji, fãrã griji duhovniceºti, care se rãsfrâng cu ar-
monie în toate câte lucraþi lucrul cel cu mâna. Iubiþi prevede-
rea în toate: în simþiri, în vorbiri, în priviri, în purtare, în as-
cultare, în credinþã, în pace, în sfinþenie, cã eu am fost în as-
cultare plãcutã ºi toate le fãceam cu Domnul meu Cel iubit,
cu Fiul meu, pe Care-L aºteptam ºi Îl iubeam pânã sã vinã El
pe pãmânt, ºi apoi eu I-am fost cale. Amin. 

Aºijderea ºi voi, fii ai poporului sfânt, fiþi cumpãtaþi în
toate, în cuvânt ºi în faptã, cãci fericiþi sunt cei ce nu greºesc
în cuvânt ºi în faptã. Fiþi cu duh vestitor de cele cereºti, cãci
aveþi cãrþile Duhului Sfânt care vã sunt hranã ºi lucru al cu-
getului bun, al tainelor cereºti, al armoniei îngereºti, cã mare
este lucrarea acestui cuvânt, ºi eu, ca mamã a Fiului Cel rãs-
tignit de iudei ºi înviat de Tatãl ºi de Sine, vã tãmãduiesc me-
reu de orice neputinþã, ca sã fiþi ai Fiului meu, rodul Lui cel
pentru Tatãl, slava Lui înaintea sfinþilor, ºi daþi loc rugãciunii
ºi pãcii sfinte, cã frumos este duhul cel rugãtor spre Dum-
nezeu în om. Amin. 

Îi strig ºi pe fiii oamenilor. Faceþi-vã fii ai lui Dumne-
zeu, o, fii ai oamenilor! Credeþi în acest cuvânt care adapã pã-
mântul ca un râu ca sã creascã pe el om nou, om nãscut de
sus, din cuvântul Fiului meu, ºi El vã va da putere sã vã faceþi
fii ai lui Dumnezeu. Amin. Pãrãsiþi fãrãdelegea care vã þine în
robie ºi luaþi în voi libertatea în Hristos, Fiul meu. Am venit
cu duh de tãmãduire, cu izvor de vindecare de suflete. Scu-
laþi-vã spre înviere! Amin. 

Strig ºi la voi, slujitori ai bisericilor lumii. Treziþi-vã
spre sfinþenie de duh, de suflet ºi de trup prin acest dulce ºi
chemãtor cuvânt al Fiului meu, Fiul Tatãlui Savaot, Care a
murit ºi a înviat pentru fiecare om. Cercetaþi-vã inimile ºi
lãsaþi-le sub lumina acestui cuvânt. Lãsaþi-vã însoriþi de Soa-
rele Hristos, Fiul meu, ca sã creºteþi în credinþã ºi în temere
de Dumnezeu, ºi beþi din acest izvor ºi împãrþiþi din el viaþa
lui, cã sunt fãrã viaþã în ei oamenii. Voi ºtiþi ce este cuvântul.
Cuvântul este viaþa, iar viaþa este lumina oamenilor. Nu mai
spuneþi, nu vã mai spuneþi cã vã este de ajunsã Scriptura, cã
iatã, nici pe ea nu vreþi s-o împliniþi, sã ascultaþi de ea, sã vã
fie teamã de Dumnezeu. Cuvântul cel de azi este tot Fiul meu,
nu este altceva acest cuvânt care hrãneºte duhul din om ca sã
învieze omul. Dacã vã este de ajunsã Scriptura, atunci înviaþi
ºi fiþi ca Hristos, Fiul meu, iar dacã nu înviaþi aºa, intraþi sub
ploaia cea de azi a cuvântului Domnului, sub care creºte Du-
hul Sfânt înãuntrul omului. Dumnezeu este acelaºi ieri ºi azi
ºi de-a pururi. El este mereu astãzi. Nu uitaþi aceasta! El este
Cel dintâi ºi Cel de pe urmã. Nu uitaþi aceasta! Amin, amin,
amin. 

Iar voi, fii ai cuvântului Fiului meu, Care este mereu
astãzi, lucraþi vestirea cuvântului Sãu ºi rugaþi-vã pentru cre-
dinþã în oameni, cã eu, ca o mamã a mângâierii ºi a dreptãþii

ei, vã dau azi, în zi de izvor de tãmãduiri, vindecare de toate
câte dau sã vã doboare pe voi, ºi sã aveþi voi puterea biruinþei
cea de la sfârºit prin Fiul meu Cel iubit, prin Care eu v-am
grãit. Amin, amin, amin. 

– OO,mamã, tot cuvântul tãu sã se lipeascã acolo
unde este pus, ºi sã se lipeascã de el ºi cei

care-l iau de la tine, mamã a milei pentru Fiul tãu, Care-l
aºteaptã pe om. Cei ce sunt copii ai Noului Ierusalim pe pã-
mântul român, acelora le-a fost dat sã cunoascã tainele împã-
rãþiei cerurilor, cãci celui ce are i se va da ºi îi va prisosi, iar
de la cel ce nu are, ºi ceea ce are i se va lua, mamã. Amin. 

Cuvântul Meu e cuvânt cu putere, poporul Meu. Cine
te aude pe tine vorbind despre Mine ºi despre tainele împãrã-
þiei cerurilor, acela trebuie sã spunã de tine aºa cum unii iudei
spuneau despre Mine: «De unde au ei înþelepciunea aceasta
ºi puterile?». Cuvântul Meu sã fie fapta ta mereu, ºi vei fi
asemenea Mie, ºi Mã va vedea lumea în tine ºi va trage sã fie
ca tine, cãci scris este: «Vor fi asemenea Lui, cãci Îl vor vedea
cum este». Amin. 

Mama Mea s-a odihnit în cuvânt peste tine, ºi Eu M-am
odihnit în cuvântul ei, iar tu sã-l primeºti, Ierusalime, ºi sã te
rogi Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh sã rãsarã în om sãmânþa
aceasta, ca vãzând sã vadã ºi auzind sã audã ºi sã înþeleagã
aºa cum înþelegi tu, cãci fericiþi sunt ochii tãi cã vãd, ºi
urechile tale cã aud cele ce mulþi prooroci ºi drepþi au dorit sã
vadã ºi sã audã cele ce vedeþi ºi auziþi voi, ºi n-au vãzut ºi
n-au auzit ceea ce ei vãd ºi aud acum. Amin, amin, amin. 

3/16 aprilie 2004

Duminica a doua dupã Paºti, a sfântului apostol Toma 

Durerile împãrãþiei cerurilor din om sunt facerea omului. Pocãinþa
care nu îl înviazã pe om este ca nãluca. Fãrã Domnul, omul nu 

poate sã creadã neîndoielnic. 

DD au sã vã întãresc duhul zdrobit, inimioarele ne-
putincioase, trupul firav ºi voinþa cea pentru

Mine, ca sã pot coborî sã pãstoresc, copii din porþi. Amin,
amin, amin. 

Dacã Eu, ºi cu toate cetele de sfinþi ºi de îngeri, ºi cu
toate puterile cereºti, ºi cu toate stãpâniile cele nevãzute, care
þin cerul ºi pãmântul pe temeliile lor, dacã Noi nu v-am da
mereu puteri pentru venirea Mea cuvânt în carte, ºi peste
lume apoi, pe voi nu v-ar putea ajuta cineva de pe pãmânt,
cãci pe pãmânt toþi au voile lor, simþirile lor, viaþa ºi duhul
lor, ºi nu am cu cine sã Mã ajut de pe pãmânt pentru voi dupã
voia Mea cea bunã din om. Voi însã, rãmâneþi în doru-
rile Mele, în rana Mea, cã multã ranã primesc de la om, ºi
purtaþi-Mi-o, cã e tare grea de purtat ºi pentru Dumnezeu,
fiilor copii. Iar voi, ca niºte miloºi ce sunteþi, purtaþi-Mã aºa
cum Mã aºez Eu în voi de câte ori Mã doare de la om, cã Eu
am spus cã împãrãþia Mea când este, ea este înãuntrul omului
cu toate durerile ei, cãci aºa este ea de ºapte mii de ani în
Mine, ºi când ea Îmi este ºi în om, tot durere este ea, cãci aºa
este împãrãþia Mea, iar durerile ei sunt cu mult mai dulci
decât dulcele cel înºelãtor al voilor ºi simþirilor vieþii ºi duhu-
lui omului care nu poartã înãuntrul lui împãrãþia Mea în
schimbul împãrãþiei lui, a sinelui lui, din care omul îºi hrãneº-
te duhul ºi prin care Duhul Meu plânge pribeag de om în
omul care are în el împãrãþia Mea, statul Meu înãuntrul omu-
lui în schimbul statului lui, fiinþa Mea cea dumnezeiascã ºi
plinã de aºteptarea biruinþei morþii omului care stãpâneºte cu
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duhul lui între pãmânt ºi cer împotriva împãrãþiei Mele din el
ºi de pe pãmânt. 

O, vã îndemn la putere de duh, ca sã vin ºi sã pãstoresc,
cãci de la Tatãl iau tot ceea ce trebuie sã lucrez. Fiþi ucenici,
copii din porþi, cã tânjesc sã ia cei ce se uitã la lucrul Meu din
voi, sã ia din duhul vostru aºa cum au luat cei ºaptezeci de
aleºi, din duhul lui Moise, ºi au lucrat ca Moise apoi prin da-
rul proorociei ºi al apostoliei, darul care este pentru ucenici,
pentru cei ce Mã iau pe Mine în ei în duh ºi în faptã ºi în trãire
de ucenic. Amin. 

O, cât de minunat lucram Eu prin duhul ºi prin mâinile
ucenicilor Mei cei de acum douã mii de ani! Lucram minunat
prin Duhul Sfânt, cãci erau toþi într-un cuget, fiindcã aceasta
face Duhul Sfânt întru cei uniþi prin El ºi pentru El. Unii nu
îndrãzneau sã se alipeascã de ei pentru mãreþia semnelor ce
se fãceau prin ei în numele Meu, iar alþii credeau ºi creºteau
cu duhul ºi se adãugau lor, aducând la ei pe cei suferinzi, pen-
tru vindecare, mulþi cuprinºi de duhuri necurate, ºi toþi luau
slobozenia de sub rãu, ºi credinþa creºtea în mulþi, iar dragos-
tea de Dumnezeu se înmulþea, iarãºi, în mulþi, în vreme ce ar-
hiereii ºi cãpeteniile iudeilor se umpleau de pizmã ºi adesea
îi prindeau pe ucenici ºi îi închideau în temniþe. Dar ei aveau
dat pe Duhul Sfânt dupã ce Eu am înviat ºi L-am suflat peste
ei, ºi, ca ºi Mine când am ieºit din mormânt nestricându-i pe-
ceþile ºi netulburând pe strãjeri, ei ieºeau cu ajutor de îngeri
ºi grãiau mulþimilor cuvintele vieþii, cuvintele Duhului Sfânt,
care dau viaþã de sus în om, ºi se nedumereau toþi de aceste
semne ºi minuni, zicând: «Ce ar putea sã fie acestea?», iar ei
mãrturiseau despre rãstignirea ºi învierea Mea cãtre cei ce
M-au rãstignit, ºi în toate zilele nu sfârºeau sã înveþe în tem-
plu ºi prin case binevestindu-Mã. Amin. 

O, Ierusalime nou, o, popor ales din nou dintre oameni
ca sã crezi tu acum, la sfârºit, toate câte au fost acum douã mii
de ani despre Mine aºa cum au scris profeþii cã Eu voi îm-
plini! O, poporul Meu, tu eºti ales pentru slava Mea. Nu uita
aceasta! Te-am ales, ºi te-am creat apoi pentru slava Mea din
zilele acestea. Nu uita aceasta! Amin, amin, amin. 

Am intrat dupã învierea Mea la apostoli, la ucenicii
Mei care stãteau închiºi de frica iudeilor, cãci erau fricoºi ºi
se îndoiau întru Mine. Frica de Dumnezeu este altfel, nu este
ca aceea pe care o aveau ei în vremea patimilor Mele, ºi apoi
a învierii Mele dintre morþi. Am apãrut deodatã, fãrã sã intru
pe uºã, în mijlocul lor, ºi le-am zis: «Pace vouã!», cãci erau
fricoºi ºi înfricoºaþi. Le-am arãtat mâinile ºi coasta Mea, îm-
punsãturile piroanelor în ele, ca sã-i bucur vãzându-Mã înviat
ºi sã le întãresc credinþa cã Eu sunt ºi cã am fost Fiul Tatãlui,
Dumnezeu adevãrat pe pãmânt timp de treizeci de ani, ºi apoi
cu ei stând ºi lucrând semne ºi minuni timp de trei ani ºi ju-
mãtate pentru adeverirea dumnezeirii Mele, ca sã le micºorez
din zi în zi mai mult necredinþa ºi îndoiala ºi sã-i întregesc în
har, ºi sã le dau apoi pe Duhul Sfânt, pe Care-L promisesem
încã de pe vremea profeþilor cei de demult cã-L voi da peste
cei ce vor crede în venirea Mea, în trimiterea Mea de la Tatãl
între oameni ca Mesia, Biruitorul morþii ºi al iadului ºi ca
Mântuitor al celor credincioºi, ºi apoi botezaþi cu Duhul Sfânt
ºi cu apã, dupã cum s-a ºi împlinit atunci, ºi de atunci ºi pânã
azi peste cei ce cred ºi îºi aleg viaþa cu Dumnezeu pe pãmânt.
I-am trimis peste pãmânt ca sã ierte sau ca sã þinã pãcatele oa-
menilor. I-am trimis, precum M-a trimis pe Mine Tatãl, ca sã
aleagã ei pe cei credincioºi dintre cei mulþi necredincioºi. Dar
ucenicul Meu Toma, care Mã vãzuse înviat numai dupã opt
zile de la ziua învierii Mele ºi când ceilalþi ucenici i-au spus

lui: «Am vãzut pe Domnul», el a spus: «Dacã nu voi vedea în
mâinile Lui semnul cuielor, ºi dacã nu voi pune degetul meu
în semnul cuielor, ºi dacã nu voi pune mâna mea în coasta
Lui, nu voi crede». ªi am intrat Eu iarãºi la ei dupã opt zile
când era ºi Toma cu ei ºi, auzindu-l Eu zicând aºa dupã ce am
stat în mijlocul lor arãtându-Mã deodatã fãrã sã intru prin uºi
cãci erau încuiate, le-am zis: «Pace vouã!», ºi apoi i-am zis
lui Toma: «Pune-þi degetul tãu ºi mâna ta ºi vezi mâinile ºi
coasta Mea ºi nu fi necredincios, ci credincios», iar el M-a
mãrturisit ºi a zis: «Tu eºti Domnul meu ºi Dumnezeul meu».
Amin. 

S-au închinat Mie ucenicii Mei dupã învierea Mea, ei,
cei care se îndoiserã, ºi apoi Eu le-am zis: «Datu-Mi-s-a toatã
puterea în cer ºi pe pãmânt, iar voi, mergând, învãþaþi toate
neamurile sã pãzeascã toate câte v-am poruncit vouã, bote-
zându-le în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, iar
Eu cu voi sunt în toate zilele pânã la sfârºitul veacului».
Amin. 

Fiilor, vã dau veste, peste opt zile sã strângeþi pe cei ce
cred ºi împlinesc toate câte v-am poruncit vouã, ºi sã petre-
cem praznic de înviere împreunã cu sfinþii ºi cu îngerii, în
mijlocul cãrora vom serba în sobor pe mama Mea Fecioara ºi
pe sfintele mironosiþe ale învierii Mele, uceniþe ale apostoliei
Mele timp de trei ani ºi jumãtate alãturi de ucenicii Mei cei
doisprezece ºi, iarãºi, cei ºaptezeci, cãci era scris în profeþi
aceastã vreme de propovãduire a semnelor ºi a minunilor ca-
re au adeverit dumnezeirea Mea de Fiu al Tatãlui, venit ca
Mântuitor al lui Israel ºi al lumii, ºi apoi rãstignit ºi înviat
pentru iertarea lui Israel de sub umbra legii care îl osândea pe
el ºi, iarãºi, rãstignit de Israel ºi înviat dintre morþi ca un
Dumnezeu adevãrat, pentru iertarea pãcatelor lumii pentru tot
omul care auzind prin propovãduire pãzeºte apoi toate câte
Eu am poruncit sã fie pãzite ºi împlinite, ºi care se boteazã în
numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, cãci fãrã
aceastã pecete a numelui lui Dumnezeu pe fruntea celui ce
crede, nimeni, nimeni, nimeni nu poate fi al lui Dumnezeu, ºi
apoi cu Dumnezeu pe vecii. Amin. 

Iar pentru cei ce au adormit fãrã aceastã pecete, Eu,
Domnul, v-am învãþat pe voi sã le rostiþi iertarea ºi pocãinþa
în locul lor, ºi pecetluirea cea cu numele Dumnezeului lui
Avraam, Isaac ºi Iacov, care sunt vii precum Eu sunt, rostind
peste toþi cei din locuinþa morþilor credinþa ºi botezul cel în
numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, Dumnezeul lui
Avraam, Isaac ºi Iacov. Amin. 

Toþi cei din locuinþa morþilor vã aºteaptã pe voi, cei din
urmã. Toþi cei de la Adam ºi pânã la voi vã aºteaptã pe voi, cã
voi Mã aveþi viu pe Mine în voi ºi între voi, ºi Eu sunt învie-
rea ºi viaþa, precum i-am spus lui Marta cã fratele ei, Lazãr,
va învia atunci, dupã patru zile, ºi apoi la învierea cea de apoi
când toate trupurile se vor ridica ºi vor mãrturisi cã Hristos a
murit ºi a înviat pentru fiecare om, începând de la Adam,
fiind Eu acum douã mii de ani începãtura învierii celor ador-
miþi, ºi fiecare va sta la rândul cetei sale, ºi judecata se va face
de Mine ºi de voi, cei miloºi ai Mei, când prin voi rostesc ºi
voi rosti învierea morþilor. Amin. 

Hristos a înviat, pentru fiecare om! Amin. 
Hristos a înviat, pentru toþi cei ce vor pãzi toate câte Eu

le-am poruncit! Amin. 
Hristos a înviat, pentru toþi cei ce se vor boteza apoi în

numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, începând de la
Ierusalim, precum Eu am poruncit ucenicilor Mei sã lucreze
acum douã mii de ani! 
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Hristos a înviat, pentru toþi cei ce se vor ridica cu
trupurile din pãmânt, dupã Scriptura învierii morþilor, ºi apoi,
viaþa veacului ce va sã fie pe pãmânt pentru cei credincioºi,
pentru cer nou ºi pãmânt nou prin taina Ierusalimului nou,
ales la sfârºit de timp, tainã cereascã pe pãmânt cu oamenii în
mijlocul cãrora Eu voi locui ºi voi împãrãþi prin darul vieþii
veºnice peste tot ºi peste toate! Amin. 

O, poporul Meu, binecuvântatã sã-þi fie credinþa cea
neîndoielnicã. Amin. ªi dupã ce vei lua hrana cea pentru fiin-
þã, pe care þi-o binecuvintez acum, te voi lua deosebit ºi îþi voi
desluºi peste viaþa ta taina credinþei neîndoielnice ºi roadele
ei, poporul Meu. ªi te rog, ca un Dumnezeu mare ce sunt, sã
iei aminte ºi sã pãzeºti apoi toate câte Eu îþi voi desluºi spre
viaþa ta, spre viaþa Mea întru tine, numai sã crezi cã Eu sunt
Cel ce aud ºi vãd ºi cunosc duhul dinãuntrul omului, ºi dintre
om ºi om, ºi dintre Mine ºi voi, fii ai cuvântului Meu, care
naºteþi fii. Amin. 

Am un dor pe care nu-l mai pot ajunge, cã vreau sã te
aud, poporul Meu cel cu cãlãuzã pusã de Mine peste tine, sã
spui ºi tu: „De unde au ei înþelepciunea aceasta ºi puterile?“.
Am acest dor, sã-Mi slobozesc puterile prin cei ce au crezut
ºi pe care piatrã Eu, Domnul, Mi-am aºezat ºi Mi-am zidit ºi
Îmi aºez ºi Îmi zidesc Ierusalimul, aºa cum prin credinþa lui
Petru, care M-a mãrturisit Hristosul Tatãlui, Eu am putut sã
Mã vestesc Fiul lui Dumnezeu, în Care neamurile pãmântului
au crezut ºi vor crede ºi se vor boteza prin credinþa cea mãr-
turisitoare a celor prin care Eu vin cuvânt pe pãmânt acum, la
sfârºit de timp. Amin, amin, amin. 

*
ªªªª i acum, popor al cuvântului Meu, taina credinþei

neîndoielnice ºi roadele ei voiesc sã-þi desluºesc,
sã-þi dau hrana aceasta ºi sã ai parte de ea, cãci cel ce crede
cã Eu sunt Dumnezeu din Dumnezeu, minunea cea care s-a
arãtat ºi iarãºi se aratã, cãci este dumnezeiascã, cel ce crede
neîndoielnic cã Eu aud ºi vãd ºi cunosc mai dinainte ºi ºtiu
duhul dinãuntrul omului ºi dintre om ºi om, acela, rodind aºa
cum am spus Eu celor ce au rãmas cu Mine cã vor naºte fii
duhovniceºti ºi fii din fii ºi cã vor avea fii, va avea acela cre-
dinþã neîndoielnicã ºi roade din ea. Amin. 

O, dacã Eu þin cerul ºi pãmântul cu cuvântul ºi cu
legile facerii, care ascultã ºi cred neîndoielnic în Mine aceste
legi, dacã Eu le þin pe acestea ca sã nu se scufunde în adânc,
în întuneric, aºa cum au fost mai înainte de facere, pe tine
cum sã nu te þin pe braþele învãþãturii ca sã te deprind prin
aceasta sã ºtii ce înseamnã Dumnezeu ºi vederea lui Dumne-
zeu între om ºi om, ºi între om ºi Dumnezeu, când e vorba de
cel ce are credinþã neîndoielnicã? 

O, poporul Meu care stai la crescut, învaþã-te sã stai
sub aripile Mele aºa cum este cu puii care ies din oul pe care
cloºca îl þine cald sub aripile ei, ºi apoi pe pui îi þine sub aripi
ca sã-i pãzeascã de frig, de întuneric, de ploaie, de vânt, de
uliu, poporul Meu. Puii nu stau fãrã cloºcã, dar dacã ei se fac
mari ºi se împrãºtie singuri dupã cules, ei se rãcesc de cloºcã,
ºi apoi cloºca nu-i mai primeºte ºi îi ciupe ºi fuge de ei, ºi
apoi ea îºi face alþii dacã ea pierde dragostea lor ºi credinþa
lor. 

O, popor crescut sub aripile Fiului lui Dumnezeu, Eu
sunt Puiul Tatãlui, ºi nu voiesc altfel sã fiu, cãci vreau sã am
Tatã ºi vreau sã aibã Tatãl Fiu. Amin. Aºa voiesc sã gândeºti
ºi tu, cãci Scriptura spune de cei ce sunt ai lui Dumnezeu cã
vor fi asemenea Lui, iar asemenea Lui sunt cei ce au credinþã
neîndoielnicã ºi roade prin ea. Amin. 

Ai ca pildã credinþa cea îndoielnicã a lui Ghehazi, care
nu a primit, care nu a crezut în cuvântul proorocului ca sã
facã ucenicul aºa cum trebuia sã-i fie ascultarea, credinþa ne-
îndoielnicã în cele ce i se ceruse sã asculte aºa. Ia pildã de
credinþã de la cei ascultãtori de tot ce este bine pentru Mine,
nu pentru tine, Ierusalime, ºi ia pildã ºi de credinþã îndoiel-
nicã sau de necredinþa care ºi-a arãtat roadele, cã Eu vreau ca
tu sã te iei dupã Mine ºi dupã cel ce crede în Mine la tot ce
este bine, iar pentru ce este rãu, sã nu te îndeletniceºti sã te iei
dupã om, cã omul dupã care te-ai lua tu spre rãu nu te va
putea scãpa de plata care þi s-ar cuveni ºi nu te vei putea aco-
peri cu omul de faþa Mea, poporul Meu, copil plin de carte,
cã multã carte îþi scriu în cer ºi pe pãmânt ca sã ai ºi ca sã ºtii
ºi ca sã nu te poþi acoperi cã nu ai fost învãþat de Dumnezeu. 

O, greu îi este omului sã aibã credinþã neîndoielnicã,
dar când încep usturimile lui, ca roade ale îndoielii, nu se mai
poate omul întoarce, cã are prea mulþi martori potrivnici lui,
ºi omul are cuvintele lui, dacã pe al Meu nu l-a luat peste el
ca sã nu-l judece cuvintele lui. 

Omul crede cã nu-l aude, cã nu-l vede, cã nu-l ºtie
Dumnezeu, ºi nu ºtie bietul de el sã se cãiascã ºi apoi sã rã-
mânã viu ºi nu tot mort, cãci pocãinþa care nu-l înviazã pe
om, aceea nu-l ajutã cu nimic pe om, aceea nu e înger, ci e
nãlucã. 

Eu îi cunosc pe ai Mei prin felul cum Mã primesc ei,
cãci v-am spus cu cuvântul celor ce Mã poartã spre voi, copii
ai ºcolii cea de sus, cã numai cine este al tãu te primeºte cu
creºterea, cu mustrarea, cu iubirea ta pentru el, ºi aºa îl cu-
noºti pe cel ce este al tãu. 

O, vai de omul fãrã de îngeri, cã acela îºi este sieºi rob
ºi rãufãcãtor, cãci credinþa îndoielnicã le taie îngerilor calea
spre om. Credinþa neîndoielnicã stã în prag cu omul, nu în
casã, nu înãuntrul lui, ºi omul primeºte pe tot solul care vine
spre el, ºi este numit un aºa om fiu al lui Avraam, cãci Eu am
spus prin aceastã carte a vieþii cã nimeni nu va rãmâne în ea
decât Avraam. Amin, amin, amin. 

O, ce largã Mi-a fost calea spre Avraam, o, ce credinþã
am gãsit la el, fiilor! Deschideþi Scripturile acelea ºi uitaþi-vã
la el ºi la Mine când ne-am întâlnit spre lucrarea credinþei lui.
El nu avea duhul lui; el avea Duhul Meu, prin darul credinþei
neîndoielnice, iar Eu încã de pe atunci M-am fãcut pâine ºi
vin prin credinþa lui care a fost rãsplãtitã cu Mielul lui Dum-
nezeu, Care spalã pãcatele fãpturii. 

Vreau, Ierusalime, sã-þi dau aceastã povaþã de viaþã fã-
rã de moarte. Crede, fiule, ca Avraam, cã Eu iau chip pentru
tine, iau cuvânt pentru tine ºi lucrez aºa cum am lucrat cu el,
iar Eu vreau sã fii ca ºi Mine, fãgãduitul lui prin sãmânþa Mea
care trebuie sã se vadã încolþind zi de zi în duhul, în sufletul
ºi în trupul tãu, popor plin de carte, cã nimeni pe pãmânt nu
are atâta carte câtã ai tu, ºi pe nimeni n-am mai pregãtit ca ºi
pe tine pânã în zilele tale, iar tu trebuie sã fii în clocot pe pã-
mânt, ºi din mâna ta sã mãnânce de la Mine toatã suflarea
dintre pãmânt ºi cer, numai sã nu te îndoieºti în credinþa pe
care þi-am dãruit-o s-o porþi în piept, ºi în fapta ei apoi, ca sã
te gãsesc viu în toatã clipa, la orice strajã din zi sau din noap-
te, ºi primeºte-L pe Dumnezeu, Care vine ca un Mire, Ierusa-
lime. ªi cum ca un Mire? Mirele din cer este pretenþios ºi îm-
parte în douã pe cei la care vine, ºi îi numeºte fericiþi pe cei
ce vegheazã spre venirea Lui în toatã clipa ºi, iarãºi, nevred-
nici pe cei ce se lenevesc. Amin. 

La sãrbãtoarea Paºtelui Meu cu tine te-am pecetluit cu
harul lucrãrilor cereºti ºi te-am binecuvântat ca sã fii ca
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Domnul ºi Învãþãtorul tãu ºi te-am povãþuit spre pazã, învã-
þându-te sã te þii de mânuþã cu cei prin care Eu cobor cuvântul
Meu pânã la tine, ºi am spus fiilor Ierusalimului: cereþi ºi vi
se va da; cereþi-Mi, ºi vã voi da; ºi ei vor avea atunci ºi vã vor
da, dar cereþi-le, cã ei au, ºi fericiþi de ai Mei sunt cei ce au
ºi, iarãºi, fericiþi sunt cei care cer ºi primesc. Amin. 

Credinþa neîndoielnicã nu se vede decât când ea este
încercatã ca aurul în topitoare, ºi nimeni sã nu aºtepte altfel
roadele ei. 

O, Ierusalime, nu uita de dorul Meu, cã Eu þi-am spus
cã am un dor pe care n-am putut sã-l ajung, dar vreau sã-Mi
slobozesc puterile prin cei ce au credinþã neprefãcutã, credin-
þã neîndoielnicã, ºi pe care piatrã Eu, Domnul, Mi-am aºezat
ºi Mi-am zidit ºi Îmi aºez ºi Îmi zidesc Ierusalimul, fiindcã
Eu sunt un Dumnezeu mare ºi minunat ºi sunt minunea
Tatãlui, ºi fericiþi sunt cei ce Mã poartã în ei, cã aceia sunt
minunaþi ºi sunt minuni, dar e prea orb omul necredinþei ca sã
mai poatã el deschide ochii pe care-i þine strâns închiºi pentru
Mine ºi pentru cei în care Eu sunt Cel minunat. 

Taina credinþei neîndoielnice este viaþa ºi vederea ºi în-
þelepciunea Fiului lui Dumnezeu în om ºi nu a omului însuºi,
cãci fãrã Mine omul nu poate nimic, ºi nici sã creadã neîn-
doielnic în Mine nu poate. 

Eu vin cum vreau. Eu lucrez peste om cum vreau Eu,
nu cum vrea el sã lucrez, cã Eu nu pot cu omul îndoielnic,
care este el ºi atât, el ºi orbirea duhului lui care se vrea a fi
vedere. Eu sunt vederea celor ce vãd, Eu sunt cuvântul celor
ce vorbesc, cãci Eu dau vedere orbilor ºi cuvânt celor muþi,
iar omul nu poate face ceea ce fac Eu peste om ºi pentru om
prin om, aºa cum am fãcut ºi am lucrat pentru veci de veci cu
Avraam cel credincios, pe care l-am fãcut pilda fiilor lui
Dumnezeu ºi a seminþiei lor. Amin. 

O, Ierusalime, ai grijã sã porþi cu credinþã neîndoiel-
nicã acest nume. Aºa cum M-a primit Avraam, aºa ºi tu sã Mã
primeºti, cãci în ceasul în care tu dai sã nu Mã cunoºti, atunci
Eu bat ºi intru ca sã te cercetez dupã Duhul Meu, nu dupã du-
hul tãu, ºi te aºtept sã-þi dau cununiþã pentru faptele credinþei
tale neîndoielnice dacã vei ºti sã Mã cunoºti, sã-Mi deschizi
ºi sã Mã primeºti ºi sã mãnânci din mâna Mea, cã nu e bine
sã mãnânc Eu din mâna ta, cum dai tu sã faci, ci e bine sã-þi
dau Eu, cãci sunt Dumnezeul ºi Învãþãtorul tãu, poporul Meu.
Eu stau ºi îndelung privesc la tine ºi la credinþa ta ºi la statul
tãu în Duhul lui Dumnezeu. Eu stau, poporul Meu, mereu,
mereu faþã în faþã cu tine, ºi de câte ori iei taina Mea în piep-
tul tãu ºi pe buzele tale ca sã Mã mãrturiseºti înãuntrul ºi în
afara hotarelor Mele cu tine, Eu sunt de faþã ºi te privesc ºi te
aud ºi îþi grãiesc ºi Îmi grãieºti, cã tu Mie Îmi grãieºti când
grãieºti, ºi încã tu nu ºtii cum este aceastã tainã a Dumnezeu-
lui tãu, Care este în ascuns. 

Scris este cã nu poate omul sã Mã vadã ºi sã rãmânã
viu, ºi þi-am dat pilda lui Ghehazi, care a murit semeþindu-se
cã a vãzut pe Dumnezeu ºi oastea Lui cereascã, ºi apoi s-a
aplecat spre credinþã îndoielnicã pentru Fiinþa Mea, Care sã-
lãºluieºte în cei în care Eu Mi-am fãcut casã, cã aºa lucrez Eu
din veac ºi pânã în veac între oameni, ºi am casã în omul cel
ales care ºtie sã creadã ca Avraam, ºi din uºa lui grãiesc ºi pri-
vesc ºi iubesc ºi înviez pe morþi prin iubirea Mea cea de pe
cruce, cãci Dumnezeu este numai pe cruce, ºi de aceea este
fãrã de pãcat ºi este iubirea Tatãlui. Amin. 

O, Ierusalime, dacã vrei sã înveþi, învaþã. Învaþã carte,
poporul Meu, ºi fii copil cu carte multã, ca sã te bucuri ºi nu
sã plângi când se vor aºeza cununiþele pe creºtetul celor ce au

crezut neîndoielnic ºi nejudecând pe Dumnezeu, cãci cel ce
crede neîndoielnic, ia din tot ºi din toate de la Dumnezeu ºi
nu de la om, ºi aceasta este taina credinþei neîndoielnice iz-
vorând din Dumnezeu peste toþi ºi peste toate ºi nu din om
peste om, cãci Eu sunt tot ºi toate pentru calea omului cu
Mine, numai sã ºtie omul sã-L cunoascã pe Dumnezeu pentru
viaþa lui, cãci scris este: «Cel ce crede în Mine nu va muri
niciodatã, ci se mutã de-a pururi de la moarte la viaþã», cre-
zând în mâna Mea care-l poartã ºi îl învaþã pe om ce înseam-
nã Dumnezeu cu omul, Dumnezeu peste om ºi lângã om cu
dreptatea tuturor lucrurilor, dupã voia Sa. Amin. 

Învaþã carte de la Mine, Ierusalime, ºi vei fi cel mai în-
vãþat dintre cei ce învaþã carte între pãmânt ºi cer. Amin,
amin, amin. 

5/18 aprilie 2004

Duminica a treia dupã Paºti, a mironosiþelor 

Cuvântul de acum este cuvântul celui de al ºaptelea înger: glasul
Domnului. Din veac ºi pânã în veac Domnul este slujit de îngeri.
Omul ascuns în sine Îl alungã pe Dumnezeu ºi pe îngerii lui Dum-
nezeu. Se va vedea raiul pe pãmânt, plin de crini ºi de trandafiri. 

Domnul îl strigã pe Israel cel dupã trup. 

SS unt cu praznic de înviere peste tine, Ierusalime
din români. Amin. Te-am vestit sã dai de ºtire

peste cei ce cred ºi împlinesc toate câte am poruncit Eu sã se
împlineascã pentru pregãtirea venirii Mele cuvânt pe pãmânt
ºi, curând, curând, a arãtãrii Mele cu trupul Meu cel înviat, ºi
le-am spus sã vinã sã ne întâlnim în cuvânt la praznic de în-
viere cu sfinþii ºi cu îngerii, în mijlocul cãrora stãm acum ºi
cântãm vestea învierii Mele, dimpreunã cu mironosiþele cele
cu care am petrecut înainte ºi dupã învierea Mea durerea rãs-
tignirii, ºi apoi bucuria învierii, poporul Meu. Amin, amin,
amin. 

Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Aºa
mergea prin Ierusalim, ºi apoi de la margini la margini în
toatã lumea, prin ucenici, Evanghelia învierii Mele dintre
morþi ºi a multora dintre cei ce M-au aºteptat ca fãgãduitul
Mântuitor de la Tatãl ivit ca sã vin pe pãmânt cu trup luat din
mamã Fecioarã ºi sã mor ca omul ºi sã aduc deasupra, odatã
cu învierea Mea a treia zi de dupã rãstignire, pe cei sfinþi care
M-au aºteptat în locuinþa morþilor ca sã vin sã-i ridic odatã cu
scularea Mea din mormânt. 

Hristos a înviat! Aºa vã întâmpin Eu pe voi, cei ce v-aþi
adunat la praznic de Înviere spre bucuria mironosiþelor pa-
timilor ºi ale învierii Mele apoi, în mijlocul cãrora era mama
Mea Fecioara, în care Tatãl prin voia Lui M-a însãmânþat de
la Duhul Sfânt ºi M-am nãscut prunc pe pãmânt ca sã cresc
ca omul care creºte, ºi apoi moare, ºi ca sã rãmân prunc mic,
Mieluþ al Paºtelui cel nou, hranã pentru ucenici, cãci Eu le-am
spus lor cã voi bea cu ei Paºti nou întru împãrãþia Tatãlui
Meu, Miel înviat dupã ce M-a junghiat poporul în mijlocul
cãruia venisem sã Mã fac Mântuitorul lumii. Amin. 

Hristos a înviat! ªi sã creascã numãrul ucenicilor care
cred în acest cuvânt al Mielului Cel junghiat ºi înviat, ºi sã
creascã credinþa cea neîndoielnicã a celor ce aud de departe ºi
de aproape vestea cã Domnul grãieºte dupã douã mii de ani
peste pãmânt cuvânt. Acesta este cuvântul Celui de al ºap-
telea înger, cuvântul Meu, glasul Celui ce strigã: „Înviaþi!“,
glasul care este auzit de cei din morminte ca sã se scoale, pre-
cum Eu am spus acum douã mii de ani cã ei îl vor auzi ºi se
vor ridica, iar sfinþii cei ce Mã aºteaptã de atâta vreme vin cu
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Mine, cãci Eu vin cu ei, fiindcã s-au sculat pentru venirea
Mea, aºa cum s-au sculat mulþi dintre ei acum douã mii de ani
când Eu, Cel rãstignit ºi înviat, le-am fãcut cale spre învierea
lor cu trupul, fiind Eu începãtura aceasta. Amin. 

Cu dor am dorit sã Mã fac cuvânt spre bucuria mirono-
siþelor patimilor, ºi apoi ale învierii Mele dintre cei morþi. Do-
rul lor a fost aprins dupã Mine ºi n-aveau pace fãrã Mine ºi
Mã cãutau printre cei ce stãteau în morminte, fiindcã ele au
avut credinþa cea neîndoielnicã prin care au crezut cã Eu, Cel
iubit de inima lor, voi sta trei zile în mormânt ºi Mã voi ridica
nimicind moartea mai întâi, ºi Mã voi arãta dupã trei zile în-
viat, dupã cum s-a ºi petrecut, cã nu este iotã în Scripturã ca-
re sã fi proorocit despre Mine cã voi fi de la Tatãl pe pãmânt
cu oamenii ºi sã nu se fi împlinit. Iar dupã ce voi fi nimicit
prin moarte pe cruce, voi învia ca biruitor al morþii ºi al iadu-
lui; ºi nu este cirtã în prooroci ºi pe care Eu, Domnul, sã nu o
fi împlinit odatã cu venirea Mea trup pe pãmânt, ºi apoi înviat
dintre morþi, ºi pe nori apoi venind cu sfinþii, împlinind nu-
mãrul celor ºapte veacuri dumnezeieºti dupã care morþii vor
învia prin venirea Mea cu sfinþii. Amin. 

Iatã cum stau în vãzduhul grãdinilor Mele cu voi! Iatã
cum am venit cu sobor de mironosiþe ca sã stau cu voi, copii
ai Noului Ierusalim! Eu cu sfinþii vin, ºi singur nu umblu între
cer ºi pãmânt. Amin. 

Când M-am fãcut Om din trup de Fecioarã, am umblat
între pãmânt ºi cer cu îngerii ºi cu ucenicii. Umblam cu înge-
rii, cãci eram Dumnezeu din Dumnezeu, iar Dumnezeu este
slujit de îngeri din veac ºi pânã în veac, de îngerii lui Dum-
nezeu. Amin. O, aºa ar trebui omul sã-ºi împlineascã viaþa lui
între pãmânt ºi cer: petrecând ºi umblând cu îngerii lui Dum-
nezeu, care binevestesc pe Dumnezeu ºi pe omul care lucrea-
zã ca Dumnezeu. Amin. 

O, copii din porþi, o, fii-copii care ºtiþi ce înseamnã
Dumnezeu cu omul pe pãmânt! Am spus mereu ºi Eu, v-am
spus mereu, mereu ºi vouã, sã-i învãþaþi pe cei care împlinesc
toate câte am poruncit Eu sã facã omul cel sfânt între pãmânt
ºi cer, v-am spus sã învãþaþi mereu, mereu pe poporul cel sfin-
þit sã fie dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu, ca sã-i fie
lui ºi Mie ºi îngerilor Mei bine pe pãmânt cu ei, cu cei ce cred
neîndoielnic în toate câte am poruncit Eu sã lucreze omul
sfânt înaintea Mea ºi a îngerilor Mei, ºi fericit sunt Eu de la
cei ce ascultã aºa înaintea Mea, ºi îndurerat sunt de la cei ce
nu au iubirea care-l învaþã pe om sã se apropie de Dumnezeu
cu toatã împlinirea pe care Eu, Domnul, îl învãþ sã Mi-o dea,
ca ºi Eu sã Mã dau lui. Amin. 

E zi de mare sãrbãtoare cu cerul pe pãmânt la voi, ºi
v-am rugat pe voi, cei ce-Mi staþi porþi de intrare în Ierusalim,
sã daþi vestea sãrbãtorii Mele ºi a soborului de mironosiþe, cã
ele au împlinit toate câte Eu am poruncit celor ce cred în
Mine ºi în cuvintele Mele ca sã le facã. Le-am spus dinainte
toate câte aveam sã le împlinesc. Am grãit cu ele ºi înainte de
patima Mea, ºi dupã ce M-am ridicat dintre morþi, ºi am fãcut
din ele îngeri ai vestirii învierii Fiului lui Dumnezeu, Care a
fost mort ºi a înviat, ºi ele s-au dus ºi aºa au împlinit, cãci cre-
dinþa neîndoielnicã împlineºte Scripturile mai înainte rostite
ca sã se facã pe pãmânt. Amin. 

Iubirea care-l învaþã pe om sã se apropie de Dumnezeu,
aceasta trebuie lucratã ºi împãrþitã de cei ce umblã ca Dum-
nezeu pe pãmânt, însoþiþi de îngerii lui Dumnezeu ºi slujiþi de
ei, cã dureroase sunt pildele Scripturii care spun de fiii oame-
nilor care s-au ascuns de Dumnezeu, fãcându-se slujitori ai
îngerilor potrivnici, care au cãzut din cer prin semeþia omu-

lui, ºi care-l învaþã pe om sã se ascundã în sine, în întuneric,
în necuvânt de toate câte el are în el ºi face din el. 

Iubirea care-l învaþã pe om mãrturisirea a tot ce trãieºte
el, este iubirea care-l þine pe om în Dumnezeu, iar Eu aceasta
i-am învãþat pe ucenici ºi pe uceniþe ºi le-am spus sã spunã tu-
turor sã mãrturiseascã pe Dumnezeu ca sã-i pot mãrturisi ºi
Eu pe ei la Tatãl. Amin. 

Omul din lume care-ºi zice creºtin nu ºtie ºi nu vrea sã
ºtie ce este iubirea care-l apropie pe om de Dumnezeu, ºi pe
ucenici în lucrare de Duh Sfânt. Toþi oamenii de pe pãmânt
slujesc îngerilor întunericului ºi voilor lor, aºa cum au învãþat
ei de la om, iar Eu, Domnul, voiesc, prin cuvântul întoarcerii
Mele la om cuvânt dupã douã mii de ani, sã-l învãþ pe om în-
vierea, iubirea care-l învaþã pe om sã se apropie de Dumne-
zeu, ºi pe Dumnezeu de el, cãci omul ascuns în el însuºi Îl
alungã pe Dumnezeu ºi pe îngerii lui Dumnezeu de lângã el. 

Le este dor sfinþilor de întoarcerea omului la Dumne-
zeu prin iubirea care-l învaþã pe om viaþa cu Dumnezeu. Mi-
ronosiþele Mele sunt pildã de credinþã neîndoielnicã. Ele nu
s-au îndoit când au vãzut pe Iosif Arimateianul când M-a pus
în mormânt ºi a prãvãlit piatra la uºa mormântului. Ele, dupã
ce a trecut ziua sâmbetei, pe când rãsãrea soarele duminicii
învierii, venind la mormânt ºi-au zis între ele: «Cine ne va
prãvãli nouã piatra de la uºa mormântului?». Atunci ºi-au
ridicat ochii ºi au vãzut piatra rãsturnatã, cãci era mare foarte,
ºi intrând au vãzut înger care le-a spus lor: «Nu vã înspãi-
mântaþi. Hristos a înviat! ªi iatã locul unde a fost pus. ªi
acum mergeþi în Galileea, cã El va merge acolo mai înainte
de voi, ºi acolo Îl veþi vedea, dupã cum v-a spus». Amin. 

O, Ierusalime, sunt cu tine în cuvânt ºi cu cei care la
trâmbiþarea ta s-au strâns la praznic de Înviere. Tu acum sã
faci aºa cum fãceau ucenicii Mei care slujeau cuvântului Meu
îndeosebi, cã e sãrbãtoare de uceniþe ale darului credinþei ne-
îndoielnice, poporul Meu. Creºtea cuvântul lui Dumnezeu,
creºtea tot ce le-am spus Eu ucenicilor Mei mai înainte de pa-
tima Mea, ºi apoi dupã învierea Mea, cãci ei mãrturiseau tot,
ºi peste tot, ºi cuvântul Meu se împãrþea ºi Mã adeverea, ºi se
înmulþea numãrul ucenicilor care credeau în Ierusalim, ºi, mi-
nune mare, mulþime mare de preoþi se supuneau credinþei
ucenicilor Mei ºi a uceniþelor Mele mironosiþele, cã mare le-a
fost dragostea lor de cuvântul Meu cel împlinit, de iubirea
care-l învaþã pe om sã se apropie de Dumnezeu, ºi care tre-
buie împãrþitã ca sã creascã numãrul ucenicilor, fiilor care lu-
craþi deosebit slujirea cuvântului Meu ºi împãrþirea lui. 

O, Eu vreau sã vã plãtesc cu ucenici neodihna voastrã
pentru Mine, fiilor lucrãtori. Daþi întâietate acestei lucrãri,
cãci ucenicii Mei, dupã ce Eu am înviat ºi i-am trimis peste
pãmânt ca sã Mã vesteascã spre credinþa multora, ei aceasta
au fãcut, ºi au avut grijã de creºterea cuvântului, ºi mai ales,
apoi, de creºterea Duhului Sfânt în cei ce se alipeau sã crea-
dã, ºi nici voi sã nu lucraþi altceva pe pãmânt, cã e vremea
înnoirii pãmântului prin cuvântul Meu, ºi e vremea din zi în
zi mai mult sã-Mi sãdesc frumuseþea cerului pe pãmânt în
chip vãzut, începând de la voi, cã Eu fãrã de voi nu fac nici
un început ºi nici un sfârºit al lucrãrilor Mele prin care înno-
iesc pãmântul ºi cerul care se va coborî pe pãmânt înnoit prin
cuvânt ºi prin fapta cuvântului, spre slava celor cereºti ºi nu
pãmânteºti, fiilor slujitori ai cuvântului venirii Mele. Eu vo-
iesc sã se supunã Mie toate stihiile pãmânteºti, ca sã le dau
din slava Mea ºi sã se stingã slava lor, cãci alta este slava ce-
lor cereºti, dupã cum este scris despre cele ºi despre cei ce se
vor înnoi cu nestricãciunea lor. Amin. 
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Eu voiesc sã Mã cunoascã în voi ucenicii acestei lu-
crãri de cuvânt ºi sã facã voia Mea în ei prin cuvântul Meu
ieºit din gura Mea ºi din voi, cei ce Mã aºezaþi pe pãmânt cu
oamenii. Voiesc sã înnoiesc din zi în zi tot mai mult pãmântul
de sub picioarele voastre, ºi sub care geme iadul ºi slujitorii
lui, fiilor copii. Voiesc sã împlinesc raiul pe pãmânt, ºi am
spus prin cuvântul acestei cãrþi de cincizeci de ani rostitã de
Mine ºi scrisã cu slovã pe pãmânt, cã voi sãdi pe acest pãmânt
mii ºi milioane de crini ºi de trandafiri, ca sã poruncesc înge-
rilor Mei ºi pãsãrilor cerului, care fac parte din slava Mea, sã
cânte cântarea raiului pe pãmânt cu voi. O, v-am învãþat me-
reu, ºi tot mereu vã învãþ sã nu uitaþi cã pruncilor le-a fost dat
sã guste din slava Mea, ºi ei o simt ºi se fac slavã a Mea.
Amin. V-am învãþat taina iubirii care-l învaþã pe om sã se facã
Dumnezeu ºi har dumnezeiesc pe pãmânt. Cuvântul învãþãtu-
rii Mele este izvor care nu seacã ºi care izvorãºte de-a pururi,
cãci altfel cum aþi mai veghea voi pentru întâmpinarea Mea? 

O, fiilor, mai e puþinã vreme care a mai rãmas pânã la
întâlnirea Mea cu cei ce Mã iubesc ca ºi voi, ºi cu fiii oame-
nilor în grãdinile Mele cu voi, ca sã-i îmbiem pe ei spre taina
iubirii care-l învaþã pe om sã vinã la Mine, sã vinã la apa
vieþii ºi s-o cunoascã pe ea ºi sã bea din ea ºi sã nu mai
înseteze de ea în veac, ci s-o aibã ºi s-o bea, cãci fericiþi sunt
cei ce au pe Dumnezeu de viaþã a lor. ªi iatã, mironosiþele,
uceniþe ale credinþei neîndoielnice, vã spun vouã, celor adu-
naþi la serbarea lor: „Hristos a înviat!“. Mama Mea, dintre
ele, vã spune dulce: 

– FF iul meu a fost mort ºi a înviat, ºi este viu în
vecii vecilor ºi are cheile morþii ºi ale ia-

dului ºi este Cel ce a biruit cu moartea pe moarte. Amin. 

– OO,mamã a Mea! O, uceniþelor mirese! Vântul
Duhului Sfânt e dulce, ºi se face cuvânt

dulce, iar vestea învierii Mele sunã peste cele douã veacuri de
oameni ºi spune ºi azi între fiii oamenilor: Hristos a înviat!
Numai poporul cel pentru care am murit ca sã nu-l pierd pe
el, ci sã-l câºtig prin jertfa Mea cea de pe cruce, numai el spu-
ne de douã mii de ani cã ucenicii Mei M-au furat din mor-
mânt, ºi au plãtit bani pentru aceasta ce-ºi spun ei pânã azi
unii altora. 

O, popor al lui Israel cel dupã trup, iatã pe unde-Mi
pasc Eu mieii, ºi te chem sã þii urma oilor Mele ºi voiesc
într-o zi sã Mã vezi cum printre crini ºi trandafiri Îmi pasc
turma Mea cea micã, ºi tu nu ºtii cã fericiþi sunt cei mici care
stau mieluþi sub toiagul Meu de Pãstor, ca Eu sã-i pot pãstori
ºi sã le fiu Învãþãtor ºi Domn ºi sã aibã Tatã cei mici. Amin.
Îþi spun ºi þie cã cine are de tatã pe Avraam, are ºi pe Dum-
nezeu de tatã, nu numai pe Avraam, cãci cel ce crede ca
Avraam, acela este cel ce crede în Mine, ºi nu este altfel cel
ce crede cã are de tatã pe Avraam. Amin. 

– OO,Doamne, suntem uceniþele învierii Tale. Îl
chemãm pe Israel, din a cãrui seminþie ne

tragem, sã creadã în învierea Ta cea de a treia zi dintre morþi.
Noi suntem martori credincioºi ºi Te iubim de Mire al nostru
ºi venim cu Tine în suite ºi alaiuri cereºti la nunta Ta, la petre-
cerea Ta cu mireasa Ta din români. Pace Þie! Bucurã-Te cã ne
ai uceniþe ºi muceniþe mãrturisitoare! Pace Þie, Celui înviat a
treia zi din mormânt, cãci noi Te cãutam ca pe Cel viu între
cei morþi ºi nu de altceva Te cãutam. Noi ºtiam cã eºti viu ºi
cã ai murit pentru trei zile ca sã înviezi. Pace Þie, Doamne!
Pace poporului Tãu cel cu nume nou de nou Ierusalim în ro-
mâni, þara în care Tu Þi-ai întins masa ºi larma nunþii! Pace
Þie în mijlocul neamului român, neam nou ales ca sã fie po-

porul cel ales la sfârºit, Israel român sã fie, popor român, ago-
nisit de Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

– PP ace vouã, uceniþelor! Suntem cei vii ºi che-
mãm morþii la înviere ºi le vom deschide

ochii ºi ei vor învia. Amin. 
ªi acum, Ierusalime, popor al cuvântului Meu, deschi-

de guriþa ºi mãrturiseºte pe Domnul Dumnezeul tãu, Iisus
Hristos, Care este viu în vecii vecilor. Mergi cu vestea cuvân-
tului Meu între oameni ºi sã te vadã neamurile pãmântului de
la margini la margini cã tu eºti turma Mea cea micã, slava
Mea ºi pacea cerului care se odihneºte în cuvânt pe pãmânt.
Amin. 

Hristos a înviat, popor al Fiului lui Dumnezeu! Tatãl
Mã priveºte în mijlocul tãu. Pace þie! Pace sfinþilor Mei care
vin cu Mine la tine ca sã fac cu ei ºi cu tine pe pãmânt cerul
cel nou ºi pãmântul cel nou; Eu ºi cu poporul cuvântului Meu
pe pãmânt între oameni. Amin, amin, amin. 

12/25 aprilie 2004

Duminica a patra dupã Paºti, a slãbãnogului 

E plin pãmântul de suflete fãrã cer în ele. Se vor sfârºi bucuriile
deºarte ºi omul va fi gãsit gol. Pãcatul este rãul cel necunoscut 

de om. 

AA ºtept deasupra voastrã cu cuvântul sãrbãtorii
pomenirii minunii pe care Eu am fãcut-o odatã

cu ridicarea celui slãbãnog care nu a avut putere vreme de
treizeci ºi opt de ani. Mi-a fost milã de el cã nu avea cine sã-l
vindece, ºi l-am vindecat Eu dacã era lângã scãldãtoarea cea
care vindeca la venirea îngerului care îi tulbura apa. L-am
vindecat de neputinþa lui cea trupeascã, i-am întãrit trupul slã-
bãnogit în care el pãtimea ºi i-am dat doctoria credinþei, cã el
mereu venea la scãldãtoarea care vindeca prin înger vindecã-
tor la credinþa celor ce credeau în harul apei care se miºca
atunci când îngerul sufla. Amin. 

Aºtept deasupra voastrã, copii din porþi, care-Mi aº-
terneþi în carte cuvântul. V-am însoþit în cãlãtoria pe care aþi
fãcut-o ºi v-am scris-o ca pe o mãrturie pentru vremea cerce-
tãrii sau pentru vremea zilei de judecatã a celor ce v-au vãzut
pe voi cã lucraþi pentru învierea celor ce aºteaptã dupã voi în
locuinþa morþilor. V-am însoþit înainte ºi înapoi spre curþile
Mele cu voi, ºi apoi v-am mulþumit aºa cum Eu am ºtiut mai
dulce. ªi acum vã aºtept cu sãrbãtoarea pomenirii vindecãrii
slãbãnogului, cã am carte de lãsat pentru ziua aceasta, pentru
lucrarea aceasta, cã Mã doare ºi Îmi este milã de cei slãbãnogi
cu sufletul, ºi e plin pãmântul de suflete fãrã cer în ele, fãrã
putere de viaþã în ele. Vreau sã vã învãþ pe voi sã vã feriþi de
boala aceasta ºi sã chemaþi îngerii lângã voi ca sã vã þinã cu
sufletul viu ºi nu slãbãnogit, cã e greu de cel fãrã vlagã, fiilor.
Aºtept cu mila Mea de om sãrbãtoarea Mea cu voi în grãdina
întâlnirii ca sã suflu peste cei ce se vor aduna ºi sã le miºc ini-
mile ºi sã le dau vlagã sufletelor lor, cãci cuvântul Meu aduce
celui neputincios mângâiere ºi rãbdare, ºi din acestea, cre-
dinþa cea pentru viaþã, cãci viaþa este cuvânt mare, ºi puþini
pun preþ pe acest mare cuvânt. Dar voi, cei miluiþi de Mine,
preþuiþi-vã viaþa ºi vlaga ei ºi vlaga Mea din voi, cã fãrã Mine
omul este slãbãnog, om fãrã duh, fãrã înger care sã-i miºte
inima spre dor de viaþã de sus. Mi-e milã de tot sufletul care
se încântã cu viaþa cea de jos, cea de pe pãmânt, stând slãbã-
nogit cu sufletul, cãci viaþa este de sus, nu de pe pãmânt este
ea ºi nu pãmântului îi este ea datoare, fiilor. 
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Am mers cu voi ºi v-am arãtat suflete slãbãnoage, tru-
puri de oameni fãrã vlagã în ele ºi care se zbat ca neputincio-
ºii. Nimeni nu poate sã înþeleagã din toate câte sunt ºi se vãd
în oameni cã cei ce se zbat sunt cei mai neputincioºi dintre cei
neputincioºi, ºi se zbat sã poatã, sã se arate, sã se ridice unii
peste alþii, ºi aceasta este slãbiciunea lor, fiilor, dar ei nu-ºi
pricep neputinþa, cãci vederea lor e micã de tot, iar înþelepciu-
nea, la fel, fiindcã ei iau totul de pe pãmânt, iar cerul cel
bogat de viaþã veºnicã nu este cunoscut de om, nu este vãzut
de om. 

O, dacã ar vrea omul sã vadã cerul care îl înconjoarã pe
el de jur împrejur ºi câtã slavã înseamnã el, le-ar lãsa pe cele
ce se vãd ºi s-ar întãri în viaþa cea de sus ºi ar rãmâne omul
moºtenitorul ei pe pãmânt, iar cerul l-ar cuprinde în tainele lui
arãtându-i-se, cã dor le este celor cereºti ºi tuturor sfinþilor de
ziua biruinþei Mele peste pãmânt ºi peste om, de slava Mea
vãzutã de om, spre bucuria celor cereºti, fiilor. Omul se uitã
la cele fãcute de om ºi nu se mai saturã de slava duhului rãu,
ºi nu ºtie omul cã slava deºartã e urâtã ºi nu e cum o vede el,
dar cei din locuinþa morþilor vãd mai bine ca toþi cei ce merg
pe pãmânt pe picioarele lor, vãd urâþenia slavei deºarte ºi tru-
peºti, cãci omul numai trup este, pentru cã este nãscut din
trup. 

O, Ierusalime, o, popor hrãnit cu slava cuvântului Meu,
nu sta fãrã sã te hrãneºti cu ea, cã iatã, tot omul de pe pãmânt
e numai trup, pentru cã este nãscut din trup. Tu însã ai pe
Nãscãtorul Cel de la Tatãl venit pe pãmânt cu trupul ºi cu
duhul, iar tu sã nu stai fãrã hrana Duhului Sfânt ºi sã nu uiþi
Scriptura care spune: «Cine este nãscut din duh, duh este».
Amin. Tu sã treci din trup în duh pe pãmânt, ca sã fii ceresc
ºi nu pãmântesc sub cer, cãci cerul te creºte cu cea mai dulce
hranã, la care toþi sfinþii lui tânjesc ºi se strâng pe lângã tine
când inima ta se hrãneºte cu ea, ºi se hrãnesc ºi ei, cãci cei ce-
reºti sunt atât de frumoºi cât nu-i pot vedea cei de pe pãmânt,
fiindcã cele de pe pãmânt sunt pãmânteºti, ºi la cele de pe
pãmânt se uitã ºi pe ele le lucreazã, iar cele care se vor lãsa
descoperite curând, curând, nu le ºtie ºi nu le doreºte omul, ºi
de aceea nu le poate vedea ºi nu de altceva, poporul Meu. 

Omul este slãbãnog cu sufletul ºi cu vãzul ºi nu vine la
Mine sã-l vindec ºi sã-i dau îngeri vindecãtori. Ies cu voi, fii-
lor, din vreme în vreme, ºi îl chem pe om din vreme în vreme
spre voi, ca sã vã vadã cã sunteþi ai Mei, ºi cel ce vede vã ve-
de, iar cel ce nu vede nu vã vede. Eu însã vã îndemn sã fiþi
tari cu duhul ori de câte ori vã arãt Eu omului, cãci Duhul are
putere sã-l scoale pe cel slãbãnog, ºi sã-i dea apoi darul
credinþei ºi bucuria cea din cer, cãci cea de pe pãmânt este
urâtã ºi îl urâþeºte pe om, dar omul slãbãnog cu duhul ºi cu
sufletul nu poate fãrã cele de pe pãmânt, cãci aºa sunt cei
nãscuþi din trup. 

O, Ierusalime, sã crezi în darul Meu din mijlocul tãu,
cã Eu þi-am dat cãlãuzã ca sã fii tu al Meu ºi nu al pãmântului,
poporul Meu. Sã te hrãneºti cu cuvântul cu care te învãþ ºi sã
nu-l uiþi, cã Eu Mã uit mereu la tine când vorbeºti, când nu
vorbeºti, când veghezi, când nu veghezi, când trãieºti din plin
în Duhul Meu ºi când trãieºti mai puþin în El, ºi de aceea Eu
nu te las sã stai fãrã hranã caldã ºi Mã uit peste tine sã creºti
din ea ºi sã ajungi cu statura ta cea de la Mine pânã la cei din
cer, ºi mereu, mereu aceastã întâlnire sã se facã ivitã la vedere
curând, curând cu tine înaintea celor de pe pãmânt, copil hrã-
nit din gura Mea cum nimeni dintre sfinþi nu a mai fost hrãnit
aºa ºi atât cât tu ai de la Mine. Tu te-ai ivit pe pãmânt în vre-
mea venirii Mele a doua oarã de lângã Tatãl când Duhul Meu

lucreazã cuvântul de facere din nou a lumii, ºi de aceea ai tu
cât alþii pânã la tine nu au avut. 

Vreau sã te mândreºti cu Mine, poporul Meu, ºi atunci
este vremea când Eu Mã mândresc cu tine înaintea celor de
pe pãmânt, care sunt neputincioºi pentru slava Mea, de vreme
ce o au pe a lor ºi dupã a Mea nu cautã. Dar Eu curând, cu-
rând ridic bucuriile deºarte de pe pãmânt, ºi omul va fi gãsit
gol ºi nu îmbrãcat, ºi se va ruºina ºi se va întrista omul ºi îl
va ajunge durerea Mea cea de la el, ºi voi lucra ca în vremea
lui Noe, pe neºtire, ºi pe mulþi îi voi mântui ca prin foc. Amin. 

Acum liniºtea Mea se aºeazã în pace, cã am avut intra-
re la voi pentru sãrbãtoarea în care Eu am cãlãtorit cu voi pe
pãmânt, ºi pentru care apoi am lãsat în carte cuvântul ei.
Amin. 

Din nou aduc vouã rugã sã vã pregãtiþi din vreme cu
cele ce veþi pune voi înaintea celor pe care Eu îi voi aduna la
izvorul cuvântului Meu spre slava Mea cu voi, fiilor. Chemaþi
îngerii ºi staþi sub paza lor, sub lucrul lor cu voi, ºi slãviþi-Mã
pe pãmânt, cã vreau sã-Mi preaslãvesc numele peste pãmânt,
ºi pe voi vã am pentru aceasta ce lucrez acum, la întoarcerea
Mea dupã om. Chem omul la înviere ºi îi spun sã se ridice
spre slava Mea ºi sã nu mai pãcãtuiascã, fiindcã pãcatul roade
din om, ºi omul este slãbãnog cu sufletul ºi cu vederea.
Trupul lui roade din sufletul lui ºi nu-ºi cunoaºte omul lu-
crarea lui cea rea, care îi vine de la slava de sine. Voi însã
arãtaþi-le oamenilor în pilde lucrarea lor, aºa cum lucram Eu,
ºi sã le spuneþi apoi: „Mergeþi, ºi de acum sã nu mai pã-
cãtuiþi, ca sã nu vã fie vouã rãu peste rãu de la pãcate, cãci
pãcatul este rãul cel necunoscut de om, câtã vreme el nu-ºi
aratã faþa lui urâtã ºi urâþenia cea pusã de el peste sufletul
omului“. 

O, Ierusalime, te aºez în binecuvântare pentru pregã-
tirea slavei zilei Mele cu omul în grãdina întâlnirii. Îþi dau în-
geri, poporul Meu. Ai grijã de ceea ce-þi dau, cãci îngerii Mei
petrec cu cei ce nu iubesc petrecerea ºi lucrul fãrã de îngeri,
ºi îngerii Mei tânjesc dupã tine ºi dupã lucrarea Mea cu tine,
Ierusalime, popor al slavei venirii Mele. Amin, amin, amin. 

19-20 aprilie/2-3 mai 2004

Sãrbãtoarea sfântului mare mucenic Gheorghe 

Se binecuvinteazã începutul fântânii sfinþilor arhangheli. Copa-
cul îºi întãreºte rãdãcina în furtuni. Credinþa trebuie sã-I facã 

Domnului ucenici-minune. 

FF iilor, fiilor, în zi de ajun a sãrbãtorii marelui mu-
cenic Gheorghe, mãrturisitor al iubirii de Dum-

nezeu pe pãmânt, Eu, Domnul, Cel ce vã conduc pe voi spre
slava Mea cu voi, vã dau lucru cu binecuvântarea Tatãlui ºi a
Fiului ºi a Sfântului Duh. Amin. 

O, copii din porþi, aºezaþi în carte vestea Mea pentru
lucrul fântânii îngerului Meu, care este îngerul poporului
Meu, ºi lângã el, pe cel ce este pereche cu el în lucrarea Mea
de împlinire a Scripturilor peste pãmânt în orice timp. Fân-
tâna sfinþilor arhangheli Mihail ºi Gavriil, ºi cei împreunã cu
ei cãpetenii peste cetele de îngeri. Aceastã lucrare v-o dau s-o
împliniþi cu mii ºi mii de îngeri. Amin, amin, amin. 

Mergeþi în grãdina întâlnirii ºi pãºiþi ºapte paºi de lângã
pomul cu roade de la mijlocul ei, ºi veþi gãsi însemnat locul
în care voi veþi lucra acest cuvânt al Meu aºezat peste voi. Ce-
reþi apoi cu rugãciune sã vã dau, ºi voi sã lucraþi. Iar Eu ros-
tesc ºi spun: Binecuvântat sã fie începutul ºi sfârºitul acestui
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semn ceresc pe pãmânt, ºi voi, cei ce daþi fiinþã acestui semn.
Amin. 

O, copii care-Mi daþi fiinþã în carte, întãriþi-vã de la
Mine, mlãdiaþi-vã dupã Mine ºi dupã toate câte se aºeazã cu
pace sau cu durere peste voi, dupã toate stãrile care vã încear-
cã credinþa ºi rãbdarea voastrã, cã Eu vã voi mângâia, fiindcã
sunt Dumnezeul rãbdãrii ºi al mângâierii, fiilor. Nu uitaþi sã
fiþi tari cu duhul ºi cu puterea cea pentru el, cãci copacul îºi
înteþeºte rãdãcina, ºi coardele ei ºi le înfige mai adânc în vre-
me de furtuni, fiilor, nu la uºoare adieri când vântul îºi cântã
cântarea din frunzele lui. 

Mergeþi, dar, cu harul Duhului Sfânt ºi cu cãpeteniile
îngerilor ºi faceþi începutul lucrului ce vi-l dau de împlinit, ºi
apoi odihniþi-vã, ºi odihniþi-Mã pe Mine cu cuvântul Meu
peste voi, ºi pe sfinþi, fiilor. Staþi cu veghe în întâmpinarea
Mea, cã vin cuvânt în carte cu sãrbãtoarea cea cu sobor de
mucenici ca sã slãvim credinþa ºi iubirea mucenicului ºi mãr-
turisitorului ºi fãcãtorului de minuni Gheorghe, cel care a bi-
ruit împãrãþia pãmântului spre dobândirea vieþii cea de sus,
cãci viaþa, de sus este, fiilor. Amin, amin, amin. 

*
II ar acum, în zorii sãrbãtorii între sfinþii cerului a

mucenicului Meu Gheorghe pun peste voi putere
de duh ºi de trup pentru vremea lucrului fântânii îngerilor, co-
pii care sãvârºiþi împlinirea acestui cuvânt sfânt. Tot cuvântul
Meu sã fie sfânt între voi, sã fie împlinit între voi, iar cei ce
îl împlinesc pe el aºa cum mulþi în veacuri l-au împlinit, aceia
se numesc ºi s-au numit sfinþii Mei, credincioºii cuvântului
Meu, iar credinþa lucreazã minuni, ºi apoi le aºeazã spre mãr-
turie pe pãmânt prin cuvântul Meu ºi prin faptele sfinþilor
Mei, cãci ele merg înaintea lor ºi le fac celor ce le sãvârºesc
pe ele cale spre Mine ºi spre oameni. Amin. 

Mucenicul Meu Gheorghe a dobândit credinþã fãcãtoa-
re de minuni, cãci era neîndoielnic în puterea Mea, în fiinþa
Mea cea vie care se desãvârºeºte prin credinþa celor credin-
cioºi Mie pe pãmânt. Cei ce se aleg sã creadã în cuvântul Meu
de ieri ºi de azi, aceia cu iubire mare trebuie sã creadã, cã nu
are putere credinþa fãrã de iubire pentru ea, fiilor, iar aceastã
iubire este cea care se urcã spre Mine, ºi coboarã apoi pe pã-
mânt între oameni cu roadele ei care Mã mãrturisesc pe Mine,
Dumnezeul Cel adevãrat, Dumnezeul celor credincioºi Mie,
cã Eu fãrã credinþa lor nu Mã pot mãrturisi, nu-Mi pot prea-
slãvi numele peste cei ce poartã numele Meu pe pãmânt prin
asemãnarea lor cu Mine. 

Sunt la porþile tale, Ierusalime, ºi grãiesc peste tine în
zi de sãrbãtoare. Deschide-þi inima ºi ochii ca sã vezi slava
coborârii Mele cuvânt peste tine ºi peste pãmânt cu duhul ºi
cu cuvântul, ºi fericiþi sunt cei ce mãrturisesc între oameni
faptele cuvântului Meu împlinite pe pãmânt. Amin, amin,
amin. 

– OO,Dumnezeule adevãrat, eu Te-am mãrturisit
pe Tine pe pãmânt cu numele de Tatãl, Fiul

ºi Duhul Sfânt, pentru cã am crezut în Tine cu iubire, Doamne
al celor credincioºi ºi sfinþi. Nu am crezut în mine, ci în Tine,
cãci numai Tu eºti Dumnezeu, iar noi, sfinþii Tãi, fii ai Tãi,
mãrturisitori ai Tãi, cã altfel decât aºa nu sunt cei sfinþi ºi cei
credincioºi. Amin. 

O, popor al cuvântului lui Dumnezeu Care vã naºte pe
voi! O, fii ai credinþei cea dãruitã de Domnul celor credin-
cioºi! Eu nu am crezut în mine, ci am crezut în Dumnezeu, ºi
dacã am crezut în El, L-am mãrturisit când El m-a trimis sã

lucrez aºa. În toatã vremea celor ºapte veacuri dumnezeieºti
Domnul S-a mãrturisit pe Sine prin cei ce au crezut în El cu
iubire, cãci iubirea lor era calea lor spre Dumnezeu ºi calea
lui Dumnezeu spre ei pentru mãrturisirea Lui între oameni. 

Sfinþii nu cred în ei, ci în Dumnezeu atunci când El
prin ei sãvârºeºte minuni pe pãmânt, iar cei ce nu credeau în
El prin sfinþii Lui cei mãrturisitori, aceia credeau în diavolul
ºi credeau în ei ºi nu puteau aceºtia sã se dea pe ei în schimbul
lui Dumnezeu, cãci credinþa în Dumnezeu nu este a tuturor.
Domnul pentru acest mare dar cautã inimã cu duh iubitor de
oameni în ea, cãci aceasta este înþelepciunea cea plãcutã lui
Dumnezeu ºi cu care cei credincioºi ºi sfinþi se dau lui Dum-
nezeu spre slava Lui pe pãmânt prin ei. Amin. 

O, Ierusalime nãscut din cuvântul cel de sus, cei ce
cred în acest cuvânt îºi sfârºesc viaþa lor ºi o trãiesc pe a
Domnului, aºa cum eu, prin iubirea mea de El ºi pe care El
mi-a dat-o în dar ca s-o port ºi s-o mãrturisesc, am trãit în El,
ºi El în mine, cãci acesta este dorul Lui ºi aºa ªi-a învãþat El
ucenicii sã trãiascã, dându-ºi din ei viaþa lor ºi luând viaþa
Lui, ºi le spunea: «Eu în voi ºi voi în Mine, ca sã ºtie lumea
cã Tatãl M-a trimis pe pãmânt». Amin. 

Iubirea este mai tare ca moartea, iar eu prin ea am putut
sã-L iubesc pe El, cãci iubirea pe care omul I-o dã lui Dum-
nezeu se face fãcãtoare de semne ºi minuni între cei din întu-
nericul deºertãciunii vieþii, ºi altceva ea nu face. Ea trage pe
cei aleºi ai Lui cãtre El ºi îi pedepseºte pe cei ce vãzând slava
Lui prin sfinþii Lui se împotrivesc Lui prin slava lor cea de-
ºartã, dar iubirea cea tare a sfinþilor Lui este duh iubitor de
oameni, duh care-L mãrturiseºte pe Dumnezeu între oameni,
ca sã creadã ei în El apoi, fie prin viaþã, fie prin moarte, cãci
necredinþa celor ce nu cred în Dumnezeu, ci în om ºi în slava
celor ce se vãd, aceea lucreazã spre credinþa celor aleºi, ca
sã-i tragã pe ei apoi la Dumnezeu ºi la viaþa cea fãrã de
moarte, care este plata sfinþilor. Amin. 

Vã învãþ pe voi, cei ce sunteþi poporul slavei cuvântu-
lui lui Dumnezeu, cã trebuie sã credeþi în El cu iubire mare,
cãci credinþa cea fãrã de iubire nu are putere pentru Dumne-
zeu ºi pentru voi. Ea trebuie sã se reverse din voi prin semne
ºi minuni. Ea trebuie sã facã Domnului ucenici-minuni, cã
aceasta este vremea de sfârºit. Amin. 

Noi, sfinþii cei de pânã la voi, cei de dupã apostolii care
au umblat cu Domnul pe pãmânt, I-am fãcut Domnului mu-
cenici mãrturisitori, care ºi-au câºtigat viaþa prin moarte. Iar
voi, cei din urmã mãrturisitori, trebuie sã-I faceþi Lui ucenici,
ca sã Se arate cu ei peste pãmânt, ºi mulþi sã urmeze vieþii
Domnului în ei apoi. Aceasta este iubirea pe care voi s-o aveþi
prin credinþa cea fãcãtoare de ucenici. Amin. 

O, Doamne al iubirii celor ce Te iubesc cu iubirea Ta ºi
nu cu a lor! Suntem temelie pentru credinþa în Tine a celor ce
ne-au vãzut atunci luptând pentru mãrturisirea Ta ºi a acelora
ce apoi ºi pânã acum ºi pânã la sfârºitul omului semeþ au
crezut ºi cred ºi vor crede în Tine, în Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi
Duhul Sfânt, cãci aceºti Trei, una sunt, o, fii ai oamenilor! O,
voi sunteþi orbiþi de cele ce se vãd cu ochii trupurilor voastre,
dar dacã voi aþi vrea sã credeþi cu iubire în Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt, dacã voi aþi vrea sã vedeþi cerul care vã înconjoarã de
jur împrejur ºi câtã slavã înseamnã el ºi câþi nori de sfinþi ºi
de îngeri plutesc pe lângã voi, le-aþi dispreþui pe toate câte se
vãd ºi care vã despart de slava lui Dumnezeu, ºi v-aþi întãri în
viaþa cea de sus ºi aþi rãmâne moºtenitorii ei pe pãmânt, cãci
viaþa este cuvânt mare ºi puþini pe pãmânt pun preþ pe acest
mare cuvânt. Sunteþi fãrã de dor de viaþã, pentru cã iubiþi
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moartea care roade din voi prin pãcatul care vã suge vlaga
vieþii ºi vã cufundã în adâncul întunericului neînþelepciunii ºi
al deºertãciunii veacului acesta pãgân. Sunteþi fãrã îngerii lui
Dumnezeu, pentru cã iubiþi faptele morþii, cãci viaþa este de
sus ºi nu de pe pãmânt este ea ºi nu pãmântului îi este ea da-
toare ºi nu trupurilor voastre, ci lui Dumnezeu, de la Care
aveþi suflet în voi. Uitaþi-vã în viaþa mea ºi învãþaþi taina vie-
þii. Lãsaþi zilele voastre ºi luaþi în voi zilele Domnului, cãci
au venit pe pãmânt între oameni zilele Fiului lui Dumnezeu,
Care Se face cuvânt peste pãmânt spre tãmãduirea neamurilor
de pe el. Amin. 

Eu, Doamne, Te mãrturisesc între oamenii care au de
viaþã deºertãciunea cea de pe pãmânt, cã eu am avut ca dar al
vieþii credinþa cea cu iubire de Tine în ea, ºi cu ea Te-am mãr-
turisit ºi mulþi au dobândit dar din dar prin credinþa mea ºi
prin viaþa mea care s-a fãcut prin Tine mai tare ca moartea,
fiindcã Tu îmi erai iubirea din ea, ºi cu ea iubeam, ºi duhov-
niceºte iubeam ºi îl trãgeam pe om la Tine, cã Tu pe mulþi îi
atingeai la inimã prin tot ce ai lucrat prin duhul ºi prin trupul
meu prin care Te-ai mãrturisit pe pãmânt. Eu Te-am iubit ºi
Te-am mãrturisit ºi am fost mai tare ca moartea cu iubirea din
mine pentru Tine ºi pentru mãrturisirea Ta pe pãmânt, iar Tu
apoi prin sfinþii Tãi mi-ai dat nume mare în cer ºi pe pãmânt
ºi m-ai numit purtãtor de biruinþã în lupta cu necredinþa omu-
lui în Tine pe pãmânt, cãci Te-am arãtat Dumnezeul meu,
Dumnezeul Cel adevãrat, Unul singur Dumnezeu. Amin,
amin, amin. 

– II ar Eu, Domnul sfinþilor, M-am slãvit ºi Mã
slãvesc în tine, mucenicule al Meu ºi purtãtor

al biruinþei cea de sus, cã mare nume þi-ai lãsat peste oameni
ºi mulþi cred în tine cã poþi sã-i ajuþi în neputinþele lor ºi te
cheamã spre ei, iar Eu Mã slãvesc prin tine, cã eºti veºnic,
precum Eu sunt. Amin. 

O, poporul Meu, iubirea ta sã iubeascã pe sfinþii care
M-au iubit ºi sã-i mãrturiseascã prin faptele ei, cã tu eºti cel
prin care Eu Îmi fac ucenici ca ºi tine, dar nu uita de credinþa
care nu are putere fãrã de iubire pentru ea. Curând, curând
Mã voi aºeza cu tine din nou înaintea oamenilor ºi te voi vesti
al Meu. Pregãteºte-te din vreme pentru aceastã slavã, ca sã
adun Eu apoi pe lângã tine pe cei ce Mã vor descoperi în mij-
locul tãu cuvânt ºi viaþã a ta, cãci viaþa este de sus, poporul
Meu. 

Ai grijã de rugãmintea Mea peste tine. Pregãteºte-te
din timp ºi nu atunci, ca sã poþi atunci sã te faci slavã a Mea,
cãci slavei Mele îi trebuie pace ºi liniºte ºi odihnã în om ºi din
om. Ai grijã sã Mã asculþi bine, cãci ce bine le este celor ce
ascultã cuvântul Meu ºi îl împlinesc pe el, ca sã-i numesc Eu
pe ei apoi dumnezei, prin supunerea lor sub cuvântul iubirii
Mele, care-l împlineºte în iubire pe cel ce crede în Mine
împlinind cuvântul Meu. Amin. 

Eu iarãºi vã aºez în cuvânt de binecuvântare pentru
lucrul fântânii îngerilor, fiilor copii. Vã dau îngeri, fiilor. Nu
vã las sã trudiþi din greu. Vã dau puteri din puterea Mea, iar
voi aveþi grijã de îngerii care lucreazã cu voi, aveþi grijã de
Duhul Sfânt ºi de mângâierea Lui între voi în toatã vremea lu-
crului, ºi aveþi grijã de duh de rugãciune, fiilor, cãci aceste
feluri de mari lucrãri se lucreazã cu îngerii Mei ºi cu rugãciu-
ne ºi cu hranã cumpãtatã, fiilor copii, cãci puterea nu vine de
la trup, ci vine de la Duhul Meu din voi ºi de la pacea Mea
din voi ºi dintre voi, pacea care aduce biruinþã în toate câte
Eu lucrez cu voi pentru mãrturie între pãmânt ºi cer pentru
zilele Mele cu voi, fiilor. Amin. 

Fiþi apoi atenþi pentru pregãtirea vestirii Mele ºi a pre-
gãtirii zilelor de slavã odatã cu praznicul Rusaliilor care vor
fi simþite din plin în zilele Mele de slavã cu voi înaintea oa-
menilor. Vestiþi din timp sãrbãtoarea. Uºuraþi-vã mult de lu-
crul cu mâna ºi daþi loc lucrului slavei Duhului Sfânt. Fiþi po-
triviþi pentru tot lucrul pe care-l sãvârºiþi ºi fiþi mulþumiþi ºi
mulþumitori, cãci Eu, Domnul, vi le mãsor pe toate, ºi mãsu-
raþi-vi-le ºi voi ºi fiþi mulþumiþi ºi mulþumitori ca niºte fii
cereºti pe pãmânt, iar Eu încã vã voi hrãni cu cuvântul pânã
la vremea aproape de sãrbãtoarea cea mare, ºi voi sã-l împli-
niþi pe el ºi sã vã hrãniþi cu el ºi sã vã bucuraþi de masa Mea
cu voi, de cina Mea cu voi trup ºi cuvânt. Amin, amin, amin. 

22-23 aprilie/5-6 mai 2004

Duminica a cincea dupã Paºti, a samarinencei 

Iubirii de Dumnezeu îi rãspunde iubirea lui Dumnezeu. Frumu-
seþea nu vine de la trup, cãci mâncarea îl îmbãtrâneºte pe om. 

SS unt deasupra voastrã pe nori de slavã cereascã ºi
cu sãrbãtoarea pomenirii întâlnirii Mele cu feme-

ia samarineancã la fântâna din Sihar, la fântâna lui Iacov.
Deschideþi-Mi, copii din porþi, cã Mã aºez cuvânt în cartea
Mea din zilele Mele cu voi. Iubirii de Dumnezeu îi rãspunde
iubirea lui Dumnezeu, ºi aºa Mi-am fãcut Eu la voi fântânã de
Duh Sfânt, izvor de cuvânt, râu care curge din cer pe pãmânt
ca sã bea din el cei ce Mã iubesc, cãci Eu am spus femeii sa-
marinence: «cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu, se
va face în el izvor de apã curgãtoare spre viaþã veºnicã».
Amin, amin, amin. 

O, poporul Meu, iubirii de Dumnezeu îi rãspunde iubi-
rea lui Dumnezeu. Vã aºez la lucru cu trudã pentru pregãtirea
zilelor Mele de sãrbãtoare cu voi ºi cu cei ce prin iubirea lor
de Dumnezeu se vor aduna la fântâna Duhului Sfânt, la praz-
nic de Rusalii, iar Eu îi voi întâmpina cu duhul ºi cu cuvântul
gurii Mele, ºi cu dor doresc ca cel ce va bea din apa Mea, sã
se facã în el izvor spre a-ºi adãpa în el viaþa cea veºnicã, iu-
birea de Dumnezeu, petrecerea cu sfinþii ºi cu îngerii în duh
dumnezeiesc, cãci cel ce se închinã lui Dumnezeu, trebuie sã
se închine în duh ºi în adevãr. Amin. Îþi dau, poporul Meu,
putere de duh ºi de trup ca sã-Mi lucrezi sãrbãtoarea Mea cu
omul în grãdina întâlnirii, în casa întâlnirii, la fântâna întâl-
nirii, cãci duhul sãrbãtorii de Duh Sfânt ºi de cuvânt va pluti
ºi se va slãvi cu dulce ºi cu mângâiere în tot vãzduhul curþilor
Mele cu voi, copii care trudiþi pentru calea venirii Mele ºi
pentru drumul spre Mine al omului care înseteazã mereu, me-
reu, pentru cã el bea din apa lui ºi nu din apa Mea care se face
în cel ce bea din ea izvor de apã curgãtoare spre viaþã veºnicã,
fiindcã aºa este cel ce Mã iubeºte ºi cel pe care Eu îl iubesc
pentru iubirea lui de Dumnezeu. Amin. 

Vã voi da ajutor, cã sunteþi mici pe pãmânt. Vã voi
ajuta, fiilor, prin cei ce iubesc pe Dumnezeu. Nu vã temeþi.
Eu veghez la timp potrivit ºi veþi avea tot ce-Mi trebuie Mie
pentru lucrarea Mea cu voi pe pãmânt pentru sãrbãtoarea de
Duh Sfânt pe care o vom aºeza cu toatã slava ei înaintea celor
ce cu dor ºi cu iubire ºi cu fior de Duh Sfânt se vor aduna la
bucuria ei ºi Mã vor iubi, ºi vã vor iubi, cãci cel ce este fru-
mos este iubit, iar cel ce este iubit este cel ce se face dupã
chipul ºi asemãnarea Mea în duhul blândeþii ºi al smereniei
de inimã, cãci Eu i-am învãþat pe toþi sã fie frumoºi ºi am zis:
«Învãþaþi de la Mine, cã Eu sunt blând ºi smerit cu inima».
Amin. 
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M-am oprit la fântâna din Sihar, la fântâna lui Iacov în
vremea Mea cu ucenicii Mei cei din iudei, pe când Eu îi pre-
gãteam pe ei pentru împãrãþia lui Dumnezeu, care venise pe
pãmânt odatã cu naºterea Mea din Fecioarã, Om între oa-
meni, Dumnezeu din Dumnezeu, cãci Tatãl Mã trimisese sã
Mã fac Fiu al omului pe pãmânt, ºi apoi sã Mã dau cu iubire
jertfã de împãcare a omului cu Tatãl, prin rãstignirea pe care
Mi-a fãcut-o poporul la care venisem sã-l fac pãrtaº al harului
învierii Mele dintre cei morþi ºi al înãlþãrii Mele în Tatãl, ca
apoi sã-i trag pe toþi la Tatãl, pe toþi cei care cu iubire vor bea
din apa Mea, din izvorul vieþii, cãci Eu sunt izvorul ei. Amin. 

I-am spus samarinencei care venise sã scoatã apã:
«Dã-Mi sã beau!». Eram ostenit de drum când M-am oprit la
fântânã. Ea însã cunoscându-Mã cã sunt din iudei Mi-a zis:
«Cum ceri Tu sã bei de la mine care sunt samarineancã, de
vreme ce iudeii nu au amestec cu samarinenii?». Atunci Eu,
Cel ce eram din Tatãl venit în mijlocul lui Israel, i-am zis ei:
«Dacã ai fi ºtiut darul lui Dumnezeu ºi cine este Cel ce-þi
zice: „Dã-Mi sã beau“, tu ai fi cerut de la El ºi þi-ar fi dat apã
vie, cãci oricine bea din apa aceasta va înseta iarãºi, dar cel
ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, se va face în el izvor de
apã curgãtoare spre viaþã veºnicã».

Am grãit cu ea în duhul proorociei, în duhul descope-
ririi, ºi ea a cunoscut aceasta ºi Mi-a zis: «Vãd cã Tu eºti
prooroc». ªi, iarãºi, dupã ce i-am spus toate despre ea, Mi-a
zis: «ªtiu cã va veni Mesia, Care Se cheamã Hristos, ºi când
va veni Acela, ne va vesti nouã toate». Atunci M-am desco-
perit ºi i-am zis: «Eu sunt, Cel ce vorbesc cu tine». Apoi ea
s-a dus în cetate ºi M-a mãrturisit, iar ucenicii Mei, care veni-
serã cu hranã ºi care Mã vãzuserã vorbind cu ea, Mi-au spus:
«Învãþãtorule, mãnâncã!», dar Eu le-am spus lor: «Eu am de
mâncat o mâncare pe care voi nu o ºtiþi. Mâncarea Mea este
sã fac voia Celui ce M-a trimis pe Mine ºi sã sãvârºesc lucrul
Lui. Ridicaþi ochii voºtri ºi priviþi holdele, cã sunt albe pentru
seceriº, iar cel ce secerã primeºte platã ºi adunã roadã spre
viaþã veºnicã, ca sã se bucure ºi cel ce seamãnã ºi cel ce
secerã». 

O, poporul Meu, mâncarea Mea este sã fac voia Celui
ce M-a trimis pe Mine ºi sã sãvârºesc lucrul Lui. Aºa este ºi
cu voi, chiar dacã voi pricepeþi mai puþin taina voastrã cu
Mine, taina Mea cu voi, fiilor. Voi însã fiþi înþelepþi pentru
iubirea voastrã pentru Mine înaintea oamenilor ori de câte ori
Eu Mã slãvesc prin voi, cãci cel ce este frumos este iubit, iar
cel ce este iubit este cel ce Mã iubeºte. Cei ce vãd vã vãd pe
voi cã sunteþi ai Mei, iar cei ce nu vãd nu vã vãd pe voi ai cui
sunteþi voi ºi cui slujiþi voi între pãmânt ºi cer. 

Am spus vouã prin cei prin care Duhul Meu lucreazã
cã omului îi este foame pentru cã mãnâncã mereu, dar cine
sã-i spunã lui în afarã de voi pe pãmânt cã sãnãtatea ºi puterea
ºi frumuseþea nu vin de la trup? Eu eram Cel mai frumos între
oameni, ºi mâncam când ºi când, ca sã fiu Om adevãrat ºi
Dumnezeu adevãrat. Nu mâncam mereu ºi oricum, fiilor. Nu
ºtiu cum sã-i spunem omului cã mâncarea îl îmbãtrâneºte pe
om ºi cã omul nu ºtie aceasta ºi se zbate, sãracul, pentru ca sã
aibã ºi sã mãnânce. El ca sã nu mãnânce nu mai poate sã
înveþe, nu mai poate omul sã fie frumos cu duhul ºi cu trupul,
ºi e bolnav cu tot trupul, ºi de aceea Eu, Cel milos, îl chem pe
om sã-l învãþ ºi sã-i dau înþelepciune ºi sã priceapã cu ea ºi nu
fãrã ea, cã nu este om care sã vadã mai bine ca omul care are
înþelepciunea cea din cer înãuntrul lui ºi peste viaþa lui. Amin. 

O, poporul Meu, iatã peste pãmânt cuvântul prin care
Eu am spus: «cel ce este din trup, trup este, iar cel ce este din

duh, duh este». Cel ce este nãscut din Mine, cel ce este nãscut
din Duhul Cel de sus, acela se închinã lui Dumnezeu în duh
ºi în adevãr, nu în trup ºi nu în muntele sfânt sau în Ierusalim,
ci peste tot ºi în toatã vremea în duh ºi în adevãr, iar Eu am
spus acum douã mii de ani ucenicilor Mei: «Mâncarea Mea
este sã fac voia Celui ce M-a trimis pe Mine ºi sã sãvârºesc
lucrul Lui». Amin. 

Sunt deasupra ta, Ierusalime nou. Sunt cu norii slavei
Mele. Sfinþii ºi îngerii sãrbãtoresc praznicul cel de azi al fân-
tânii întâlnirii în curþile Mele cu voi, cãci aceastã fântânã are
ca înger al ei pe femeia samarineancã, pe cea cu care Eu M-am
întâlnit la fântâna lui Israel ºi am grãit vestea împãrãþiei
cerurilor ºi a vieþii veºnice peste ea ºi peste cetatea Samariei.
Binecuvântatã sã fie în mijlocul tãu ºi în curþile Mele cu tine
taina fântânii samarinencei, taina fântânii întâlnirii, cãci Eu
Mã întâlnesc cu omul la aceastã fântânã, la acest izvor de cu-
vânt din mijlocul tãu ºi care izvorãºte peste tine din gura Mea,
ºi îi grãiesc lui despre viaþa veacului ce va sã fie, despre îm-
pãrãþia Mea în om ºi între om ºi om, ºi pic cu pic peste tot pã-
mântul începând de la tine, popor al cuvântului Meu, cã tu ai
peste tine râul vieþii ºi creºti prin el ºi stai micuþ ca sã fii al
împãrãþiei Mele, cãci a acelor mici este ea. Amin. 

Puneþi cãnuþe la fântâna întâlnirii, fiilor, cã vin sfinþi cu
miile ca sã bea, ºi deschideþi-vã unii altora ochii ca sã vedeþi
slava Mea ºi a sfinþilor Mei în grãdinile Mele cu voi. Fiþi unii
altora cale spre slava Mea cu voi, spre slava voastrã cu Mine,
ºi aºezaþi-vã pildã a împãrãþiei cerurilor din voi înaintea celor
peste care Eu voi suna din trâmbiþã îngereascã ºi îi voi aduna
la praznic de Duh Sfânt. Fiþi flãmânzi pentru lucrare de Duh
Sfânt peste pãmânt ºi peste omul care vine la izvor, cã omul
nu numai cu pâine trãieºte, ºi e vai de cel ce trãieºte numai cu
pâine, ºi fericit este cel ce se hrãneºte cu orice cuvânt care
iese din gura Mea, cãci Eu aºa am spus: «Cel ce bea din apa
pe care i-o voi da Eu, se va face în el izvor de apã curgãtoare
spre viaþã veºnicã». Amin. 

O, poporul Meu, omul pentru viaþa lui cea vremelnicã
o dã de la el pe cea veºnicã, pe cea de la Mine, poporul Meu.
Tu însã spune-i omului cã nu numai cu pâine se trãieºte, ci se
trãieºte mai ales cu cuvântul lui Dumnezeu, care are în el via-
þa ºi taina ei ºi hrana ei cea veºnicã. Tu sã fii învãþãtor peste
pãmânt prin toatã viaþa ta învãþatã de la Mine, cã omul zãbo-
veºte pentru împlinirea Mea în el, pentru împlinirea lui în
Mine. Îþi dau apa vieþii mereu, mereu. Fã-te izvor de apã
curgãtoare spre viaþa cea veºnicã a multora, Ierusalime al
harurilor Mele. Îþi dau putere ºi ajutor din destul ca sã poþi tu
sã-Mi pregãteºti peste omul care va veni la izvor praznicul
Duhului Sfânt ºi slava Lui cea dulce care vine de la Mine,
Dumnezeul tãu, Dumnezeul rãbdãrii ºi al mângâierii, poporul
Meu. 

Binecuvântatã sã fie fântâna îngerilor pe care voi acum
o lucraþi ºi o gãtiþi frumos. O, nu vã îngrijoraþi! Eu veghez ºi
vã dau puteri ºi îngeri ºi ajutor sã o gãtiþi frumos de sãrbãtoa-
re ºi sã pun prin voi peste ea în ziua de sãrbãtoare a Rusaliilor
binecuvântarea Mea ºi a îngerului Meu ºi a tuturor cetelor
îngerilor, fiilor. Îi vom face ºi acoperiº, cãci Eu prin cei ce
iubesc pe Dumnezeu vã voi ajuta pe voi, ºi aceastã grãdinã a
întâlnirii Mele cu omul la izvor va fi din zi în zi tot mai fru-
moasã, tot mai cereascã, tot mai plinã de cer ºi de duhul cel
din cer, fiilor, aºa cum Eu am profeþit despre toatã slava Mea
cu voi pentru zilele cele de apoi, aºa cum Eu am grãit despre
ea în toatã vremea acestei lucrãri care grãieºte pe pãmânt de
cincizeci de ani, poporul Meu. ªi vom serba curând, curând
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praznicul cincizecimii ei ºi ne vom slãvi cu ea de pe pãmânt
ºi pânã la nori, ºi de la nori ºi pânã pe pãmânt, iar norii slavei
Mele vã vor purta pe voi, cei ce Mã iubiþi cu dor ºi cu Duh
Sfânt, în carul Meu de biruinþã, fiilor. Amin, amin, amin. 

O, copii care aºezaþi în cartea Mea cu voi glasul cuvân-
tului Meu! Staþi ochi ºi urechi pentru Mine dupã ce vom trece
ziua de sãrbãtoare, cã vreau sã grãiesc în carte încã ºi vreau
sã ºtiþi cã toþi cei adormiþi care-ºi aud numele din guriþele
voastre se vor strânge cu multul la sãrbãtoarea Mea de Duh
Sfânt cu voi, ºi Eu vã spun cã s-au ºi strâns ºi vã aºteaptã pe
voi cu bucuria Mea din mijlocul grãdinilor Mele cu voi.
Amin. 

26 aprilie/9 mai 2004

Duminica a ºasea dupã Paºti, a orbului 

Naºterea de a doua este naºterea de sus, din Duhul Sfânt. Toatã
firea aratã taina învierii odatã cu venirea primãverii. 

VV in în mijlocul tãu pe pãmânt, poporul Meu, ºi
te-am aºezat cu statul tãu ºi al Meu în mijlocul

lumii, ºi aºa vin la tine, cã atât cât sunt în lume, Luminã a
lumii sunt, ºi îi fac pe cei ce nu vãd sã vadã, iar pe cei ce vãd
sã fie orbi, cãci cei ce nu vãd vin spre vindecare, iar cei ce vãd
stau în necredinþã ºi sunt orbi pentru slava Mea din mijlocul
lor. Eu însã am spus acum douã mii de ani cã trebuie sã fac
pânã este ziuã lucrãrile Celui ce M-a trimis pe Mine, cã vine
noaptea, când nimeni nu poate sã lucreze, iar Eu sunt Luminã
a lumii atât cât sunt în lume. Amin, amin, amin. 

Vã aºtept sã-Mi deschideþi cartea Mea cu voi ºi sã Mã
las în ea cu lumina Mea, cã e zi de pomenire a minunii vin-
decãrii celui ce din naºtere era orb ca sã se arate în el lucrãrile
lui Dumnezeu, copii care staþi înaintea cuvântului Meu care
vine pe pãmânt la voi ca sã fie el luminã a lumii. Am venit
din nou în lume, am venit cuvânt în lume, cãci sunt Luminã a
lumii. Întru Mine este viaþã, iar viaþa este lumina oamenilor,
ºi lumina lumineazã în întuneric, dar întunericul nu o cuprin-
de pe ea. Cuvântul Meu este lumina cea adevãratã, ºi iatã, în
lume sunt, ºi lumea prin Mine s-a fãcut, ºi lumea nu M-a cu-
noscut ºi nu Mã cunoaºte ºi nu Mã primeºte de luminã a sa,
dar celor câþi Mã primesc ºi cred în numele Meu, le dau pu-
tere sã se facã fii ai lui Dumnezeu ºi sã facã lucrãrile Lui.
Amin. 

O, Ierusalime al credinþei de la sfârºit de timp, tu tre-
buie sã înþelegi cu adâncime de înþelepciune taina naºterii ce-
lei de a doua, cãci scris este despre Mine: «Celor câþi L-au
primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere sã se facã fii
ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poftã trupeascã,
nici din poftã bãrbãteascã, ci de la Dumnezeu s-au nãscut».
Naºterea cea de a doua, naºterea cea de sus lucreazã om nou,
om din cer nãscut, om îndumnezeit, nãscut din cuvântul Meu,
nãscut din Dumnezeu. Amin. Cel ce este nãscut din nou este
nãscut din Duhul Meu, poporul Meu, ºi acela sãvârºeºte lu-
crãrile Mele, lucrãrile lui Dumnezeu, aºa cum Eu le-am arãtat
când l-am vindecat pe cel orb din naºterea cea din pãrinþii lui,
ºi apoi el a vãzut pe Dumnezeu. 

O, poporul Meu, iar ºi iar te învãþ taina naºterii cea de
sus ca sã fii nãscut de sus. Mereu, mereu sã fii nãscut din Du-
hul Meu, din cuvântul Meu care este Duhul lui Dumnezeu ºi
care suflã peste tine mereu, iar tu sã fii mereu nãscut de sus
prin el ºi sã crezi în lucrãrile Mele din mijlocul tãu ca unul
care este nãscut din Duhul, fiule al cuvântului cel de sus.
Adu-þi aminte de cuvântul Meu cu care am grãit ºi am zis:

«Vântul suflã unde voieºte ºi tu auzi glasul lui, dar nu ºtii de
unde vine ºi unde se duce, ºi aºa este cel ce este nãscut din
Duhul». Amin. O, acest cuvânt rostit de Mine pentru cei ce se
nasc de sus trebuie bine înþeles de cei ce cred în numele Meu,
cã altfel ei nu se nasc de sus, ci rãmân nãscuþi de pe pãmânt
ºi nu pot face aceia lucrãrile Mele, lucrãrile Duhului, Care su-
flã unde voieºte El. Pentru aceastã mare tainã trebuie om cre-
dincios. Eu am venit acum din nou în lume, iar cei care cred
acum în Mine prin cuvântul Meu de azi, aceia trebuie sã poatã
sã creadã mai puternic decât cei care M-au vãzut atunci când
cu trupul am venit în lume ca sã fiu Luminã a lumii, cãci
acum lucrez cu Duhul ºi îi nasc din El pe cei ce cred în nu-
mele Meu, iar cei ce se nasc din Duh, duh sunt, precum Eu
sunt acum. Amin. 

O, popor care ai cuvântul Meu peste tine, Eu din el
te-am nãscut ca sã te am, ºi tu trebuie sã fii duh din Duhul
Meu ºi sã faci pe pãmânt lucrãrile Mele, aºa cum Eu fac lu-
crãrile Celui ce M-a trimis pe Mine, lucrãrile Tatãlui. «Atât
cât sunt în lume, Luminã a lumii sunt», aºa i-am învãþat pe
ucenicii Mei sã creadã în Mine ºi aºa le-am spus, ºi apoi am
scuipat jos ºi am fãcut tinã cu scuipat ºi am uns cu ea ochii
celui din naºtere orb, ºi apoi M-am umilit ºi i-am spus lui îna-
intea ucenicilor Mei: «Mergi ºi te spalã în apa Siloamului»,
iar el s-a dus ºi s-a spãlat ºi a venit vãzând pe Dumnezeu ºi
pe oameni, cãci a crezut în numele Meu ºi M-a mãrturisit fari-
seilor zicând: «Din veac nu s-a auzit sã fi deschis cineva ochii
unui orb din naºtere, ºi de n-ar fi fost Acesta de la Dumnezeu
n-ar putea sã facã nimic, cãci noi ºtim cã Dumnezeu nu-i as-
cultã pe pãcãtoºi, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu
ºi face voia Lui, pe acela îl ascultã, ºi în aceasta stã minunea,
cã voi nu ºtiþi de unde este El, ºi El mi-a deschis ochii». 

O, fiilor, voi trebuie sã fiþi minuni ale lui Dumnezeu în
mijlocul acestui neam pãcãtos ºi stricat, cãci oamenii de pe
pãmânt nu pãtrund taina naºterii de sus, nu vãd pe Dumnezeu.
O, copii din porþi, v-am arãtat, ca sã vã mângâi în dureri, taina
Duhului Sfânt, ºi v-am spus cã vântul suflã unde voieºte, ºi
cel ce-l ascultã aude glasul lui, dar nu ºtie de unde vine el ºi
unde se duce. V-am arãtat vouã cum Duhul lui Dumnezeu
pluteºte pe deasupra pãmântului ºi miºcã cu putere pe cele de
pe pãmânt care mãrturisesc pe Dumnezeu prin ascultarea lor
de El. V-am ºoptit apoi sã învãþaþi pe poporul cuvântului Meu
taina Duhului Sfânt, Care suflã unde voieºte El ºi cum voieºte
El, ca sã asculte de El toate. Cine ºtie de unde vine vântul ºi
unde se duce el? Cei credincioºi însã cred în Duhul Meu ºi se
mlãdiazã dupã El, cãci aºa sunt cei nãscuþi din Duhul, cei
nãscuþi de sus, din Cuvântul lui Dumnezeu. 

O, poporul Meu, tu ai mereu cuvântul Meu peste tine,
ºi de când te-am luat lângã el, mereu, mereu te-am învãþat
taina lui, suflarea lui de peste tine, iar tu trebuie sã lucrezi ºi
sã crezi ca cel nãscut din Duhul, cãci Eu sunt cu tine în lume,
ºi atât cât sunt în lume, Luminã a lumii sunt, ºi sunt viaþa ta,
ºi sã fii ºi tu viaþa Mea, ºi luminã a lumii sã fii, cã aºa este cel
ce este nãscut de sus. Luminã din Luminã sã fii, cã nu mai
este pe pãmânt luminã, ºi vreau cu tine sã luminez în întune-
ric ca ºi la începutul facerii lumii când Duhul Meu plutea pe
deasupra apelor ºi când Eu am spus: «Sã fie luminã!», ºi ea a
fost apoi. 

O, toatã facerea ascultã de Duhul Cel de sus, Care dã
viaþã, iar tu nu trebuie nici un pic sã uiþi cã Eu am spus cã
Duhul este Cel ce dã viaþã, poporul Meu. Tot ce creºte din
pãmânt ca sã-l împodobeascã pe el, toatã firea aratã taina
învierii care va sã fie. Numai omul nu poate asculta aºa cum

1742 Cuvântul lui Dumnezeu 



ascultã de Fãcãtorul ei facerea Lui. Florile ºi iarba ºi tot ce
trece sub gerul care ofileºte totul, acestea înviazã de sub
pãmânt când bat pe deasupra lor lumina ºi cãldura cea de la
Mine odatã cu vestea primãverii. Omul însã nu poate aºa, ºi
ca sã se vadã apoi aceasta. Omul a rãmas necredincios, nenãs-
cut de sus ºi nu înþelege taina naºterii. Eu însã am venit Lumi-
nã a lumii pe pãmânt ºi îi spun omului sã vorbeascã cu toate
câte ies din pãmânt în fiecare an, ºi sunt aºteptând ºi grãbind
venirea zilei Mele ºi cerul cel nou ºi pãmântul cel nou apoi,
ºi care vor dãinui în veacul ce va sã fie ºi care înseamnã viaþã
veºnicã, poporul Meu. Eu de la tine aºtept aceastã dragoste,
sã faci tu pe pãmânt lucrãrile Mele precum Eu am fãcut ºi fac
lucrãrile Celui ce M-a trimis pe Mine, precum Eu Luminã a
lumii sunt. 

Tot cuvântul Meu care suflã din gura Mea de cincizeci
de ani peste pãmânt, acesta este glasul Duhului Care suflã
unde voieºte El, ºi te rog, poporul Meu, sã nu stai fãrã sã te
uiþi mereu, mereu, în cartea Mea cea de la sfârºit de timp ºi în
care încã Mã scriu în mijlocul tãu, ºi te rog, fiule, sã te înveþi
cu taina naºterii din Duhul, ca sã fii ascultat de Dumnezeu
când Îi ceri Lui. Gura ta sã fie izvor al Duhului Sfânt, cu Care
eºti mereu hrãnit din suflarea gurii Mele de peste tine, cãci
aºa este cel ce este nãscut din Duhul, poporul Meu. În mij-
locul tãu sã fie numai pace, numai Domnul Dumnezeul tãu cu
Duhul Lui între frate ºi frate, cãci Duhul nu cere, ci împarte,
poporul Meu. Cei ce sunt nãscuþi din Duhul, aceia au pacea
Mea între ei, iar între duh ºi trup este mereu dezbinare, ºi de
aceea vã îndemn Eu pe voi sã fiþi toþi nãscuþi din Duhul, ºi aºa
sã purtaþi în voi darul credinþei care lucreazã prin iubire ºi
care nu mai cere nimic în schimb pentru ea, ci numai împarte
din ea, fiilor. Mã uit în cuvântul Meu ºi deschideþi-l ºi voi ca
sã vã mãsuraþi mereu prin el pe voi înºivã ºi nu altfel, iar unii
pe alþii sã vã daþi lui Dumnezeu ca sã fiþi viaþa Lui pe pãmânt
între oameni ºi luminã din Luminã sã fiþi unii altora ºi nu
întuneric, cãci întunericul nu cuprinde în el lumina, ºi e pãcat
întunericul ºi þine în el pãcatul, în timp ce lumina pe toate le
învedereazã, fiilor, ºi aºa sunt cei ce sunt nãscuþi din Duhul
ºi care biruiesc cu El peste întunericul din om, cãci omul se
crede drept ºi nu poate sã vadã cel ce nu este nãscut din
Duhul, dar cel umilit plânge dupã luminã ºi stã în ea plân-
gându-l pe cel fãrã de luminã ºi care stã la întuneric nevãzând
ºi necrezând. 

Vã ridic, fiilor, luminã, ºi praznic de luminã a lumii
aºez din Mine cu voi în grãdinile Mele cu voi. Rostesc din
timp binecuvântarea a toate câte înseamnã slava lui Dumne-
zeu peste sãrbãtoarea Rusaliilor ºi care se apropie spre voi.
Chem prin voi la sãrbãtoare. Sunaþi peste pãmânt sã se adune
cei ce vin ºi cei ce sunt sã vinã. Ridicaþi mâini curate ºi cereþi
Tatãlui ºi Fiului ºi Duhului Sfânt vreme cu soare, cu cald ºi
cu rãcoare, cu adiere de vânt ºi cu glas de Duh Sfânt, cu slavã
în cer ºi pe pãmânt ºi cu duhul pãcii Mele în voi ºi între voi
ºi între toþi cei ce se vor aduna pe lângã voi ca sã ia din izvo-
rul Meu. Cereþi lui Dumnezeu cer senin. Cereþi sã se strângã
norii în cãmãrile lor ºi fiþi drepþi cu Dumnezeu ºi veþi primi.
Amin. Fiþi iubitori de Dumnezeu, fiilor, cãci iubirii de Dum-
nezeu îi rãspunde iubirea lui Dumnezeu. Nu lucraþi numai lu-
crul cel cu mâna, ci mai vârtos adãugaþi lângã acesta mângâ-
iere de Duh Sfânt, Duhul Cel ceresc între voi. Binecuvântat
sã fie duhul pãcii ºi al iubirii Mele între voi, iar iubirea voas-
trã sã fie rodul Meu ºi nu al vostru în voi. Daþi-Mi ajutor sã
pot veni mereu, mereu cuvânt între voi, ºi credeþi tot ce vã în-
vãþ Eu din cer ºi de pe pãmânt prin cei cu care Mã sprijin sã

vin cuvânt. Grãiesc cu voi ºi îndeosebi, ca sã vã învãþ ca pe
fiii lui Dumnezeu, iar fiii lui Dumnezeu sunt cei ce ascultã
crezând, ºi crezând au viaþã. Amin. 

V-am spus mereu cã vã învãþ ºi din cer ºi de lângã voi,
ºi Mi-e dor de lãrgime în voi, de primire, fiilor, de credinþã de
Duh Sfânt ºi nu oricum credinþã. ªi iarãºi vã spun: aveþi grijã
de cãrarea Mea spre voi ºi fiþi credincioºi ºi primitori, ca sã
nu vã las în voi, ºi ca sã vã pot mereu aºeza în Mine, ºi apoi
înaintea Mea, ºi apoi înaintea oamenilor, luminã a lumii, fii-
lor. O, nu aºteptaþi unii de la alþii. Cereþi-vã vouã fiecare din
voi, ºi apoi cereþi-Mi Mie, ºi aºa veþi avea pe Duhul unii de
la alþii dupã ce Eu gãsesc în voi locaº pentru El, cã aºa sunt
cei nãscuþi din Duhul, fiilor. Binecuvântat sã fie sfârºitul lu-
crului fântânii îngerilor în grãdina întâlnirii, ºi vom pune
peste ea pecetea Duhului Sfânt, Care sfinþeºte toate, ºi aceastã
lucrare va fi desãvârºitã în ziua de Rusalii, în ziua Duhului
Sfânt, poporul Meu. Fiþi curaþi, fiilor, în tot ºi în toate, peste
tot ºi peste toate, ºi armonie sã aºezaþi între voi pentru gãtirea
zilelor sãrbãtorii de Duh Sfânt. Amin. 

O, copii din porþi, aveþi grijã de voi, cã de Mine aveþi
dacã aºa veþi asculta. Prindeþi puteri de Duh Sfânt, cã pentru
aceastã lucrare aþi fost voi aºezaþi înaintea poporului. Voiesc
sã ia duh din duhul vostru poporul, aºa cum voi staþi în duhul
lucrãrilor Mele pe care vi le dau desluºindu-vi-le mereu. Nu
staþi în duhul poporului, ci staþi în Duhul Meu aºa cum Eu
stau în duhul vostru, ca sã învãþaþi de la Mine, ºi tot aºa sã ºi
grãiþi, ºi sã fiþi primiþi din partea Mea pentru viaþa Mea în cei
ce cred în numele Meu ºi îl slãvesc pe el. 

Daþi de veste sãrbãtoarea. Sunaþi cu ea peste pãmânt ºi
faceþi chemare celor ce se vor strânge la praznic de Duh
Sfânt. ªi acum, sã se gãteascã din timp tot duhul sãrbãtorii ºi
sã fie armonie în trupul Meu, în poporul cuvântului Meu, cãci
Duhul este Cel ce-i dã lui viaþã. Amin. 

O, poporul Meu, vin din nou la tine cuvânt, ºi vin cu
praznicul Înãlþãrii Mele în Tatãl, ºi iarãºi voiesc sã te povãþu-
iesc, sã te þin de mânuþã, ºi tu sã stai aºa. Nu uita însã cã-Mi
trebuie putere sã vin, ºi tu sã-Mi întãreºti spre tine cãrarea
aºteptându-Mã, cã aºa este oricine este nãscut din Duhul.
Amin. O, mângâie tu Duhul Meu Cel durut ºi dã-Mi putere în
mijlocul tãu, Ierusalime cu nume nou, cã Eu sunt Mângâietor
ºi Mã doare fãrã de mângâiere durerea Mea, ºi o împart cu cei
în care Mã doare ca s-o pot duce, fiindcã e grea ºi o iau s-o
duc din cei ce o au pe ea ca s-o poatã duce ei, fiindcã e grea,
poporul Meu. 

O, ascultã de Mine, cerule ºi pãmântule, ºi tot ºi toate
sã asculte de Mine spre slujirea sãrbãtorii de Duh Sfânt pe pã-
mânt! Amin. 

Duhul Sfânt Se aºeazã deasupra grãdinii în chipul Sãu
cel tainic ºi care se descoperã celor ce vãd prin El. Duhul
Sfânt pluteºte pe deasupra ca sã strãjuiascã peste cei ce vin sã
ia din slava Lui, din taina Lui care este slava Lui. Tatãl Mã
priveºte cum te învãþ, poporul Meu. Tatãl te priveºte cum Mã
asculþi, Ierusalime. Numai cei credincioºi Mã ascultã, iar cei
ce Mã ascultã Mã aºteaptã ascultând ºi crezând ºi vãzând.
Amin. 

O, Ierusalime, voiesc sã te vãd cã plângi de dorul Meu,
de dorul pãrtãºiei tale cu Mine, de nestingerea Duhului Meu
din mijlocul tãu. Voiesc sã te simtã cei care se strâng la izvo-
rul Duhului Sfânt cum plângi tu dupã Mine, cum doreºti tu de
Mine, ca sã pot prin acestea sã Mã slãvesc cu slava Mea pe
care o am de la Tatãl mai înainte de întemeierea lumii ºi care
este minunatã, poporul Meu. Aceastã tainã voiesc sã te fac
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s-o pãtrunzi ºi sã te pãtrundã ca sã înþelegi cât am aºteptat ºi
cu cât dor am dorit sã fiu Eu cu tine înaintea oamenilor pe
pãmânt întru slava pe care o am de la Tatãl datã mai înainte
de vecii ºi care dã sã vinã spre arãtare. Te voiesc blând ºi sme-
rit cu inima precum Eu sunt. Te voiesc cu duhul umilinþei în
fiinþa fiilor tãi. O, Ierusalime, ia din Duhul Meu, cã Eu pe cei
prin care te învãþ de la Mine ºi nu de la ei i-am învãþat ºi le-am
spus cã duhul umilinþei este cel mai frumos duh prin care Eu
Îmi gãsesc plãcerea ºi iubirea ºi pacea ºi odihna în cei ce-l
iubesc ºi îl trãiesc pe el. Cere de la Mine înþelepciune în toate
ale Mele cu tine ºi în toate ale tale cu Mine, ca toate sã iasã
de la tine dupã plãcerea Mea, poporul Meu, ºi aceasta sã fie
plãcerea ta ºi aºa sã te înveþi sã poþi, ºi sã te bucuri cã poþi aºa
înaintea Mea. 

Vin cei vii din cele cereºti, vin sfinþii ºi cei adormiþi
pomeniþi de tine ºi se bucurã de sãrbãtoarea Mea din mijlocul
tãu. S-a umplut grãdina întâlnirii. E plinã de slava celor ce nu
se vãd. E plinã grãdina de duh de sãrbãtoare a celor din cerul
cel nevãzut, cãci acestea stau în tainã, Ierusalime. Îngerii au
sunat ºi s-au adunat pentru sãrbãtoarea cea sfântã a fântânii
îngerilor în zi de praznic de Rusalii, iar tu sã pãºeºti pas sfios,
mers de Duh Sfânt, ºi inima ta sã fie locaº ceresc gata de sãr-
bãtoarea Mea cu tine ºi cu toþi cei ce se vor aduna la bucuria
ei. Amin. 

Tot ºi toate pe tine te aºteaptã, Ierusalime nou, iar tu sã
fii nou, zi de zi nou sã fii, cã vreau sã împlinesc peste cer ºi
peste pãmânt Scriptura pe care Duhul Meu Cel Sfânt a grãit-o
ºi a zis: «Iatã, noi le fac pe toate». Amin, amin, amin. 

3/16 mai 2004

Praznicul Înãlþãrii Domnului 

Domnul Îºi mãrturiseºte pe poporul Sãu mireasã, mãrturisindu-ªi
durerea pentru locul coborârii Lui din satul Maluri. 

DD uhul Sfânt Se face cuvânt peste pãmânt ºi împã-
rãþeºte cu putere ºi face din tine unealtã a Sa,

popor al cuvântului Meu. Amin. 
Bat, ºi porþile Mi se deschid ºi intru în carte cu cuvân-

tul praznicului Înãlþãrii Mele din mijlocul ucenicilor Mei du-
pã ce am înviat dintre morþi ºi am stat cu ei patruzeci de zile
încã, ºi le-am vorbit despre împãrãþia lui Dumnezeu ºi le-am
spus lor sã nu se depãrteze de Ierusalim, ci sã aºtepte fãgã-
duinþa Tatãlui ºi sã fie botezaþi cu Duhul Sfânt nu dupã multe
zile, ºi sã-Mi fie apoi Mie martori începând de la Ierusalim ºi
pânã la marginile pãmântului. Atunci îngerii înãlþãrii Mele
le-au spus lor ºi celor ce erau cu ei: «Acest Iisus, Care S-a
înãlþat de la voi la cer, astfel va ºi veni, precum L-aþi vãzut
mergând la cer». 

O, poporul Meu, i-am îmbrãcat cu putere de sus pe
ucenicii Mei dupã zece zile de la înãlþarea Mea la Tatãl, ºi ei
Mi-au fost martori, cãci Mi-au fost ucenici. Mi-am ridicat
mâinile ºi i-am binecuvântat ºi M-am despãrþit de ei, iar ei în-
chinându-Mi-se au rãmas în ei cu bucuria biruinþei Mele, ºi
nimic ºi nimeni nu a mai putut sã-i mai despartã de Mine
apoi. Aºa ºi peste voi Îmi ridic mâinile trupului Meu cel înviat
dintre morþi ºi vã spun sã staþi în trupul Meu bisericã ne-
zdruncinatã, locaºuri ale Duhului Sfânt, martori ai întoarcerii
Mele a doua oarã de lângã Tatãl, cãci Eu sunt cuvânt peste
voi, ºi voi Îmi sunteþi martori aici ºi pânã la marginile pãmân-
tului, cãci sunteþi ucenicii Mei ºi nu au cum sã vã iubeascã cei
ce v-ar vrea sub stãpânirea lor. Voi însã sã nu vã temeþi de

nimic ºi de nimeni, cãci Duhul Sfânt Mângâietorul împãrã-
þeºte cu putere ºi face din voi unealtã a Sa, unealtã a lui Dum-
nezeu ºi nu a oamenilor care nu cred în Dumnezeu ºi nu-L
iubesc pe El. Am ieºit cu voi ca sã fiþi martorii Mei ºi rodul
lucrãrii Mele înaintea locului în care Eu, Cuvântul Tatãlui,
acum cincizeci de ani Mi-am rostit prin trâmbiþa Mea Vergi-
nica primul cuvânt, ºi apoi am trâmbiþat prin ea ºi Mi-am fã-
cut un popor ºi Mi-am început atunci cartea cuvântului Meu,
pe care ºi acum o scriu prin mânuþele voastre ca sã fie ea de
mãrturie ºi de strigare a gurii Mele pânã la marginile pãmân-
tului. Am stat cu voi înaintea celor ce s-au adunat ca sã în-
semneze cu mâna lor acest loc de început al Meu pe pãmânt
cu poporul Meu din zilele acestea ºi din neamul român zidit.
Mi-aþi fost martori, fiilor, ºi aþi fost frumoºii Mei, cãci sunteþi
grâul Meu cel agonisit cu trudã ºi pe vreme grea, ºi cu mâna
aceasta de grâu Îmi însãmânþez peste pãmânt veacul cel nou,
cel ceresc, precum este scris în Scripturi. Amin. 

O, copii ai cuvântului Meu, Eu v-am spus vouã cã cei
care vãd vã vãd pe voi cã sunteþi ai Mei ºi vã iubesc ca pe
ceea ce este de la Mine, iar cei ce nu vãd nu vã vãd, fiilor. Le
spun celor ce nu Mã vãd pe Mine cu voi ºi pentru voi, le spun
cã Eu sunt Cel ce sunt, ºi sunt cuvânt peste voi, ºi de la voi
peste pãmânt, iar cuvântul Meu nu se poate lega ºi nici pe voi
nu vã poate stãpâni nimeni în afarã de Mine, iar cei ce se în-
cearcã cu lucrul Meu de peste voi ºi din care vã am rod pe
voi, aceia nu vor putea nimic ºi vor cãdea sub sabia lor aºa
cum a cãzut arhiereul care s-a luptat cu voi vreme de ºapte
ani, ºi apoi Eu am rostit cã-l voi ridica dintre cei vii, ºi l-am
ridicat precum am rostit cuvânt. ªi iatã, încã rostesc cuvânt ºi
spun: cine se ridicã sã încurce paºii Mei cu voi, cine loveºte
în voi, cine vicleneºte despre voi, cine nu vã ia pe voi de pildã
ºi de rod al Meu ºi de cuvânt al Meu, aceia se judecã cu Mine
ºi nu cu voi, ºi vor pãþi aceºtia ca toþi cei care nu au putut ni-
mic peste voi, ci numai împotriva lor. Amin, amin, amin. Vai
celor ce nu vã iubesc pe voi ca pe ucenicii Mei din vremea
aceasta, ca pe trimiºii Mei spre oameni ca sã se întoarcã ei la
dragostea lui Dumnezeu! 

Am mers cu voi în satul în care Mi-am început lucrarea
prin trâmbiþa Mea Verginica în anul 1955. Cei care îºi vor nu-
me ºi stat înalt au zidit casã de rugãciune ca sã se laude cu
numele lor ºi nu cu numele Meu, din dreptul locului însemnat
de Mine, Domnul, ºi peste care am coborât ºi am grãit acum
cincizeci de ani pentru întâia oarã, ºi apoi pentru necredinþa
celor ce au lovit în Mine ºi în cei pe care îi aveam servii Mei
am surpat acest sat ºi am plecat cu lucrul Meu din mijlocul
lui, ºi Mã uit cu durere peste cei puþini care au rãmas, cã nu
se tem de Dumnezeu ca sã nu Mã ridice asupra lor cu mânie,
cãci locul coborârii Mele cuvânt în acest sãtuþ nu este cinstit
de ei ca un munte sfânt aºa cum Moise ºi poporul lui cinstea
muntele în care Eu am grãit cu el pentru Israel cel care nu a
ascultat de glasul cuvântului Meu prin Moise. Toþi cei care nu
au ascultat atunci au pierit ºi nu au intrat în þara fãgãduinþei.
ªi tot aºa lucrez ºi azi, dar omul cel strãin de cer nu vede ºi
nu cunoaºte lucrãrile Mele. Eu însã rostesc ºi spun: vai celor
ce nu Mã cunosc pe Mine, cuvântul cel din mijlocul vostru,
ca sã-l creadã pe el ºi sã vã aibã pe voi de luminã din lumina
Mea, cãci cuvântul Meu cu voi este luminã a lumii, ºi atât cât
sunt în lume, Luminã a lumii sunt, precum am spus acum
douã mii de ani, iar voi, cei ce umblaþi în lumina Mea, nu sun-
teþi vãzuþi de cei ce nu vãd ºi care s-ar încumeta sã vã supunã
pe voi sub ei când voi sunteþi ai Mei ºi nu ai lor. Eu, Domnul,
îi voi încovoia pe ei curând, curând, precum pentru voi, ca sã
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vã ocrotesc ca pe cei micuþi ai Mei, i-am pierdut pe cei care
vã pândeau ca sã vã supunã, ca sã vã piardã ei pe voi. I-am
pierdut ºi îi voi mai pierde, cãci Duhul Meu Cel Sfânt este
Împãrat peste pãmânt ºi nu omul este împãrat. 

O, copii ai Tatãlui Meu, nu vã aplecaþi oamenilor cei
fãrã Dumnezeu. Staþi sub mâna Mea cea ocrotitoare ºi daþi
slavã Duhului Sfânt, Care suflã peste voi din gura Mea cuvânt
ºi vã învaþã pe voi toate, cãci din al Meu ia ºi vã dã vouã, iar
cei pãgâni cu viaþa ºi cu credinþa cea fãrã de Duh Sfânt lucrã-
tor din cer nu au putere peste voi, cãci voi sunteþi îmbrãcaþi
cu putere de sus, din cer, prin botezul cu Duh Sfânt, ºi sunteþi
martorii Mei, vestitorii luminii cuvântului Meu din vremea
aceasta, mãrturisind despre ea peste pãmânt. Amin. 

Mã uit cu durere peste locul coborârii Mele din sãtuþul
Maluri, care a rãmas mititel de oameni din pricina necredinþei
lor ºi a prigoanei pe care Mi-au fãcut-o când Eu pentru cobo-
rârea Mea cuvânt peste pãmânt am însemnat prima piatrã care
am grãit de pe ea. Mã uit peste timpul când eram vândut ºi
prigonit Eu ºi cei ce se hrãneau din cuvântul gurii Mele. Am
surpat acel sat, iar acum, cât mai e din el, nu vine pe cale. Ei
mãnâncã ºi beau, se însoarã ºi se mãritã ca în vremea lui Noe,
Îl înjurã pe Dumnezeu ºi îl cinsteºte pe diavolul, ºi nici vorbã
sã iubeascã lumina care s-a arãtat în acest sat. Eu, fii ai cu-
vântului Meu, am mers cu voi pentru Mine, nu pentru cei ce
s-au adunat la locul coborârii Mele ca sã se vesteascã ei cu
bisericã ziditã de ei. Am mers cu voi pentru cinstirea Mea, nu
pentru cinstirea lor. M-am aplecat lor prin voi ca sã vadã ei ce
înseamnã calea ºi iubirea de pe ea, calea Mea cu omul ºi calea
omului cu Mine ºi lumina Mea peste pãmânt, cãci credinþa în
Dumnezeu face viaþã sfântã din om ºi locaº pentru Mine. V-am
avut martorii Mei, ca sã rostesc apoi cuvânt pentru ziua aceea
ºi sã le spun celor ce ar vrea sã vã supunã, sã le spun cã voi
sunteþi cuvântul Meu cel împlinit, ºi voi face cale a Mea cu
voi pe pãmânt ºi luminã a lumii, iar cel ce va bea din râul cu-
vântului Meu de peste voi, acela va afla pe Dumnezeu ºi
Domnul îl va izbãvi pe el, iar celor ce ar voi sã vã supunã sub
ei, le spun cã Eu nu-i cunosc pe ei ºi nimãnui din ei nu voi da
slava Mea cu voi. Amin. 

Aºa a început sã se ridice împotriva Mea ºi a voastrã
arhiereul cel de dinaintea acestuia ºi care a cãzut în lupta
aceasta cu cãdere ruºinoasã, iar Eu i-am spus acestuia de
acum cã-l voi birui ºi pe el dacã va ridica cuvânt de strâmto-
rare pentru calea Mea cu voi peste pãmânt, ºi iarãºi îi spun
aºa, iar cuvântul Meu este împlinitor. Amin. 

Mã voi judeca cu ei ºi îi voi birui, cãci Eu sunt Cel ce
sunt, iar omul necredincios nu este, cãci ca sã fie omul cre-
dincios, nu mai are pe pãmânt cine sã-l înveþe în afarã de
Mine, Cel ce sunt Cuvântul Tatãlui, Domnul Care vine cu
norii, precum S-a ºi suit în Tatãl ºi petrece în El ºi cu El în cer
ºi pe pãmânt. Amin. 

Acum, copii ai slavei Duhului Sfânt, fiþi harnici, fiilor,
pentru gãtirea praznicului Rusaliilor, cã adun pe lângã voi
inimi pline de dorul izvorului Meu dintre voi. Sunt în mij-
locul vostru, ºi tot ºi toate câte lucraþi pentru slava Mea au
ajutorul Tatãlui ºi al Fiului ºi al Duhului Sfânt, iar îngerii Mei
vã slujesc. Amin. Nu vã temeþi de oameni ºi nu vã lãsaþi sub
ei. Eu sunt Cel ce sunt ºi nu ei, cei ce dau sã vã supunã. Eu
mereu am biruit omul care s-a încercat în sabia aceasta a Mea,
care se face cuvânt ºi îl biruieºte pe cel necredincios. Staþi sub
mâna Mea cea tare, cã numai Eu sunt Stãpân ºi Domn ºi În-
vãþãtor peste voi, iar voi sunteþi poporul Meu, fiii slavei Mele,
rodul Meu cel dãruit Mie de Tatãl, mireasã din români. Amin. 

Pregãteºte-te frumos, poporul Meu. Sunt în mijlocul
tãu ºi sunt Cel ce sunt. Sunã, fiule, de sãrbãtoare ºi sã asculþi
numai de Dumnezeu, iar omul sã tacã ºi sã se supunã puterii
Mele, cãci Eu sunt Dumnezeu ºi nu om, ºi dacã nu voieºte sã
tacã ºi sã se supunã ca sã nu vã tulbure pe voi, cei ce sunteþi
ai Mei, voiesc Eu sã-l supun ºi sã-i spun: taci, tu, cel ce te în-
cumeþi sã te ridici cu rãu asupra poporului Meu! Taci, îþi spu-
ne Domnul Cel Atotputernic! Taci ºi te liniºteºte, cã nu eºti
decât un om ºi nu poþi întinde mâna ta asupra muntelui Meu
cel sfânt peste care strãjuieºte mâna Mea! Taci, ca sã nu te
striveºti în Mine, Piatra Cea vie! Amin. 

O, poporul Meu, creºti, fiule, din mana cuvântului Meu
ºi aºeazã-te acum înaintea celor ce se adunã pe lângã tine în
curþile Mele cu tine, aºeazã-te pildã a împãrãþiei cerurilor.
Creºti, poporul Meu, iar dragostea Mea sã fie viaþa ta, slava
ta în mijlocul unui neam stricat ºi fãrã Dumnezeu în lume. O,
dacã s-ar apleca omul sub lumina care vine cu Mine din Tatãl
ºi se face cuvântul vieþii peste pãmânt, l-aº învãlui pe el în
dragostea cuvântului Meu ºi l-aº curãþi ºi l-aº albi ºi M-aº fa-
ce în el bisericã de Duh Sfânt ºi izvor de apã curgãtoare peste
mulþi pe pãmânt. Dar este scris în Scripturi: «Cel ce este
sfânt, sã se sfinþeascã încã, iar cel ce este spurcat, sã se spur-
ce ºi mai mult, cãci vremea Mea este la uºi pentru fiecare om,
ºi voi da fiecãruia dupã cum este fapta sa». Amin. 

Binecuvântatã sã fie sãrbãtoarea Rusaliilor în grãdinile
Mele cu voi, copii ai slavei cuvântului Meu care curge din
gura Mea peste voi ca sã facã din voi viþã de bun soi, cãci via
cea de pe pãmânt a rodit numai aguridã ºi Eu am lepãdat-o.
Cereþi cu mânuþele întinse spre Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt,
cereþi vreme dulce, vreme cu soare, duh mângâietor, pace ºi
bunãvoire peste toþi cei ce vin la sãrbãtoare de Duh Sfânt, iar
Eu Mã voi deºerta peste voi cu izvorul cuvântului Meu ºi îi
voi mângâia ºi îi voi îmbia ºi vã voi arãta negreºit slava
Duhului Sfânt. Amin. Fiþi rodul slavei Mele ºi nimãnui sã nu
daþi slava Mea de peste voi decât celor ce cred ca ºi voi în
numele Meu care se slãveºte peste voi, cãci Tatãl Mã prea-
slãveºte între voi, iar Eu vã dau mereu Tatãlui ca sã vã ocro-
teascã ºi sã Se slãveascã în voi cu Mine, Fiul Sãu Cel Unul
nãscut dintr-Însul mai înainte de vecii. Amin. 

Pace vouã! Toatã gãtirea sãrbãtorii lucraþi-o cu pacea
Mea din voi ºi dintre voi. Aveþi grijã de coborârea Mea la voi,
fiilor, de cuvântul Meu din cer ºi de pe pãmânt, rostit peste
voi, ca toate sã fie ca Dumnezeu, copii care trudiþi pentru
zilele Fiului Omului, pentru zilele voastre cu El, fiilor. 

Pregãtiþi botezul fântânii îngerilor. Binecuvântarea ei
va îndulci pe cei ce se adunã. Fântâna sfinþilor arhangheli
Mihail ºi Gavriil ºi a tuturor îngerilor Mei care slujesc dupã
voia Mea lucrarea pe care aþi lucrat-o pentru slava Mea, cãci
voi pentru slava Mea aþi fost nãscuþi de sus din cuvântul Meu
care curge din gura Mea, ºi peste o clipã vom prãznui cu har
mare praznicul cincizecimii lui. Iar voi fiþi fiii credinþei celei
lucrãtoare prin iubire, cã Eu trebuie sã gãsesc credinþã pe pã-
mânt acum când sunt întru venire ca sã-i adun pe cei ce sunt
ai Mei. Vreau prin voi sã vânez lumea ºi sã-i dau viaþa, cãci
ea petrece întru moarte. Fiþi ucenici minuni, cãci vrând-ne-
vrând Îmi voi deºerta peste voi ºi apoi din voi slava Mea ºi a
ei, numai sã aveþi grijã sã staþi de mânuþã cu Mine, fiilor, ºi sã
staþi deoparte de neamul cel pãcãtos de pe pãmânt. 

O, copii din porþi, prindeþi puteri, copii obosiþi. Daþi
glas cuvântului Meu care suflã peste voi pentru poporul Meu.
Luaþi Duh Sfânt ºi împãrþiþi ºi daþi puteri din cer peste cei ce
trudesc sã-Mi gãteascã sãrbãtoarea, ºi atunci Eu Îmi voi arãta
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slava Mea ºi pe poporul Meu ºi bucuria Mea, bucuria Duhu-
lui Sfânt, Care împãrãþeºte peste pãmânt ºi Se face cuvânt
spre slava Tatãlui ºi a Fiului Sãu ºi a poporului Sãu, cã vine
pe pãmânt veacul vieþii ce va sã fie, fiilor. Amin, amin, amin. 

7/20 mai 2004

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua întâi 

Omul slujeºte la mulþi stãpâni, iar cel fãrã Dumnezeu moare.
Proorocie pentru dezbinarea din biserica lumii, ºi se vor alege cei 

credincioºi venirii Domnului. 

DDDD ragostea Mea se face cuvânt peste pãmânt, iar
inima Mea ºi gura Mea sunt izvorul cuvântului

Meu. El vine cu norii, în ºoaptã de vânt, cu glas de Duh Sfânt
ºi mângâie, cãci este Mângâietorul pe Care L-am fãgãduit
acum douã mii de ani pentru ziua cea mare a sãrbãtorii Mele
de Duh Sfânt peste ucenicii Mei. Amin, amin, amin. 

O, ce frumos le-am spus Eu tuturor atunci când le-am
vorbit despre fãgãduinþa Duhului Sfânt ºi le-am spus aºa:
«Cel ce crede în Mine, râuri de ape vii vor curge din pânte-
cele lui», ºi am zis aceasta despre Duhul Sfânt, pe Care aveau
sã-L primeascã toþi acei ce vor crede în Mine dupã ce Eu
aveam sã fiu preaslãvit de Tatãl. O, ce frumos am vorbit Eu
atunci, cã pânã ºi slugile care au fost trimise de arhierei ºi de
farisei sã Mã prindã ºi sã Mã aducã lor le-au rãspuns lor:
«Niciodatã n-a vorbit un om aºa cum vorbeºte Acest Om». 

O, ce frumos este cuvântul Meu în cer ºi pe pãmânt
peste cei ce au venit întru Mine dupã cãlãtoria lor în trup ºi,
iarãºi, peste voi pe pãmânt, copii ai poporului cuvântului Meu
care naºte de sus pe om prin credinþa lui în Mine, credinþã ca-
re lucreazã prin iubire; ºi, iarãºi, peste cei ce s-au adunat la
strigarea Mea lângã voi acum, la zilele de sãrbãtoare ale Du-
hului Sfânt. 

O, deschideþi-Mi, voi, copii care staþi porþi de intrare a
cuvântului Meu în cartea sa de azi! Întãriþi-vã inimioarele ºi
puterea din ele ºi daþi-Mi Mie putere sã grãiesc peste voi ºi
peste poporul cuvântului Meu ºi peste oaspeþii veniþi cu Mine
din cer ºi peste cei de pe pãmânt care s-au strâns pe lângã Noi
de sãrbãtoare, fiilor. Iatã, suflu peste voi cu ºoapta Duhului
Sfânt, Care Se face cuvântul gurii Mele: lãsaþi puterea Mea sã
vã cuprindã ºi slujiþi venirii Mele, cã vreau sã le grãiesc celor
ce s-au adunat în grãdinile Mele cu voi. Puterea voastrã cea
slãbitã lãsaþi-o cuprinsã în puterea Mea, cã niciodatã n-a
vorbit un om aºa cum grãiesc Eu, Fiul Omului, Domnul ºi În-
vãþãtorul poporului Meu. Urechea voastrã sã stea deschisã,
iar mâna sã v-o lãsaþi în mâna Mea, ºi apoi luaþi ºi împãrþiþi.
Amin, amin, amin. 

Iatã cum lucrez lucrarea Mea de Duh Sfânt ºi de cu-
vânt! Vuiet din cer, ca de suflare de vânt care vine repede ºi
vã umple încãperea ca sã vã umple de Duh Sfânt, ºi voi sã-L
împãrþiþi apoi. Grãiesc pe limba tuturor, iar faptele Mele sunt
minunate ca ºi grãirea Mea. Amin. 

O, auziþi glasul Meu, voi, cei ce v-aþi strâns lângã gura
izvorului Meu! Vã întâmpin cu duhul pãcii Mele, cãci pacea
pe care v-o dã duhul lumii nu este ca aceea pe care Eu v-o
dau. Am pus pe poporul cuvântului Meu sã se jertfeascã cu
iubire ºi cu ascultare, cãci de la iubire vine ascultarea. I-am
spus lui sã-Mi pregãteascã sãrbãtoare de Duh Sfânt, ºi apoi sã
vã chem ºi sã vã învãþ. ªi ce sã vã învãþ? Voiesc sã vã învãþ
sã însetaþi ºi sã veniþi la Mine ºi sã beþi ºi sã credeþi cã Eu sunt
Hristosul Tatãlui ºi cã Tatãl Mã trimite cuvânt pe pãmânt ca
sã-i adun lângã El pe cei aleºi ai Sãi, pe cei ce se aleg pentru

Tatãl ca sã-Mi fie Mie fraþi ºi ucenici. Amin. O, aºa strân-
geam Eu acum douã mii de ani mulþimile pe lângã Mine, ºi
apoi le vorbeam despre împãrãþia cerurilor, ca sã fac din cei
ce ascultau glasul Meu împãrãþie a Mea. Aºa ºi acum lucrez,
ºi lucrez cu multã milã, cu multã iubire, ºi fericit este cel ce
crede în cuvântul acesta care vine cu vuiet din cer ca de su-
flare de vânt repede, ºi vã împart din el prin cei care Mã îm-
part vouã. Iar cei ce nu cred ºi nu vin, aceia nu se dau Mie, ºi
de aceea nu cred ºi de aceea nu vin când Eu îi chem ca sã-i
aleg apoi dacã vin, ºi ca sã-i fac credincioºi prin învãþãtura
Mea cu care nimeni nu poate vorbi vreodatã pe pãmânt în
afarã de Mine, fiindcã puterea Mea este Tatãl, de la Care aud,
ºi apoi grãiesc, cãci Tatãl în Mine este, iar Eu în El sunt, ºi
cine Mã crede pe Mine, crede ºi pe Tatãl, ºi acela este iubit de
Tatãl, Care vine cu Mine, ºi apoi cinãm cu cel credincios
venirii Mele ºi Ne arãtãm lui, precum am fãgãduit cã vom îm-
plini peste cei binecredincioºi. Amin. 

O, auziþi glasul Meu, voi, cei ce aþi venit la chemarea
Mea! Luaþi ºi învãþaþi sã vã trãiþi viaþa acum ºi pururea, ca sã
fie înghiþitã de vecie, ºi veºnici sã fiþi apoi, cã nimic nu este
la Mine cu neputinþã dacã omul crede în lucrarea Mea de pes-
te el ºi care lucreazã cu putere la credinþa lui în Mine, Cel ce
pot totul. Amin. 

O, omule nãscut din om, o, ce mulþi stãpâni ai tu, ce
mulþi! Voiesc sã te învãþ sã te iubeºti, cã tu nu ºtii sã te iubeºti.
Iubirea e mai tare ca moartea, dar tu nu ºtii sã iubeºti ºi sã te
iubeºti, iar ca sã ºtii trebuie sã urãºti. O, omule nãscut din om,
trebuie sã urãºti moartea, dar dacã tu nu ºtii care este lucrarea
ei, tu o iubeºti ºi o trãieºti în loc de viaþã, ºi pe Mine Mã doare
moartea ta, Mã doare de ºapte mii de ani moartea omului cea
care l-a scos pe om din raiul pe care Eu i l-am dat sã-l stãpâ-
neascã bine ºi sã-l trãiascã frumos ºi sã-l aibã dulce ca pe
viaþa lui, cãci omul fãrã de ascultare de Dumnezeu, este mort
ºi nu este viu. 

O, ce mulþi stãpâni ai tu, omule, ce mulþi! ªoapta
Duhului Sfânt vine la tine pe suflare de vânt, cãci faptele
Mele sunt minunate ºi nimeni de pe pãmânt nu te învaþã îm-
pãrãþia Mea înãuntrul tãu ºi faptele ei. 

O, ce mulþi stãpâni ai tu, omule! Casa cu mulþi stãpâni
peste ea se clatinã, se surpã, ºi apoi nu mai este. Ai stãpâni
mulþi peste tine ºi peste viaþa ta. Ai stãpâni peste mâna ta,
peste trupul tãu, peste duhul tãu. Ai gândurile tale, ºi apoi ai
inima care te stãpâneºte ºi pentru care tu mult trudeºti ºi în
zadar trudeºti, cãci trudeºti pentru vânt. Ai stãpâni trupul ºi
duhul, iar viaþa pe care þi-am dat-o când þi-am dat sufletul,
plânge fãrã ca tu sã ºtii ce este plânsul ei. Ai copiii stãpâni,
cãci le slujeºti lor. Ai adunãtura ta stãpânã peste tine. Nu tu o
stãpâneºti pe ea, ci ea te stãpâneºte pe tine, ºi de aceea nu poþi
sluji vieþii pe care Eu þi-am dat-o s-o trãieºti. Slujeºti adunã-
turii tale dupã ce o aduni. Ai gusturile inimii tale care te stã-
pânesc ºi pentru care mult trudeºti ºi uiþi cã zadarnic trudeºti.
Ai animalele de pe lângã casa ta care ºi ele îþi stãpânesc
timpul ºi mintea ºi inima. Ai slujba ta la stãpân strãin de
Dumnezeu ºi care te stãpâneºte ºi cãruia îi slujeºti ca sã-þi dea
platã ºi ca sã-þi faci gusturile dupã ce trudeºti pentru ele, iar
ele se risipesc apoi ºi nu te bucurã, chiar dacã tu crezi cã e bu-
curie cea pentru care atâta trudeºti. Ai pãcatul care te
stãpâneºte ºi care te face sã nu asculþi de Mine, Învãþãtorul
Cel de la Tatãl venit pe pãmânt atunci ºi acum, iar tu hrãneºti
din tine ºi din afara ta pãcatul ºi n-ai cum sã te ascunzi sub el,
cãci el te lasã gol de viaþã ºi de ascultare spre viaþã ºi te
hrãneºte cu moartea lui, cãci Eu am spus când am venit de la
Tatãl cã pãcatul este moarte, ºi tu cu moarte te hrãneºti ºi ei îi
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slujeºti. ªi îþi mai spun spre trezirea ta cã omul nu poate
pãcãtui decât dupã ce moare, dupã ce aruncã de la el viaþa pe
care Eu i-am dat-o s-o trãiascã pe pãmânt. 

O, câþi stãpâni ai tu, omule durut de la despãrþirea ta de
Duhul Meu Cel Sfânt, Care suflã de ºapte mii de ani peste pã-
mânt ca sã te cheme iar în duhul ascultãrii de Dumnezeu! O,
Eu nu am tãcut nicicând pe pãmânt, ºi mereu am grãit din cer
peste cei ce aud ºi împart grãirea Mea ca sã-l chem pe om
acasã, ca sã-l iau în Mine, ca sã-l adun sub mantia Mea cum
îºi adunã cloºca puii, dar greu îi este omului sã vinã la Mine
ºi sã bea, ºi apoi râuri de ape vii sã curgã din gura pântecelui
lui, din inima lui care este casa lui Dumnezeu, pântecul Meu
în om. 

O, ai mulþi stãpâni, omule, ºi ei te stãpânesc ºi îþi surpã
viaþa. Numai pe Mine nu poþi sã vrei sã Mã ai de Stãpân ºi
sã-Mi slujeºti ca sã te povãþuiesc ca pe un ascultãtor al Meu
ºi sã-þi plãtesc apoi cu viaþã veºnicã, cu cerul pe pãmânt sã-þi
plãtesc, sã-þi dau cerul în stãpânire pe pãmânt, dar nu sã Mã
scoþi pe Mine din el aºa cum M-a scos omul cel zidit de mâna
Mea din pãmânt ºi din suflarea gurii Mele de M-a lepãdat, ºi
apoi ºi Eu l-am lepãdat pe el, iar el a murit, cãci omul care nu
este cu Dumnezeu mereu pe pãmânt, moare, omule învãþat de
mila Mea care te cheamã spre ea. Moare omul ºi nu trãieºte,
cãci ca sã aibã omul viaþã în el, trebuie sã Mã aibã pe Mine
în el, cãci Eu sunt viaþa, ºi tu ºtii cã Eu am spus cã Eu sunt
calea, adevãrul ºi viaþa. Pe tine însã viaþa nu te stãpâneºte, ci
numai moartea, ºi de aceea tu mori, omule. Tu iubeºti bucuria
ta, nu pe a Mea, iar bucuria ta Mã doare pe Mine, ºi într-o zi
durerea Mea cea de la tine te va ajunge, ºi Eu n-aº vrea sã
duci tu durere mare de la bucuriile tale cele fãrã Dumnezeu,
ºi vin ºi nu te las ºi te strig din cer ºi pânã pe pãmânt ca sã Mã
auzi cã te strig ºi cã te aºtept sã te faci împãrãþie a Mea. O, Eu
nu þi-am dat viaþa ca sã omori cu viaþa ta viaþa Mea din tine.
Eu þi-am dat viaþa ca sã asculþi de Mine apoi, dar tu iubeºti
moartea ºi Mã doare cã faci aºa, ºi vin spre tine cuvânt pe
pãmânt, vin pe suflare de vânt ºi grãiesc celor ce Mã aud, cãci
Eu îi fac sã Mã audã ca sã te pot învãþa cu cuvântul Meu,
omule, ºi sã-þi arãt viaþa ºi calea ei cea dulce ºi frumosul de
pe ea ºi bucuria vieþii, cãci viaþa înseamnã Dumnezeu, iar tu,
omule, nu Mã iei de Domn ºi de Învãþãtor ºi de Stãpân al tãu.
Eu însã te îmbrãþiºez ºi te înfãºor în taina cuvântului Meu
care suflã din Mine peste tine ºi te chem sã iau din tine ºi de
peste tine moartea care-þi ucide duhul ºi trupul, ºi de la care
suferã sufletul tãu, omule. 

O, ce dor Îmi este sã te vãd cã Mã iubeºti, ºi vin sã te
chem ºi sã înveþi sã fii, ºi apoi sã trãieºti viaþa Mea, iar viaþa
ta sã n-o mai trãieºti, cã nu e bunã viaþa ta care te umple de
moarte, ci e bunã cea de la Mine care-þi dã viaþã din viaþa
Mea, omule risipitor de viaþã. Þi-am dat acest talant, þi-am dat
viaþã ca sã aduci cu ea alte vieþi la Mine, ºi Eu sã-þi dau platã
pentru slujire ºi pentru rodul tãu adus la Mine, ca apoi sã intri
în bucuria Mea, cã nicãieri pe pãmânt nu gãseºti ºi nu vei gãsi
ce gãseºti aici, la izvorul cuvântului Meu care este râul vieþii,
iar învãþãtorii tãi de pe pãmânt te opresc sã vii, cã ei nu sunt
învãþãtori de viaþã, ci sunt lupi îmbrãcaþi în hainã de miel ca
sã te înºele sã nu vii la Mine ºi ca sã le slujeºti lor ºi slavei lor
deºarte, slava cea de la om, dupã ce Eu pe toþi i-am învãþat
prin Scripturi cã slavã de la oameni Eu nu primesc, ca sã în-
veþe prin acest cuvânt toþi cei ce se aºeazã sã-l pãstoreascã pe
om ca sã-l câºtige pentru ei ºi nu pentru Mine pe om. Vai lor!
Dar ei nu vor sã creadã cã Eu sunt Cel ce le spun lor aºa, ºi
de aceea pe neºtire toþi vor fi surpaþi, fiindcã ei nu Mã iubesc
nici pe Mine, nici pe tine, omule fãrã de sprijin pe pãmânt. Ei

vor ºi pe poporul cuvântului Meu sã-l supunã lor, dar nu vor
putea aceasta, fiindcã puterea învãþãturii Mele îl þine înviat ºi
înþelept pe poporul Meu ºi îl hrãneºte pe el cu viaþã, ºi cu el
Îmi împlinesc peste pãmânt ºi peste cer Scriptura venirii Mele
cu sfinþii ºi pentru sfinþi, iar Eu sunt Pãstorul Cel tainic aºa
cum eram cu omul cel zidit de mâna Mea, ºi aºezat apoi de
Mine în rai, unde tainic îi grãiam lui, ºi el Mã auzea. 

O, omule aºteptat de Tatãl ca sã te întorci la viaþã!
Când duhul tãu îþi lipseºte, când mintea ta te poartã de capul
ei, Eu cunosc cãrãrile tale ºi cu lacrimi îþi privesc rãtãcirea ºi
duhul ei, ºi iatã, dau cu glas dulce sã te trag spre Mine ºi sã
fiu Eu avuþia ta, partea ta sã fiu în pãmântul celor vii ºi sã-þi
scot sufletul din temniþã, cãci trupul ºi duhul tãu sunt temniþa
sufletului tãu pe care-l ai în dar de la Mine când tu te naºti pe
pãmânt om din om ºi când Eu îþi dau în dar sufletul. Îþi grã-
iesc cu cuvânt dulce, cãci învãþãtura Mea e cea mai dulce
hranã ºi are în ea viaþã, numai sã vrei sã ºtii aceasta ce Eu îþi
spun. Mã doare când te vãd stãpânit de cei ce-þi furã libertatea
ta cea de la Mine, cãci pãstorii pe care îi ai, nu pot ei sã te pãs-
toreascã fãrã Mine, fiindcã este scris: «Vai de cetatea peste
care nu este cuvânt de la Dumnezeu, cuvânt de prooroc al lui
Dumnezeu, cã aceea este surpatã de oameni».

O, fii ai oamenilor, vine ziua când cei ce vã pãstoresc
pe voi se vor ridica unii împotriva altora, iar cei din ei care
vor rãmâne se vor sui în acest munte sã se închine Domnului
Savaot ºi sã-L slujeascã pe El, ºi Eu îi voi hrãni pe ei cu apele
vii care vor izvorî din acest munte de cuvânt, ºi vor curge
acestea spre rãsãrit ºi spre apus, ºi Eu voi fi Împãrat peste tot
pãmântul ca ºi în muntele acesta, cãci scris este în prooroci:
«În vremea aceea va fi Domnul Unul singur, ºi tot aºa ºi nu-
mele Sãu, unul singur, ºi toate popoarele se vor închina Lui».
Amin. 

O, fii ai oamenilor, auziþi glasul Meu! Dragostea Mea
se face cuvânt peste pãmânt. El vine cu norii în ºoaptã de
vânt, cu glas de Duh Sfânt ºi mângâie ºi povãþuieºte ºi hrã-
neºte, cãci este Mângâietorul. O, ce frumos este cuvântul
Meu în cer ºi pe pãmânt! Iar voi, cei ce cu glasul vostru v-aþi
strâns sub dragostea Mea care se face cuvânt ca sã gustaþi bu-
curia poporului Meu ºi sã aduceþi Mie slavã ºi cântare, Eu vã
voi dãrui mila Mea, ºi apoi dragostea Mea dacã inima voas-
trã va cunoaºte viaþa ºi o va iubi pe ea ºi va pãºi pe calea ei.
Amin. 

Voi, copii din porþi, cei ce auziþi glasul Meu, staþi cu
auzul sus spre Mine, cã Eu iarãºi îi voi hrãni cu Duhul Sfânt
pe cei ce s-au adunat ºi încã se vor aduna la chemarea Mea,
la slava Mea de peste voi. Vã dau puteri, vã dau din Mine, cã
sunteþi plãpânzi, iar Eu sunt Dumnezeu mare ºi Mã aplec
vouã ca sã Mã împãrþiþi, cãci Tatãl a fãcut din Mine Mielul
Care curãþã pãcatele lumii, ca s-o înnoiascã pe ea prin cuvânt,
ºi apoi prin Duhul Sfânt, Care Se face izvor din cei ce cred în
Mine, din cei ce Mã iubesc cu dor ºi cu fior, cãci dorul de
Mine este viaþa Mea din om. Amin, amin, amin. 

16/29 mai 2004

Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt. Sãrbãtoarea
Creºtinãtãþii Româneºti, ziua a doua 

Se binecuvinteazã fântâna sfinþilor arhangheli. Tatãl ºi Fiul
aºteaptã raiul din om. Lumea a ajuns la sfârºit ºi trebuie sã se
întoarcã la Dumnezeu. Întunericul este omul cel dinãuntru. 

GG lasul Meu este Duhul Sfânt, Care deschide ce-
rurile ºi Se coboarã pe pãmânt. Sunt Împãratul

slavei. Amin, amin, amin. 
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Deschideþi-Mi, voi, copii care-Mi staþi porþi de intrare
a Mea cuvânt în carte, cãci sunt Împãratul slãvilor cereºti.
Vãzduhul grãdinii întâlnirii e numai slavã în cete-cete de
sfinþi ºi de îngeri, iar cei adormiþi ºi pomeniþi pe jertfelnicul
de foc de la ieslea cuvântului Meu sunt în uimire, sunt în fe-
ricire cã vã au pe voi mijlocitori ºi salvatori din partea Mea. 

Pace vouã! Toþi cei adunaþi pe lângã voi în grãdina în-
tâlnirii, sã ia din pacea Mea de peste voi ºi sã se umple de
taina ei. Amin. E praznic de Duh Sfânt ºi vi-L dau sã-L aºe-
zaþi pe pãmânt cuvânt, cãci cei din cer sãrutã pãmântul ºi ur-
mele Mele dintre voi, copii ai slavei Mele din zilele voastre.
Sãrutare ºi Duh Sfânt aºez Eu, Fiul Tatãlui Savaot, pe creº-
tetul vostru, cãci aþi trudit la porunca Mea ºi M-aþi aºezat cu
sãrbãtoare de cuvânt înaintea celor chemaþi sã bea de la Mine,
cãci fericiþi sunt cei ce cred ºi vin ºi iau ºi se aºeazã dupã voia
Mea înaintea Mea acum când iarãºi vin de la Tatãl pe pãmânt,
iar Eu la toþi le amintesc cuvântul pe care acum douã mii de
ani l-am rostit ºi am zis: «Eu sunt Lumina lumii. Cel ce Îmi
urmeazã Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina
vieþii». Amin, amin, amin. 

Iar acum, voi, fiilor unºi de Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt,
Dumnezeul vostru, ridicaþi spre Noi mânuþele ºi cereþi pe
Duhul Sfânt, Care sfinþeºte toate, sã binecuvinteze cea de a
doua fântânã scoasã de voi deasupra în grãdina întâlnirii, cãci
Eu rostesc ºi spun: Se binecuvinteazã ºi se sfinþeºte prin
cuvânt ºi prin darul Duhului Sfânt apa aceasta spre tãmã-
duirea celor ce vor bea din ea, în numele Tatãlui ºi al Fiului
ºi al Sfântului Duh. Amin, amin, amin. 

Îngerul Meu, arhanghelul Mihail, ºi lângã el arhanghe-
lul Gavriil, ºi lângã ei toþi îngerii slavei Mele care ascultã de
Mine, sã strãjuiascã de acum ºi pururea fântâna ieºitã din pã-
mânt ºi din apele cele adânci în grãdinile Mele cu voi. Amin.
Iar voi sã fiþi mereu cei ascultãtori ºi numai de Noi sã ascul-
taþi pe pãmânt, cãci voi sunteþi fiii lui Dumnezeu în mijlocul
fiilor oamenilor, iar cei ce nu ascultã de Mine prin voi nu vin
sã-Mi urmeze Mie ca ºi voi, ci umblã în întuneric ºi nu au lu-
mina vieþii. Am fãcut din voi viaþa Mea pe pãmânt, cãci viaþa
este lumina oamenilor, dar întunericul nu o cuprinde pe ea, iar
cei ce nu o cuprind pe ea rãmân în întuneric. 

O, ce frumos este cel ce are viaþã, ce frumos! Iar cel ce
nu o are pe ea nu este frumos, ci este în întuneric. Dar Eu vin
cu duh de viaþã peste pãmânt, ºi el pluteºte pe deasupra gata
sã se aºeze peste om, cãci n-am venit cu el de la Mine Însumi,
ci Tatãl M-a trimis ca sã fac început de cer nou ºi de pãmânt
nou pe pãmânt, ºi vã am pe voi martori ai venirii Mele cuvânt
care vine la voi cu norii, vuiet din cer ca de suflare de vânt
care vine repede aºa cum ºi acum douã mii de ani l-am adus
peste ucenicii Mei, iar în cartea legii este scris cã mãrturia a
doi sau trei oameni este adevãratã. 

Le-am zis acum douã mii de ani fariseilor: «Eu sunt
Lumina lumii, iar cel ce-Mi urmeazã Mie nu va umbla în
întuneric, ci va avea lumina vieþii». Iar ei Mi-au spus: «Tu
mãrturiseºti despre Tine Însuþi, ºi mãrturia Ta nu este adevã-
ratã», dar Eu le-am rãspuns ºi le-am zis: «Chiar dacã Eu
mãrturisesc despre Mine Însumi, mãrturia Mea este adevãra-
tã, fiindcã ºtiu de unde am venit ºi unde Mã duc, iar voi nu
ºtiþi de unde vin ºi nici unde Mã duc, fiindcã nu puteþi sã daþi
ascultare cuvântului Meu, cãci voi judecaþi dupã trup, iar Eu
nu judec pe nimeni, ºi chiar dacã Eu judec, judecata Mea este
adevãratã, fiindcã nu sunt singur, ci Eu ºi Tatãl, Cel Care
M-a trimis pe Mine, iar în legea voastrã este scris cã mãrtu-
ria a doi oameni este adevãratã». ªi iarãºi le-am mai spus

aºa: «Voi sunteþi din cele de jos; Eu sunt din cele de sus. Voi
sunteþi din lumea aceasta; Eu nu sunt din lumea aceasta, ºi
dacã nu credeþi cã Eu sunt ºi cã una cu Tatãl sunt, veþi muri
în pãcatele voastre; ºi când veþi înãlþa pe Fiul Omului, atunci
veþi cunoaºte cã Eu sunt ºi cã de la Mine Însumi nimic nu fac,
ci precum Tatãl Mã învaþã, aºa grãiesc, ºi El este cu Mine ºi
singur nu Mã lasã, fiindcã Eu pururea fac cele plãcute Lui».
Amin. 

O, fiilor care-Mi staþi porþi de intrare în Ierusalim, se
apropie praznicul cincizecimii cuvântului Meu care a suflat
vuiet din cer ca de suflare de vânt ºi s-a scris pe pãmânt, ºi
din el s-a nãscut popor de nou Ierusalim, cãci cuvântul Meu
a chemat ºi a ales, ºi apoi a fãcut popor credincios. Amin. Mã
las cu mângâiere de cuvânt ºi vã umplu de har ca sã împãrþim
din Mine peste cei care cu dor în suflet au venit la izvor. În
ziua care a trecut le-am grãit ºi i-am învãþat cã dorul de Mine
este viaþa Mea din om, ºi încã îi învãþ ºi azi ºi le spun cã vreau
ca dragostea Mea care se face cuvânt peste pãmânt ºi peste
om ºi prin care toate s-au fãcut ºi iarãºi se fac în cer ºi pe
pãmânt, sã-i cuprindã pe ei în ea, iar ei sã se lase cuprinºi,
cãci fãrã ea nimic nu se face, ci numai prin ea. Amin. 

Când am fãcut la început cerul ºi pãmântul cu cuvântul
Meu cel dintru început, cu dragostea Mea ºi a Tatãlui le-am
fãcut, iar cuvântul acesta este dragoste, ºi toate prin el iarãºi
se fac, ºi fãrã el nimic nu este, ºi nici viaþã fãrã el nu este. Vã
învãþ ºi în ziua a doua a sãrbãtorii de Duh Sfânt pe voi, cei
adunaþi la slava Mea cea din mijlocul poporului cuvântului
Meu. Aºezaþi-vã, vã spune Fiul Tatãlui Savaot. Cuvântul Meu
este viaþã, iar viaþa este lumina oamenilor. 

Luaþi viaþã, luaþi luminã ºi faceþi-vã sãlaº al Duhului
Meu, cãci duhul omului Mã scoate pe Mine din om ºi Mã lasã
afarã. O, vã învãþ sã nu fiþi din lumea aceasta, ci sã ieºiþi din
ea aºa cum au ieºit cei din care Eu Mi-am fãcut popor ascul-
tãtor de Dumnezeu acum, la sfârºit de timp. Lumea va bea
curând din vinul aprinderii mâniei Mele, cã de ºapte mii de
ani rabd plângând în Tatãl, ºi Tatãl plângând în Mine pentru
omul cel rãtãcit de rai, cãci nu omul a fost cel care a pierdut
raiul, ci Domnul l-a pierdut. Raiul este odihnã ºi viaþã fãrã de
sfârºit, iar Eu ºi cu Tatãl Ne-am pierdut odihna acum ºapte
mii de ani când omul a cãlcat peste rai ºi l-a stricat prin pãcat
ºi l-a strivit prin semeþie, cãci s-a ridicat ºi s-a voit mai mare
ca Dumnezeu, ºi atunci Dumnezeu a pierdut raiul, ºi de atunci
umblã Dumnezeu pe pãmânt dupã om, umblã fãrã odihnã,
umblã plângând, iar slava Lui este durerea, durerea ºi bucuria
de a-l gãsi pe om. Amin. 

Omul a fost sã fie raiul lui Dumnezeu, odihna lui Dum-
nezeu, ºi Dumnezeu l-a pierdut pe om. Dumnezeu a pierdut
raiul, nu omul l-a pierdut. O, cum sã-Mi gãsesc iarãºi raiul?
Hai, Tatã, sã punem în om dorul de Noi, Tatã Savaot! Dorul
de Noi este viaþa Noastrã din om, Tatã. Amin, amin, amin. 

– OO,Fiule Emanuel, o, copil al Meu, Cel Unul
nãscut din Mine mai înainte de vecii! Cu

lacrimi îl rugãm pe om sã se întoarcã în Noi, ºi Te trimit cu-
vânt pe pãmânt, Fiule scump, dar lumea nu are nimic în Noi.
Mi-e milã de Tine, tatã. Eºti Fiul Meu Cel iubit, întru Care am
binevoit la început pentru om ºi, iarãºi, acum douã mii de ani
ºi, iarãºi, acum, la sfârºit de timp, copil al iubirii Mele pentru
om, cã Eu pentru om Te-am nãscut din Mine mai înainte de
toþi vecii, ca sã fii Tu Unul nãscut precum Eu, Tatãl, Unul
sunt, ºi întru Tine sunt, aºa cum Tu întru Mine eºti, ºi cine
Te-a vãzut pe Tine M-a vãzut ºi pe Mine, Fiule durut dupã
om, ca ºi Tatãl durut. 
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O, ce dulce cuvânt eºti, Fiule, Cuvântule al Meu! Dar
lumea ºi duhul ei nu ºtie, nu vrea sã-L ºtie pe Cuvântul, cãci
Tu nu eºti din lume. Mi-ai fãcut popor, Fiule, ºi nici el nu este
din lume, ºi lumea nu-l iubeºte pe el pentru cã nici el nu mai
este din lumea aceasta, ci este din Tine, Cel ce iarãºi îl faci pe
om ºi lucrezi la facerea din nou a lumii, ºi tot cu cuvântul lu-
crezi, ca ºi la început, ºi lucrezi prin fii nou-nãscuþi din Tine,
din cuvântul cel de sus care vine în mijlocul lor din gura Ta
vuiet din cer, ca de suflare de vânt care vine repede ºi îi cu-
prinde pe cei ce Te aºeazã în cartea Ta din zilele acestea, cãci
Eu, Tatãl, iarãºi Te-am trimis dupã om. Cu lacrimi îl rugãm
pe om sã iasã din lume ºi sã se facã dor, cãci dorul de Noi este
viaþa lui Dumnezeu în om, Fiule plin de dor dupã om, ca ºi
Tatãl plin de dor. Iar acum, în a doua zi a sãrbãtorii Noastre
din mijlocul poporului Tãu ºi al Meu, învaþã-i Tu, Cuvinte al
Meu, învaþã-i iar ºi iar dorul de Noi, ca sã Ne facem casã Þie
ºi Mie în cei ce au venit la chemarea Ta la izvor, cãci dorul de
Noi este viaþa din om. O, ce frumos îi înveþi Tu din Scripturi
credinþa în Tine pe cei ce s-au adunat la trâmbiþarea Ta, cã Tu
prin poporul Tãu cel micuþ voieºti sã vânezi lumea ºi s-o
aduci la Tatãl Tãu. O, mai sunt, Fiule scump ºi înlãcrimat ºi
de dor zdrobit, cã dor Îþi este de om ºi de Tine în om, iar dorul
Tãu este din Mine, tatã; mai sunt din cei ce nu stau aplecaþi
sub Baal, ºi voiesc sã Þi-i dau ºi sã-i aduci la Mine ºi la Tine
ºi sã faci din ei sãlaºe de Duh Sfânt, ºi omul sã se întoarcã
acasã, Fiule însuspinat dupã casã, cãci omul este raiul Nostru
de odihnã, omul care se face chipul ºi asemãnarea Noastrã, ºi
apoi odihna Noastrã. Amin. 

Hai, cu cuvânt dulce, hai ºi iarãºi învaþã-i pe cei adu-
naþi, cã Tu eºti cuvântul Meu, Fiule. Cuvântul Tatãlui Savaot
Tu eºti, ºi Tatãl Se preaslãveºte în Tine ºi în cuvântul Tãu ºi
Te preaslãveºte, iar Tu preaslãveºte-Te în cei prin care azi Te
mãrturiseºti, în cei ce Te mãrturisesc, Fiule scump. Amin. 

– OO,Tatã, preaslãveºte-Te întru Mine, ca sã
creadã lumea cã Tu iarãºi M-ai trimis,

Tatã. Fã cale cuvântului Meu peste pãmânt, cã poþi, Tatã.
Ajutã-i pe cei mici ºi plãpânzi ai Mei ºi ai Tãi ca sã poatã ei
sã Ne dea lumii, ºi lumea sã iasã din ea ºi din duhul ei ºi sã
Ni se dea de casã, cãci lumea a ajuns la sfârºit ºi trebuie sã se
întoarcã la Noi, Tatã. Amin. 

Iar voi, cei ce sunteþi ai Mei ºi ai Tatãlui, rugaþi-vã pen-
tru întoarcerea omului acasã, ºi sã se facã omul casã lui Dum-
nezeu, raiul lui Dumnezeu, odihna Tatãlui ºi a Fiului ºi a
Duhului Sfânt, pentru care omul a fost zidit. Amin. 

O, omule venit la izvor ca sã auzi de la Mine, ºi tu,
omule care nu vii ºi nu auzi, ºi tu, cel ce auzind nu auzi! O,
ce frumos te învãþ din Scripturi ca sã crezi tu apoi cã Tatãl
M-a trimis! Auzi glasul Meu, omule, ºi învaþã ºi te aºeazã în
dorul care te cheamã sã-L iubeºti pe Dumnezeu cu duhul, cu
trupul ºi cu sufletul tãu. Dezleagã-þi încuietorile cu care þi-ai
închis sufletul. Vino cu duhul ºi cu trupul la Mine, ca sã aibã
sufletul libertate, cãci sufletul tãu este de la Dumnezeu. Pace
þie, cã tu nu ai pace nici atunci când tu simþi cã o ai pe ea, cã
sufletul tãu care este de la Mine plânge, ºi Eu îl aud ºi îþi spun
cã plânge. Plânge Dumnezeu dupã tine, omule, ºi te cere de
casã a Lui. Dã-te Lui de sãlaº, cã numai El va mai rãmâne
între cele ce vor fi iarãºi noi toate; El ºi cu ai Lui care s-au dat
ºi se dau Lui sãlaº ºi împãrãþie a cerurilor Lui. 

M-a trimis Tatãl, omule. Nu de la Mine Însumi îþi grã-
iesc. Tatãl grãieºte întru Mine, iar mãrturia Noastrã este ade-
vãratã, cãci El este cu Mine ºi singur nu Mã lasã, fiindcã Eu
fac cele plãcute Lui. Cel ce nu-Mi urmeazã Mie este în întu-

neric, ºi el nu cunoaºte întunericul ºi nu are cine sã-i spunã ce
este întunericul. Întunericul este omul cel dinãuntru, iar cel ce
stã înãuntru nu se vede, ºi este în întuneric, iar lumina este
cea care lumineazã din om în afara lui, ºi ea se vede, cãci lu-
mina vede ºi se vede, ºi întunericul nu o cuprinde pe ea. 

Vai celor ce dau sã Mã mãrturiseascã pe Mine arã-
tându-ºi odatã cu aceasta prin cele din afara lor întunericul
lor! Aceia nu pot fi luminã. Sã se depãrteze de pe calea Mea
aceia, ºi dacã vor, sã înveþe mai întâi ce este calea, ºi apoi sã
se uite bine pe ea ºi în ea ºi nu oricum sã se uite, ºi apoi sã
aleagã ºi sã se aleagã. Cei ce grãiesc de capul lor în numele
Meu, zic ei, aceia nu au învãþãtor ºi nu se lipeºte de ei învã-
þãtorul, cãci sunt îngâmfaþi aceia, iar învãþãtorul cel de la
Mine nu trage la aceia, cãci el are Duhul Meu cu Care el cu-
noaºte pe cei ce sunt în întuneric. 

Vin Învãþãtor pe pãmânt, cã Eu sunt Unul singur Învã-
þãtor, iar omul este om, ºi dacã vrea sã fie mai mult decât atât,
sã intre la învãþat ºi sã se facã ucenic ascultãtor ºi mãrturisi-
tor al celor ce Eu le rostesc cu însãºi gura Mea peste pãmânt
ºi peste om. O, e plin pãmântul de hristoºi mincinoºi care stau
pe nisipul mãrii, iar Cel adevãrat Eu sunt, ºi sunt Unul singur
ºi fac cele plãcute Tatãlui ºi de aceea Tatãl nu Mã lasã singur.
Vai celui ce umblã singur, iar cel ce crede în Mine ºi Îmi
urmeazã, sã cunoascã acesta cã cel ce umblã singur nu este de
la Mine ºi nu poate mãrturisi singur pe Dumnezeu peste oa-
meni. O, vine pe pãmânt adevãrul ºi dreptatea, care vor lua la
vale pe toþi cei care se zidesc pe nisip, ºi adevãrul va face
curat ºi sfânt pãmântul ºi pe cei iubiþi ai Tatãlui Meu ºi care
vor rãmâne cu Dumnezeu pe pãmânt nou. Cu dragoste Eu ºi
cu Tatãl am fãcut lumea la început. Cu dragoste iarãºi o vom
face, cãci adevãrul este dragoste ºi toate prin el se fac între
cele ce se fac ca sã rãmânã. Eu ºi cu Tatãl cãutãm de ºapte mii
de ani raiul pe care l-am pierdut, ºi îl vom face din nou pe om,
ºi din Duhul Sfânt îl vom naºte cu cuvântul, ºi apoi Ne vom
odihni în el. Amin. 

O, e praznicul Duhului Sfânt în cer ºi pe pãmânt, ºi e
Domnul cu tine, poporul Meu cel nou ºi ascultãtor de voia
Mea pe pãmânt. Mi-e dor de rai. Îi este ºi Tatãlui dor, ºi dorul
Nostru îl punem în cei ce Ne poartã cu el, în cei ce au viaþã
în ei, cãci viaþa este dorul de Dumnezeu în om. 

O, sunteþi obosiþi, fiilor care trudiþi venirii cuvântului
Meu peste pãmânt. Sunteþi osteniþi, voi, copii care puneþi
masã mulþimii care vine la izvorul Meu. O, nu veþi rãmâne
nerãsplãtiþi. Fericiþi sunt cei ce trudesc pentru ca Domnul
sã-ªi gãseascã raiul, sã-l gãseascã pe om ºi sã-l facã rai pe
om. V-am aºezat cu mânuþele ridicate înaintea Mea ca sã ce-
reþi voi vreme dulce ºi mângâioasã pentru sãrbãtoare, iar Eu
v-am ascultat, cã vã iubesc. Staþi întru Mine, ºi dorul Meu
sã-l purtaþi ºi el sã vã fie viaþa, cã omul fãrã dor de Dumnezeu
este om fãrã de cale ºi fãrã de viaþã. 

Iar pe voi, cei ce aþi venit cale lungã la izvor, vã slobo-
zesc mângâindu-vã cu duhul învãþãturii ºi aplecându-Mã ca
sã vã mulþumesc cã aþi venit la Mine, ºi vã doresc ai Mei dacã
ºi voi doriþi sã fiþi fii ai lui Dumnezeu. Vã voi plãti cu duhul
înþelepciunii ºi al credinþei dacã iubiþi adevãrul vieþii, ºi vã
voi aºtepta sã vã umpleþi de dragoste de Dumnezeu, cã dra-
gostea Eu sunt, ºi sunt Fiul Tatãlui ºi vã cer pentru Tatãl, nu
pentru Mine, cã Eu Îi sunt Fiu ºi pentru El slujesc. Amin.
Pace vouã dacã veþi avea dragostea cale spre Mine! Dragos-
tea dintre om ºi om dacã nu este Dumnezeu, atunci nu este ea,
ºi este omul cu cele ale lui. Dragostea este cereascã, nu este
din lumea aceasta. 
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Cei ce au venit cu daruri la izvor, la ieslea cuvântului
Meu, cei ce Mi-au dat slavã cu harurile lor, Eu, Domnul, Mã
aplec ºi le mulþumesc, ºi cu lacrimi îi cer ca sã-i dau Tatãlui
sã-i creascã El pentru El prin cuvântul Meu, cãci Eu sunt Cu-
vântul Tatãlui. Binecuvântatã sã fie înþelepciunea cea de sus
în cei ce o primesc pe ea dupã ce beau din izvorul Meu de cu-
vânt! Eu sunt Mieluþul Tatãlui, ºi fericiþi sunt cei ce trãiesc
viaþa Mea în viaþa lor, ºi luminã a lumii sunt aceia, precum Eu
sunt. 

O, copii care trudiþi pentru slava Mea, Eu pentru slava
Mea v-am nãscut. Fiþi luminã din Luminã, precum Eu sunt
din Tatãl. Fiþi din Mine! Amin. Fiþi sarea pãmântului, fiilor,
iar Eu vã mângâi trupuºoarele ostenite ºi vã cuprind, cãci sun-
teþi dornici de slava Mea peste pãmânt. Acum vom sta înfã-
ºuraþi în duh de Rusalii pânã ce ele vor sfârºi de mãrturisit
peste mulþimi în aceste zile ale lor, ºi apoi vom slobozi pe cei
vii ºi pe cei adormiþi, ºi pe sfinþi ºi pe îngeri, ºi Ne vom odihni
ºi vom fi mereu raiul Tatãlui, cãci raiul pe pãmânt voim sã-l
aºezãm Noi, copii trudiþi pentru mila Mea de om. 

Pace vouã! Pacea aceasta s-o ia de la voi toþi cei care
vor alerga sã fie ca voi. Pace vouã! În duh de sãrbãtoare de
Rusalii vã þin ºi vã cuprind ºi vã ocrotesc mereu. O, ce dulce
este pacea, dar oamenii goi de Dumnezeu nu cunosc fructul
ei ºi gustul ei. Pace vouã! Pace vouã! Pace vouã! Amin, amin,
amin. 

17/30 mai 2004

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua a treia 

Omul nu mai ºtie sã aibã pe Dumnezeu de Tatã. Viaþa mincinoasã
îºi va lua platã prin hristosul mincinos. Naºterea de sus e scumpã

ºi trebuie pãzitã sã fie. 

ÎÎ ncã un pic de cuvânt, ca sã lãsãm peste Noi ºi pes-
te voi pacea Duhului Sfânt. În ziua a treia Noi ºi

cu voi sã-i bucurãm pe sfinþi ºi pe îngeri ºi pe cei adormiþi.
Amin. 

O, copii din porþi, încã un pic de vlagã peste trupuºoa-
rele voastre pun Eu, Domnul, ºi unde Eu pun, se face dupã
cuvântul Meu. Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt stau aºezaþi în Trei-
me ºi binecuvinteazã acum odihna celor ce au trudit, ºi fericiþi
sunt cei care au luat ºi au gustat din masa de cuvânt a Treimii
cereºti, Care Se numeºte Dumnezeu. Amin. 

Sfinþii ºi îngerii v-au fost oaspeþi cereºti ºi au slujit cu
voi Tatãlui ºi Fiului ºi Duhului Sfânt. Cerul cel nevãzut s-a
fãcut hotar împotriva a tot rãul care s-ar fi apropiat sã tulbure
ºi sã neliniºteascã duhul sãrbãtorii de Duh Sfânt, cã Eu, Dom-
nul, v-am spus, fiilor, sã vã rugaþi cu tot poporul pentru mân-
gâiere ºi pentru ajutor ceresc ºi pentru armonie peste sãrbã-
toare, iar sfinþii ºi îngerii au vegheat aºa, ºi acum ei dau slavã
Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh ºi Îl cinstesc pe Dumnezeu,
cãci Cei trei una sunt. Amin. 

O, ce mângâietor i-am învãþat pe cei ce au bãtut calea
ca sã vinã sã ia din cer! Mã doare cã omul de pe pãmânt nu
mai citeºte în Scripturi, nu se mai strânge om cu om sã se uite
în ele ºi sã le înþeleagã, ºi apoi sã primeascã peste om lucrarea
lor împlinitoare. O, nu mai ºtie omul sã aibã Tatã aºa cum Eu
am, ºi sã facã ce-i spune Tatãl sã facã. Iatã, Eu nu pot sã fac
nimic de la mine dacã nu vãd pe Tatãl fãcând, iar cele ce face
Tatãl, acestea le fac ºi Eu, Fiul, întocmai. Le spuneam iudei-
lor care se luptau sã-Mi caute vinã pentru cuvântul Meu cu
care Mã numeam Fiul Tatãlui, ºi le spuneam aºa: «Tatãl iu-
beºte pe Fiul ºi Îi aratã toate câte face, ºi mai mari decât

acestea îi va învãþa, ca voi sã vã miraþi, cãci precum Tatãl
scoalã morþii ºi le dã viaþã, tot aºa ºi Fiul, pe care voieºte îl
înviazã, iar Tatãl a dat toatã judecata Fiului Sãu, ca toþi sã
cinsteascã pe Fiul precum cinstesc pe Tatãl, iar cel ce ascultã
cuvântul Meu ºi crede în Cel Care M-a trimis, are viaþã veº-
nicã ºi la judecatã nu va veni, cãci s-a mutat din moarte la
viaþã». Amin. 

O, fiilor, cel ce crede în Mine ºi în Tatãl, acela nu vine
la judecatã, cãci are viaþã. Fiul are viaþã în Sine ca ºi Tatãl, ºi
iatã ceasul când cei din morminte aud glasul Fiului, iar cei
care-l aud înviazã. ªi iarãºi vine ceasul ca toþi cei din locuin-
þa morþilor sã se scoale la glasul Meu pentru judecata faptelor
lor, ºi judecata cea de la Mine este dreaptã, pentru cã nu voia
Mea, ci voia Tatãlui Care M-a trimis o fac, iar Tatãl mãrturi-
seºte despre Mine. Amin. 

O, ce fericit este cel ce crede în Mine ºi în Cel ce Mã
trimite cuvânt pe pãmânt! Dar omul nu mai ºtie sã aibã Tatã
aºa cum Eu ºtiu. Cei ce se dau a fi pãstori cu oi, iatã ce le
spun: voi, cei ce vã lãudaþi cu Dumnezeu, cercetaþi Scripturi-
le, cãci voi socotiþi cã în ele aveþi viaþã veºnicã, ºi acelea sunt
care mãrturisesc despre Mine, ºi nu voiþi sã veniþi la Mine ºi
sã aveþi viaþã, cãci cuvântul Meu din ele ºi cel de azi rostit de
gura Mea nu sãlãºluieºte în voi, pentru cã voi nu credeþi în
Cel pe Care Tatãl L-a trimis, ºi Acela mãrturiseºte despre
Mine, iar voi glasul Lui nu l-aþi auzit vreodatã, nici chipul Lui
nu l-aþi vãzut. Voi pe Mine nu Mã primiþi, ºi dacã vine un
altul în numele Meu, pe acela îl veþi primi, cãci voi primiþi
mãrire unul de la altul, iar mãrirea Celui Unul Dumnezeu nu
o cãutaþi. Iar dacã cele scrise în Scripturi despre Mine nu cre-
deþi, cum veþi crede în cuvântul Meu cel de azi, care vine cu
norii cu vuiet din cer ca de suflare de vânt care vine repede ºi
se face învãþãtor peste pãmânt? 

O, poporul Meu, nu mai ºtie omul sã aibã de Tatã pe
Dumnezeu. Vã grãiesc ca în Scripturile cele de acum douã
mii de ani ºi vã spun cã dacã vine un altul în numele Meu, pe
acela îl primeºte lumea ºi învãþãtorii ei care primesc mãrire
unii de la alþii, ºi aceasta este judecata lumii. Cel ce a trãit via-
þã mincinoasã, acela îºi va lua plata, cãci îl va primi pe hris-
tosul mincinos ºi împreunã cu el va pieri, iar cel ce Mã pri-
meºte pe Mine, Fiul Tatãlui Savaot, acela cerceteazã Scriptu-
rile ºi în ele gãseºte viaþã veºnicã ºi ele sunt care mãrturisesc
despre Mine. Amin. 

Le-am dat, fiilor, învãþãturã de viaþã veºnicã la toþi cei
care au venit la izvor, cã de aceea îi chem când îi chem. Nu-i
chem pentru hrana ºi odihna trupului, ci îi chem pentru ca sã
le dau cuvântul vieþii veºnice, cuvântul care mãrturiseºte
despre Mine, cãci Eu sunt Cel ce Mã fac cuvânt, precum este
voia Tatãlui. Amin. 

Sfinþii ºi îngerii se aºeazã în odihna împlinirii cuvântu-
lui Meu care a întocmit sãrbãtoare de Duh Sfânt în grãdinile
Mele cu voi, iar cei adormiþi care au stat în chip nevãzut la
sãrbãtoare luând din bucuria ei ºi din împlinirea Scripturilor
cele despre cei din locuinþa morþilor care aud glasul Meu cel
de înviere a lor, stau ºi ei acum gata sã se aºeze în odihnã
dupã ce cuvântul Meu îi slobozeºte odatã cu liniºtirea voastrã
dupã truda cu care Mi-aþi pregãtit popas cu voi pentru cei ce
au venit la izvor. Eu le-am dat sã aibã ºi sã bea, ºi fericiþi vor
fi cei ce au bãut spre învierea lor. Amin. 

Duhul Sfânt rãmâne cu voi, fiilor, iar voi lãsaþi-vã cu-
prinºi de El mereu, aºa cum ucenicii Mei au fost cuprinºi
acum douã mii de ani când Eu L-am împãrþit lor ºi când ei Mã
mãrturiseau pe Mine la toþi cei adunaþi la Ierusalim ºi care toþi
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auzeau glasul apostolilor Mei, cãci unde este Duhul Sfânt, El
Se împarte la fiecare ºi pe limba fiecãruia, ºi aºa de mare este
puterea Lui ºi lucrarea Lui când El Se revarsã din Tatãl ºi din
Mine pentru învierea omului, cãci are în El viaþã veºnicã.
Amin. 

Acum Ne odihnim, poporul Meu. În Duhul Sfânt sã Ne
rãmânã odihna. Unii în alþii sã Ne odihnim: Noi în voi, ºi voi
în Noi, spre viaþã veºnicã ºi mãrturisind peste pãmânt pe Cu-
vântul Tatãlui, Care cheamã pe om de la moarte la viaþã.
Amin. 

Din timp în timp vã aºez la lucru cu greu ºi cu neodih-
nã pentru venirea Mea în cuvânt cu cei de pe pãmânt, cã e
vremea venirii Mele, ºi voi sunteþi calea Mea. Pace vouã
acum! Daþi mulþumire pentru toate. Feriþi-vã de cei ce despart
pe om de Dumnezeu ºi aveþi veghe peste cei ce s-au nãscut de
sus, cãci naºterea de sus e scumpã, fiilor, ºi trebuie preþuitã în
om ºi pãzitã sã fie. Nici un duºman nu poate peste cel ce rã-
mâne în iubirea Mea ºi înfãºurat cu ea. Pace vouã! Rãmâneþi
în iubirea Mea! Amin. 

O, copii care-Mi sunteþi porþi pentru cuvântul Meu ca
sã vinã ºi ca sã se aºeze în carte! Aveþi grijã de viaþa Mea din
fiii Ierusalimului. Viaþa este veºnicã, ºi Eu sã rãmân viaþa po-
porului Meu. Aceasta am voit sã vã spun, ºi voi aºa sã lucraþi
peste poporul Meu, iar el sã rãmânã ca Mine, cãci scris este
despre cei ce Mã iubesc ºi Mã trãiesc: «Vor fi asemenea Lui».
Amin, amin, amin. 

18/31 mai 2004

Sãrbãtoarea sfinþilor apostoli Petru ºi Pavel 

Cel ce are în el cerul, naºte sfinþi din oameni. Cei credincioºi sunt
cei ce nu se închinã oamenilor ºi idolilor ºi plãcerilor. Cel neas-

cultãtor îi alungã pe îngeri, ºi cad îngerii din lucrul lor. 

SS unt Domnul Atotputernicul. Sunt Tatãl, Fiul ºi
Duhul Sfânt, ºi Aceºti trei una sunt, precum este

scris. Amin, amin, amin. 
Sunt Dumnezeul cerului ºi al pãmântului ºi sunt în cer

ºi pe pãmânt deopotrivã, ºi cine aude aceasta, sã creadã aºa,
cãci Eu, Domnul, adevãr adevãrat grãiesc, ºi fericit este omul
care este cu adevãrat, cã acela este, precum Eu sunt. Amin. 

Cel ce se face aºternut Mie, acela este pãmânt bun ºi
Mã primeºte când Eu ies semãnãtor, ºi sãmânþa Mea creºte în
el ºi se face în el împãrãþia Mea, iar cel ce nu este pãmânt
bun, acela rãmâne piatrã ºi îºi dã viaþã împotriva sãmânþei pe
care Eu o semãn peste pãmânt. 

Eu sunt în cer ºi pe pãmânt, ºi spun sã audã tot pã-
mântul ºi tot omul de pe el cã Dumnezeu este în cer ºi pe
pãmânt ºi este Cel ce a fãcut cerul ºi pãmântul. Amin. Precum
omul este în cer ºi pe pãmânt, aºa este ºi Dumnezeu, Cel ce
l-a fãcut pe om dupã chipul ºi asemãnarea Sa atunci când l-a
fãcut. L-a fãcut atunci, ºi apoi nu a mai putut sã-l facã, fiindcã
omul se face de atunci din om, fiindcã omul a uitat cã el este
în cer ºi pe pãmânt, precum Dumnezeu este aºa. Omul a le-
pãdat credinþa în Dumnezeu Fãcãtorul ºi nu mai înþelege ce
este cerul ºi pãmântul ºi Dumnezeu ºi omul. 

O, poporul Meu, la cea din urmã sãrbãtoare a Mea cu
tine, dupã ce am hrãnit cu cuvântul gurii Mele mulþimea ve-
nitã la izvor, la muntele Meu cel sfânt, þi-am spus apoi sã te
odihneºti, þi-am spus sã Ne odihnim, ºi în Duhul Sfânt sã Ne
rãmânã odihna ºi unii în alþii sã Ne odihnim, Noi în voi, ºi voi
în Noi, spre viaþã veºnicã, fiilor. V-am spus atunci vouã, copii
care-Mi primiþi cuvântul când el vã suflã la ureche ca sã-l

auziþi ºi sã-l întocmiþi pe pãmânt, v-am spus sã aveþi veghe
peste cei ce s-au nãscut de sus. V-am spus cã naºterea de sus
e scumpã ºi trebuie preþuitã de om ºi în om, ºi pãzitã sã fie,
ca nici un vrãjmaº sã nu poatã peste cel ce rãmâne în iubirea
Mea ºi înfãºurat cu ea. V-am povãþuit pe voi sã aveþi grijã de
viaþa Mea din fiii Ierusalimului cel nou, din fiii poporului
Meu de azi, ºi v-am învãþat sã þineþi minte voi ºi ei cã viaþa
este veºnicã, iar Eu, Cel veºnic, trebuie sã rãmân viaþa po-
porului Meu, iar el sã rãmânã viaþa Mea ºi ca Mine sã fie, cãci
cei ce rãmân în iubirea Mea sunt asemenea Mie, aºa este scris
în Scripturile cuvântului Meu. Amin. 

O, fiilor puºi de veghe peste viaþa cea veºnicã a po-
porului Meu! Iubirea care se naºte din Mine în om, este naº-
terea cea de sus a omului, ºi omul trebuie sã moarã atunci
pentru aceastã naºtere. Stau cu cuvântul naºterii de sus în mij-
locul unui popor pe pãmânt ca sã poatã omul care voieºte sã
înveþe de la Mine cã viaþa începe cu moartea ºi altfel nu se
poate omul naºte de sus. Iubirea care se naºte de sus, din
Mine, Cel ce sunt din cele de sus ºi nu din cele de jos, nu este
iubire de pe pãmânt. Eu nu sunt nãscut de pe pãmânt. M-am
nãscut pe pãmânt, cã pe pãmânt este naºterea, dar M-am nãs-
cut de sus pe pãmânt, ºi tot aºa voiesc sã-l nasc ºi pe omul cel
din om fãcut. Sunt Cel ce am fãcut omul, dar sunt ºi Cel ce-l
naºte pe om, iar naºterea este de sus, nu este de pe pãmânt
atunci când ea vine pe pãmânt peste om. Amin. 

Eu, fiilor, de când n-am mai grãit cu voi prin carte nu
M-am odihnit, ci am vegheat peste voi cu tot cerul sfânt, iar
voi aþi vegheat pentru Mine ca sã vã fiu vouã Dumnezeu pe
drumul Meu cel greu cu voi. Eu v-am spus cã Ne odihnim,
dar v-am spus cã în Duhul sã Ne rãmânã odihna ºi unii în alþii
sã Ne odihnim, Noi în voi, ºi voi în Noi spre viaþã veºnicã
prin naºtere de sus, cãci naºterea de sus este scumpã ºi trebuie
preþuitã ºi trebuie trãitã, fiilor, ºi trebuie pãzitã sã fie. Amin. 

Voi, cei puºi la veghe pentru viaþa poporului Meu care
s-a nãscut de sus, cãutaþi sã înþeleagã poporul Meu cã Eu,
Domnul, sunt cu el în cer ºi pe pãmânt. Oricât aþi fi voi de
umiliþi, faceþi-i pe toþi sã priceapã cuvântul cel rostit de Mine
pentru ca sã fie aºezat în carte, ºi apoi sã înveþe carte poporul,
nu sã rãmânã neînvãþat. 

O, poporul Meu, o, copii ai naºterii de sus, am peste
voi tãlmãcitori pentru tot cuvântul Meu care vã naºte de sus.
Voi trebuie sã nu uitaþi cã dupã ce Eu rostesc peste voi cuvânt
în carte pentru împlinirea cu ascultare a lucrãrilor Mele cu
voi, Eu aduc apoi spre lucru lãmurit tot cuvântul, ºi vã grãiesc
prin porþi, fiilor. De prea multe ori însã Eu Îmi ascund cuvân-
tul Meu cel cu desluºirea celor aºezate în carte, ca nu cumva
sã gãsesc între voi ºovãitori, semeþi, cârtitori, puþin credin-
cioºi, nemulþumiþi sau chiar mândri peste cei ce sunt cuvântul
Meu între voi. O, câtã grijã am de voi ca sã nu pãcãtuiþi! O,
cât vã ocrotesc ca pe copiii mici ºi cât sufãr pentru ca sã creº-
teþi în duh ºi nu în trup; în faptele duhului, nu în faptele trupu-
lui! Scriptura grãieºte cã taina lui Dumnezeu este sã ascundã
lucrãrile, iar mãrirea fiilor Lui este sã le aducã la împlinire, la
vedere, la luminã, ºi apoi sã stea ei în lumina lor, ºi aceasta
voiesc sã vã vãd lucrând, ºi de aceea vã las câteodatã mai
mult fãrã cuvânt în carte, ca sã vã probez creºterea sau ne-
creºterea, lucrarea sau nelucrarea, iar voi trebuie sã fiþi înþe-
lepþi ºi sã aveþi credinþã ºi iubire cu credinþã, cã Eu sunt în cer
ºi pe pãmânt, aºa precum v-am spus cã sunt. 

O, nu vreau sã-Mi înghit cuvântul, ci vreau sã-l grãiesc
ca sã învãþaþi de la Mine, din cer ºi de pe pãmânt, din Tatãl,
dar ºi de lângã voi, fiilor, ºi sã cunoaºteþi cã cei ce vã dau de
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la Mine nu vorbesc de la ei, ci de la Mine, ºi niciodatã nu au
grãit ei de la ei, dar vã trebuie credinþã ºi iubire pentru ea ºi
pentru puterea Mea cea din om pentru voi, cã voi nu trebuie
sã puteþi prin voi atunci când puteþi, ci Eu sã pot prin voi, ºi
sã ºtiu de voi ca sã pot. Orice stãpân ºtie ce este al lui ºi pã-
zeºte ºi însemneazã cu semn sau cu sunet ce este al lui ca sã
nu piardã ce are, fiilor. Omul îi pune vitei lui talangã cu sunet
cunoscut de el, ca atunci când vita paºte pe lângã casa lui, sã
aibã el încredinþarea cã ea este lângã el ºi cã nu este sfâºiatã
de fiare sau rãpitã de hoþi, iar vita paºte ºi înºtiinþeazã pe
stãpân despre ea ºi nu este singurã, ci este cu stãpânul ei pe
care-l cunoaºte de stãpân. O, fiilor, ce frumos este omul care
are cerul în el, cã acela nu se depãrteazã de Stãpânul sãu pen-
tru Care omul mãrturiseºte pe pãmânt. Omul care are cerul în
el, acela naºte sfinþi din oameni, cãci cerul are nevoie de
sfinþi, iar sfinþii sunt cei mai deºtepþi de pe pãmânt, cei mai
luminoºi, cei mai mulþumiþi, fiindcã ei nu au grijã de ei, ci de
cei ce sunt pe calea Mea ca sã stea aceºtia pe ea, ca sã-i pã-
zeascã ºi sã-i cunoascã pe ei ºi sã-i audã aºa cum omul aude
sunetul talãngii vitei care paºte aproape de stãpânul sãu, de
ocrotitorul sãu, ºi apoi ea vine cu strânsura ei ºi o aduce stã-
pânului sãu spre trebuinþã, spre plata pe care o datoreazã celui
ce poartã grijã de ea. Aºa lucrau apostolii Mei care se duceau
ºi culegeau agonisealã pentru Dumnezeu, ºi apoi ucenicii lor
dãdeau glas cunoscut, ca sã ºtie învãþãtorii lor despre ei, des-
pre locul ºi lucrul lor ºi despre strânsura lor. Cel ce aduce pe
un om la Dumnezeu ca sã fie omul nãscut de sus, acela se cu-
noaºte cã trãieºte, se cunoaºte cã lucreazã trãind, cã sãreazã
pãmântul cu Dumnezeu din el, iar rodul lui se face cer, ºi
cerul rãmâne, rãmâne în cele ce nu se vãd ºi se pãstreazã de
platã pentru cel ce-ºi strânge în cer, cã nimeni nu poate
strânge în cer decât dacã este trimis sã facã cer din om prin
harul cel de sus, prin Dumnezeu, Care este în cei ce El îi cu-
noaºte, iar altfel omul nu poate strânge în cer, ci strânge în el
ºi strânge pe pãmânt, unde totul se arde ca sã rãmânã pã-
mântul curat. Eu am spus cã fericit este omul care ascultã pe
Dumnezeu ºi îºi adunã acolo unde molia nu stricã ºi furul nu
pierde pe cele strânse de om, dar cel ce nu ia aminte la cuvân-
tul Meu nu poate sã-l împlineascã pe el, nu poate, fiilor. Omul
a spus pe pãmânt cã cine între oameni sãdeºte pe pãmânt un
pom, acela nu a trecut în zadar prin viaþã. Iar Eu tot pe pãmânt
spun cã cine între oameni este trimisul Domnului ºi naºte om
din cer dintre oameni luat, acela a trãit cu Dumnezeu în el ºi
a cules în cer ºi are în veci lucrul sãu ºi rodul sãu. Amin. 

I-am învãþat pe ucenicii Mei duhul smerit pe care Eu îl
aveam înaintea Tatãlui Meu ºi din care-Mi hrãneam viaþa ºi
umilinþa ei, ºi le-am spus lor aºa: «Voi sã nu vã numiþi „rabi“,
cã Unul este Învãþãtorul vostru: Hristos, iar voi toþi sunteþi
fraþi». Nu ºtiam cum sã-i învãþ mai frumos viaþa cea din cer,
umilinþa care þine omul în viaþã ºi în Mine ºi lucrarea cea bi-
neplãcutã lui Dumnezeu, cã iatã, o mulþime de lucrãri zice
omul cã face peste oameni în numele Meu, dar acestea nu
sunt plãcute Mie când omul se numeºte pe sine „rabi“ în nu-
mele Meu ºi când el nu seamãnã cu Mine, cã omul este pãcã-
tos pentru cã nu este umilit, pentru cã uitã cã numai Eu sunt
Învãþãtorul celor ce vor sã înveþe viaþa cea veºnicã, fiindcã
numai Eu i-am arãtat omului viaþa Mea ºi moartea Mea ºi în-
vierea Mea, ºi omul nu vrea sã înveþe cã viaþa începe cu
moartea ºi cã pentru viaþa lui ºi pentru învierea lui el trebuie
sã se dea jertfã bineplãcutã Mie ºi nu lui ºi nu omului care-i
dã lui slavã. 

O, nu mai este om credincios în Dumnezeu pe pãmânt,
cã nu ºtie cum, cã nu are cine sã-l înveþe cum sã fie credin-

cios. Cei credincioºi sunt cei ce nu se închinã oamenilor ºi
idolilor lor ºi plãcerilor omeneºti. Eu numai pentru aºa oa-
meni intru în cuptorul de foc care arde de nouã stânjeni pe
pãmânt ºi în care toþi oamenii ard, dar dupã cei credincioºi Eu
Mã bag în cuptor când omul aþâþã ºi mai vârtos focul împotri-
va lor, Mã bag dupã cel credincios ºi Mã arãt Cel minunat în-
tru cei sfinþi ai Mei, iar numele Meu este slãvit în veci prin
cei credincioºi. Amin. 

M-am coborât în cuptorul de foc la cei trei tineri care
mergeau prin mijlocul vãpãii lãudând pe Dumnezeu ºi am
prefãcut vãpaia în rãcoare pentru cei credincioºi. Nu era
atunci nici voievod, nici profet, nici stãpânitor, nici ardere de
tot, nici jertfã, nici tãmâie, nici loc de pârgã ca sã afle omul
har. Ei însã Mi-au adus în mijlocul focului inimã înfrântã ºi
duh umilit pentru ei ºi pentru tot poporul lui Israel împilat din
pricina pãcatelor lui, ºi Îmi ziceau: „Primeºte, Doamne, jert-
fa noastrã înaintea Ta ca sã îmbunãm faþa Ta, fiindcã cei ce
nãdãjduiesc în Tine, nicicând nu vor rãmâne ruºinaþi.
Poartã-Te cu noi dupã îndurarea Ta ºi mântuieºte-ne prin
faptele Tale minunate ºi dã slavã numelui Tãu, Stãpâne, ca sã
se ruºineze cei ce ne împileazã ºi sã ajungã de ocarã puterea
lor ºi sã fie doborâtã virtutea lor, ca sã cunoascã ei cã Tu eºti
singur Dumnezeu ºi Te slãveºti în tot pãmântul prin cei cre-
dincioºi ai Tãi.“ Amin. 

O, poporul Meu, plâng cu Tatãl ºi cu sfinþii dupã om
credincios pe pãmânt. Nu mai ºtie omul sã aibã de tatã pe
Dumnezeu. Dacã vine un altul în numele Meu, pe acela îl pri-
meºte omul. O, fiilor, nu mai este sare pe pãmânt. O, cât aº
vrea sã vã spun multa Mea durere ºi s-o purtaþi, cã este grea
s-o port singur, fiilor. Fiþi sare pe pãmânt, nu numai sã mân-
caþi sare ºi atât. Sarea nu este bunã dacã nu sãreazã. Nu e sare
sarea dacã nu sãreazã. Fiþi voi sare, fiþi ºi pentru voi ºi pentru
cei de pe pãmânt, ºi veþi înþelege atunci cã tot ce dau Eu sã vã
dau prin cei ce-i am între voi cuvânt, e sare pentru voi ceea
ce vã dau ei, nu sare de usturat, ci sare de sãrat, dar dacã nu
luaþi de la ei pentru voi sare, pentru gustul cel bun al vostru
cuvântul lor, atunci voi nu veþi sãra niciodatã pe pãmânt.
Dacã nu veþi ºti sã credeþi ce este sarea, vã va judeca sarea pe
care o mâncaþi când vã faceþi cu ea gustoasã mâncarea cea
pentru trup, fiilor. O, nu vã supãraþi pe Mine pentru ceea ce
grãiesc Eu vouã. I-am luat pe cei ce-Mi stau porþi ºi le-am
arãtat vorbirea Mea cu ucenicii pe care i-am format prin învã-
þãturã cu dulceaþã sau cu mustrare. O, fiilor, cei ce mãnâncã
sare nu mai sãreazã pãmântul, cãci sarea întreþine carnea ca
sã nu se strice sau ca sã creascã spre pierderea puterii sufle-
tului care înseamnã Dumnezeu în om. Cei ce mãnâncã sare
sunt prinºi de gusturi ºi de sete de cele de pe pãmânt, iar cei
ce nu mãnâncã sare sunt plini de suflet ºi nu de trup, ºi cresc
în duh ºi în har ºi sunt împãrãþie care nu piere. Fiþi sare pe pã-
mânt, ºi apoi fiþi ascultãtori de Duhul Sfânt, Care suflã unde
voieºte, Care umblã cu voi ca sã sãreze pãmântul cu viitorul
vostru cel de la Mine, fiilor. Nu fiþi trup, ci fiþi duh, ca sã bi-
ruiascã duhul asupra trupului ºi sã fiþi sare precum Eu sunt,
cãci altfel, puþin aluat dospeºte toatã frãmântãtura ºi nu se
poate sã fie aºa, ci trebuie toþi pânã la unul sã fiþi sãlaºe ale
Mele în care Eu sã-Mi sprijin hrana cea pentru viaþa omului
care nu-L mai are de tatã pe Dumnezeu pe pãmânt. 

Eu sunt în cer ºi pe pãmânt ºi vã învãþ împãrãþia Mea
în voi ºi v-o deschid ca sã se vadã. La unii cu dulceaþã bat, iar
la alþii cu mustrare bat. Nu vã temeþi de Mine. Eu vã cunosc
ºi ºtiu cum sã vã fac bine, numai sã Mã primiþi, cãci v-am
nãscut de sus ºi Îmi sunteþi datori cu viaþa, fiilor. Mustrarea
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nu vã stinge duhul, ci vi-l încearcã ºi vã aratã ce duh aveþi, ºi
vã învaþã sã aveþi Duhul lui Dumnezeu, cãci scris este: «duhul
proorocilor se supune proorocilor», ºi voi aºa veþi învãþa ºi
veþi ºti sã scoateþi din voi iubirea de sine, care alungã chipul
cel frumos ºi seninul Duhului Sfânt din voi. 

O, fiilor învãþaþi de Dumnezeu, sã ºtiþi cã greºalele,
chiar ºi cele care vã par vouã neînsemnate, tocmai acelea vã
prind sub ele ºi vã dãuneazã încetul cu încetul mai mult decât
cele mari care vã deschid mari ochii ca sã vedeþi spinii de pe
cale. Am spus cã cine este al tãu, acela este cel ce te primeºte
cu mustrarea, cu iubirea ta pentru el. Eu, pe cei care veneau
la Mine cu toatã iubirea lor ca sã le-o fac pe ea din iubirea
Mea, Eu lucram peste ei nu deodatã, ci cu rãbdare mare pânã
ce vedeam cã supunerea lor îi fãcea sã Mã primeascã. Numai
rãu îºi face omul care nu lasã, care nu vrea, care nu aºteaptã
în prag, care nu primeºte adevãrul cel despre el ºi care se ara-
tã în afara lui dinãuntrul lui, numai rãu îºi face când nu des-
chide uºa pentru orice oaspete care-i aduce lui bine ca sã în-
veþe drumul spre el al îngerilor, ca nu cumva sã pãþeascã ce a
pãþit Adam, prin care, pentru el cã nu a fost primitor ºi cinsti-
tor de Dumnezeu, au cãzut îngerii, neavând ei unde sã se mai
odihneascã, ºi apoi Eu, Domnul, am început lupta pentru câº-
tigarea înapoi a bucuriei ºi a odihnei îngerilor Mei în om. 

O, fiilor, o, fiilor, o, fiilor scumpi, scumpã este viaþa
voastrã înaintea Mea, iar voi trebuie sã vã înþelegeþi bine cu
Mine, ºi Eu sã Mã înþeleg bine cu voi, cã altfel vã înþelegeþi
pe voi, iar pe Mine Mã scoateþi din voi ºi vã simþiþi neînþeleºi
ºi daþi sã vã înþelegeþi voi între voi, iar Eu plâng afarã dacã
este aºa. O, numai oamenii neînþeleºi pentru cele din ei, nu-
mai aceia se înþeleg între ei, ºi este bine ca omul sã fie sfânt
ºi mulþumit întru Mine, fiindcã cei sfinþi nu se bizuie pe ei
înºiºi, nu se înþeleg între ei, ci întru Mine. Amin. 

O, e pãcat sã stea trupeºte fraþii în obºte, e pãcat, fiilor.
În obºte trebuie sã stea mai mult duhovniceºte fraþii, cã dacã
ei nu stau aºa, se bat între ei cu cuvinte pentru cele trupeºti ºi
fireºti ºi pãmânteºti, iar Eu am învãþat biserica ºi au învãþat-o
ºi apostolii Mei unitatea duhului întru legãtura pãcii, iar Eu sã
fiu Învãþãtorul Care toarnã viaþã în voi. Amin. 

O, poporul Meu, am ridicat porþile ºi am intrat ca sã te
pãstoresc. Le-am spus lor: ridicaþi, porþilor, pragurile voastre
cele de sus, ca sã intru, cãci sunt Împãratul slavei, ºi ca sã hrã-
nesc neamul celor ce umblã dupã Domnul cãutând faþa Lui!
Amin. 

O, ce frumos e sã faci tu, poporul Meu, tot ceea ce-þi
spun Eu, ºi nimic din ceea ce-þi spui tu! Ce Dumnezeu fericit
aº fi Eu pe pãmânt cu tine dacã aº fi Eu ºi voia Mea dorirea
ta, ºi ce fericit copil eºti tu când lucrezi aºa, ºi apoi sã-Mi
spui: „Ce scumpã este mila Ta, Doamne, ºi ce scãpare gãsesc
în ea cei ce Te cautã, ºi ce râuri de desfãtãri curg din Tine
peste ei! Tinde Tu mila Ta celor ce Te cunosc, celor drepþi cu
inima, Doamne“. 

O, poporul Meu, ce frumos este cuvântul Meu! Frumos
ca Mine este el, ºi tot aºa trebuie ºi tu sã fii, ºi sã-L faci pe
Domnul în tine cu tot ce este El, ca sã afli fericirea pe care au
gustat-o apostolii Mei dupã ce harul Duhului Sfânt i-a învã-
luit pe ei. O, e mult de când te-am lãsat fãrã Mângâietorul Cel
de la Mine, dar dor Mi-a fost sã Mã chemi, sã Mã aºtepþi, sã
ºtii sã aºtepþi pe Domnul ºi sã stai în veghe ºi în neîncetatã
rugã ºi strigare dupã Mine. Te-am învãþat sã te odihneºti ºi
sã-þi fie odihna în Duhul Sfânt, ºi unii în alþii sã Ne odihnim
spre viaþã veºnicã, cu rãbdare ºi cu iubire, poporul Meu. 

Ucenicii Mei cu care am cãlãtorit pe pãmânt când am
venit de la Tatãl ºi pe care i-am nãscut de sus ca sã fie nãscuþi

ºi nu fãcuþi de om, voiesc ºi ei sã vã aline inimioarele ºi duhul
din ele, cãci Duhul Cel Sfânt face unire cu inima în om ºi
atunci trupul ºi sufletul ºi duhul omului se fac sãlaº pentru
împãrãþie de cer. Amin. Vã las o clipã sã vã hrãniþi ºi sã ru-
megaþi hrana ce v-am adus-o Eu, ºi veþi mânca apoi din gura
ucenicilor Mei, cãci orice ucenic desãvârºit este ca Învãþãto-
rul sãu, Iisus Hristos, ºi cine-i primeºte pe ei, pe Mine Mã pri-
meºte, ºi tot la fel lucreazã ºi împlinesc ºi cei ce vã primesc
pe voi din partea Mea, copii vestitori ai cuvântului Meu peste
Ierusalim. Ucenicii Mei stãruiesc la Mine pentru toatã fãptura
ca unii care au cutreierat ºi cutreierã lumea, ºi se roagã Mie
ºi spun ca în Scripturi ºi nu ca de la ei, ºi spun aºa:  

– DD eschide, Doamne, urechea Ta spre cei ce
Te strigã pe cale. O, dacã Tu ai þine seamã

de fãrãdelegile lor, ar mai putea sta cineva în faþa Ta, Stã-
pâne? La Tine însã mai vârtos este sã ierþi, ca omul sã-Þi dea
apoi mãrire ºi în Tine sã nãdãjduiascã el, cã în cuvântul Tãu
stãruieºte cel ce Te cheamã aºteptându-Te. 

Iar tu, Israele nou-nãscut, pune-þi nãdejdea în Domnul,
cã în mâna Lui stã milostivirea, ºi mult belºug de mântuire
este întru El, ºi El te va izbãvi mereu, cã minunat este El întru
cei credincioºi Lui. Amin, amin, amin. 

– OO,poporul Meu, aºteaptã ucenicii Mei lângã
Mine, lângã tine, ca sã le dau grai în mijlo-

cul tãu, cã Eu cu sfinþii cãlãtoresc ºi le dau bucuria unirii cu
cei de pe pãmânt care au ajuns sfârºitul veacurilor ºi împã-
rãþia cerurilor prin credinþa care-i face pe ei moºtenitorii ha-
rului cel de sus. Amin. 

Învãþaþi sã staþi la masã ºi sã mâncaþi, ºi sã aveþi poftã
de mâncare la masa Mea cu sfinþii ºi cu voi, ºi apoi sã creºteþi
prin hrana aceasta, cã e hranã din cer ºi vã creºte pentru veº-
nicie, fiilor. Dar cine mãnâncã la masa Mea sã înveþe sã nu o
amestece cu cea din lume, cãci voi nu sunteþi ca lumea care
amestecã totul ca într-un butoi, ci Eu v-am scos din lume ca
nici voi sã nu fiþi din lumea aceasta precum nici Eu nu sunt,
cãci lumea nu are nimic în Mine. Iar când sunteþi învãþaþi din
cer ºi îndreptaþi de Domnul, o, nu vã tulburaþi, ci bucuraþi-vã,
fiilor, cã tot ce vine de sus e de la Duhul Sfânt, ºi minunatã
este lucrarea Lui întru cei credincioºi Lui. Amin, amin, amin. 

29 iunie/12 iulie 2004

Soborul celor doisprezece sfinþi apostoli 

Ucenic este cel ce mãrturiseºte lucrarea învãþãtorului sãu. Viaþa
cea veºnicã se vede dacã omul o are. Mãrturisitorul se face cuvânt
pentru Dumnezeu. Viaþa care nu doare este viaþã moartã. ªtiinþa 

vatãmã credinþa ºi Îl alungã pe Domnul din om. 

RR âuri de ape vii sã curgã din gurile voastre cele
veºnice, o, ucenici ai uceniciei Mele cea de sub

Tatãl, cã Eu, deºi Îi eram Fiu, M-am dovedit Lui ucenic desã-
vârºit, fiindcã orice ucenic desãvârºit este ca Învãþãtorul sãu,
iar Tatãl a fost ºi este ºi va fi Învãþãtorul Meu, cãci Eu de la
El grãiesc ºi nu de la Mine Însumi. Amin. 

V-am spus vouã când M-am aºezat întru Tatãl ca sã vã
fac ºi vouã loc întru El dacã M-am dus întru El, v-am spus cã
Mã duc la Tatãl ca sã vã pregãtesc loc, ca acolo unde sunt Eu,
sã fiþi ºi voi, ºi sã fiþi întru Tatãl. V-am spus cã dacã Eu Mã
duc, îi voi trage pe toþi la Tatãl, ºi v-am spus sã nu vã depãr-
taþi de cetatea pentru care Eu am pãtimit pânã ce nu voi tri-
mite Eu pe Mângâietorul Cel din Tatãl ºi Cel din Mine, ºi prin
El sã vã îmbrãcaþi cu putere de sus, ºi apoi sã-Mi fiþi Mie
martori în Ierusalim ºi în toatã Iudeea ºi în toatã lumea, cãci
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Mi-aþi fost ucenici. Amin. Ucenic este cel ce are de mãrturisit
ºi care mãrturiseºte lucrarea Învãþãtorului sãu la toþi oamenii.
Lucrarea Mea este viaþa cea veºnicã pentru om, iar voi nu aþi
avut de mãrturisit oarecare lucrare, ci lucrarea Învãþãtorului
vostru, Care are viaþã veºnicã ºi pe care o dã celor ce cred în
El, spre viaþa lor. Amin. 

O, ucenicilor cei de atunci, ºi voi, ucenicilor cei de
acum ai Mei! O, ce frumoasã este viaþa cea veºnicã! Ea nu se
vede decât dacã omul o are, iar cel ce o are nu poate s-o as-
cundã pe ea, ci se face frumos între oameni prin ea ºi vin
oamenii spre el ºi îl întreabã pe el despre viaþa cea din el. Eu
sunt atât de fericit cât nu se suie la mintea omului cel nãscut
din om când am pe pãmânt om frumos, om dupã chipul ºi
asemãnarea Mea, mãrturisitor al Meu în care Eu stau ºi cu-
vintez, cãci mãrturisirea se face cuvânt când omul este mãr-
turisitor al Meu pe pãmânt, când omul este dupã chipul ºi ase-
mãnarea Mea. Amin. 

O, ce frumoasã a fost viaþa Mea pe pãmânt! O, ce fru-
mos L-am mãrturisit Eu pe Învãþãtorul Meu, pe Tatãl Savaot,
Care era întru Mine! Era întru Mine pentru cã Eu eram întru
El, cãci fãrã El, Eu nu puteam sã fac nimic, ºi aºa v-am spus
ºi Eu vouã, ucenici ai Mei: «Fãrã Mine nu puteþi face nimic».
V-am spus aºa ca sã am peste ucenici aceeaºi lucrare pe care
Tatãl o mãrturisea prin Mine, iar Eu sã lucrez asemenea Lui,
sã semãn cu Tatãl în lucru ca sã-I fiu Lui ucenic desãvârºit.
Amin. 

O, ce fericit este învãþãtorul care are ucenici, iar dacã
acesta este ºi ceresc pe pãmânt, ce fericiþi sunt ucenicii unui
aºa învãþãtor! Dacã un învãþãtor nu este nãscut de sus, din cer,
prin credinþa în Mine cea lucrãtoare prin iubire, acela când dã
sã-ºi câºtige viaþa, ºi-o pierde, precum Eu am spus, dar dacã
el este nãscut de sus, din Fiul Tatãlui, atunci el îºi dã viaþa
pentru mãrturisirea învãþãturii Mele de viaþã veºnicã pentru
om, ºi aºa ºi-o câºtigã, cãci când viaþa cea veºnicã este în om,
acela Îmi face Mie ucenici, cãci ucenic al Meu este cel ce
poartã în el ºi dã din el viaþã veºnicã, râuri de ape vii curgând
din el peste cei fãrã de viaþã, ºi atunci apele vii adapã cu via-
þã pe oameni, ºi oamenii sunt atraºi spre viaþã, luptându-se cu
moartea împotriva ei ca sã dea loc în ei vieþii. Amin. 

O, ce frumoasã a fost pe pãmânt viaþa Mea ºi a voastrã
dupã ce ºi voi aþi luat-o de la Mine, ucenici ai Mei! Viaþa cea
frumoasã nu ºi-o poate face omul. Ea este cea care trãieºte în
om, ºi omul trãieºte prin ea, ºi nimeni nu poate trãi decât prin
suferinþã, o, ucenici ai Mei de atunci ºi de acum! Omul nu-ºi
simte viaþa din el decât atunci când îl doare trupul ºi sufletul
ºi duhul, ºi atunci el se luptã pentru ea ºi prin ea. Nimeni nu-L
poate iubi pe Fãcãtorul vieþii, pe Dumnezeu, nimeni între oa-
menii ieºiþi din oameni, decât atunci când în ei îi doare viaþa.
Viaþa care nu doare, aceea este viaþã moartã, cãci omul slu-
jeºte cu ea morþii, faptelor morþii, care nu au nimic în Dumne-
zeu. O, câtã viaþã, cât duh de viaþã aþi mãrturisit din voi când
voi sufereaþi cu duhul, cu sufletul ºi cu trupul pentru viaþa
Mea în voi, pentru mãrturisirea vieþii veºnice în om, când voi
stãteaþi pe stânca vieþii înaintea tiranilor de pe pãmânt care
trãiau moartea ºi faptele ei, luptându-se ei cu puterea cea de
sus, cu viaþa Mea cea veºnicã din voi, ºi care mãrturisea de-
ºertãciunea celor fãrã de Dumnezeu, fãrã de viaþã pe pã-
mântul cel fãcut de Dumnezeu! 

Acum, dupã douã mii de ani, când Eu am despãrþit vea-
cul cel pãmântesc de veacul cel ceresc ºi l-am trecut în veacul
cel nou cu piciorul lui pe poporul cuvântului Meu, acum, la
masa împãrãþiei Mele cu el, stau cu sfinþii ºi vã dau glas vouã,

o, ucenici iubiþi, cã vã sãrbãtoresc îngerii ºi sfinþii ziua voas-
trã de sobor în duh de bisericã, cei din cer cu cei de pe pãmânt
la masa Duhului Sfânt, Care Se îmblânzeºte la credinþa celor
credincioºi ca sã fie purtat ca la sfârºit de timp, cãci acum, la
sfârºit de timp, Eu am avut credinþã de la cei ce sunt poporul
Meu, ºi cu aceastã credinþã am despãrþit veacurile, cel ceresc
de cel pãmântesc, pe omul cel ceresc de omul cel pãmântesc,
ºi stau la masã de Duh Sfânt cu cei ce sunt acum poporul
Meu, poporul veacului cel ceresc pe pãmânt, cãci Eu pe pã-
mânt Îmi am lucrarea, ºi cu cerul lucrez pe pãmânt. Eu sunt
în cer ºi pe pãmânt, ºi minunatã este taina aceasta pe care Eu
o descopãr ºi o desluºesc la cei mai mici, cãci cei mici nu ºtiu
decât sã creadã ºi sã trãiascã viaþa cea veºnicã ºi nu cea vre-
melnicã pe pãmânt. Eu sunt cuvânt în mijlocul lor ºi le dau
viaþã din viaþa Mea ºi le dau darul credinþei cea de sus, cãci
credinþa cea de jos este omeneascã, ºi de douã mii de ani ea
nu-Mi dã viaþã în om. Dar credinþa cea de sus Mã þine pe
Mine în om ºi lângã om, ºi omul nu iese din Mine, ci trãieºte
întru Mine, precum Eu în Tatãl trãiesc, cãci M-am dus la Tatãl
ca sã-i trag pe toþi la Tatãl, ca acolo unde sunt Eu, sã fie ºi ei,
ºi acolo unde sunt ei, sã fie ºi Tatãl, iar Tatãl este întru Mine,
ºi Eu întru El, ºi toþi un trup ºi o pâine suntem. Amin, amin,
amin. 

– OO,Învãþãtorule Cel nãscut din Tatãl mai îna-
inte de vecii! Cine între noi, ucenicii Tãi

cei de acum douã mii de ani, am cunoscut vremea acelor în-
ceputuri mici? Tu, Doamne, Tu, Paºtele cel nou, Tu, Care
Te-ai dat nouã în seara cinei cea de tainã, cine dintre noi a cu-
noscut taina pe care cu mâna Ta ai frânt-o ºi ai împãrþit-o
nouã de viaþã veºnicã? Tu erai Cel ce Te împãrþeai, ºi apoi
ne-ai spus cã nu vei mai gusta cu noi taina aceea pânã ce ea
nu va fi din nou între ucenici întru împãrãþia Tatãlui Tãu, Care
Þi-a pregãtit Þie mireasã ºi nuntã ºi masã de nuntã, Dumne-
zeule tainic, desãvârºit Învãþãtor Care pecetluieºte taina Sa
între ucenici. Amin. Ai pãzit totul în tainã mare pentru zilele
Tale cele mãreþe, pentru zilele cele de apoi, dupã douã mii de
ani, cãci Tu ai spus în cartea profeþiilor, ai spus prin Duhul
pentru zilele cele de apoi pentru toatã fãptura, ºi aºa ai spus:
«Veniþi sã ne întoarcem cu pocãinþã la Domnul, cãci El ne-a
sfâºiat ºi El ne va vindeca; El ne-a bãtut, ºi El ne va lega
rãnile apoi, cãci dupã douã zile din nou ne va da viaþã, iar în
ziua a treia ne va scula ca sã fim iarãºi vii în faþa Lui, sã
cunoaºtem ºi sã ne sârguim spre cunoaºterea Lui. Venirea Lui
e sigurã ca revãrsatul zorilor, cãci El va veni peste noi ca o
ploaie timpurie ºi ca o ploaie târzie care învioreazã pãmân-
tul». Amin. 

O, Învãþãtorule desãvârºit, dacã Tu nu ne-ai fi trimis
dupã ce Te-ai aºezat în Tatãl pe Duhul Sfânt Mângâietorul,
am fi rãmas orfani pe pãmânt, am fi rãmas fãrã Învãþãtor, fãrã
cãlãuzã, Doamne, ºi am fi bâjbâit prin întuneric ca ºi toþi oa-
menii de pe pãmânt care nu au cãlãuzitor. Dar Tu L-ai trimis
pe El peste noi, ºi El lua din Tine ºi ne aducea, ºi toate câte
Tatãl Îþi spunea El ne aducea ºi ne lucra pe noi ca sã rãmânem
ai Tãi, ca sã rãmânem în iubirea Ta, precum Tu ne-ai porun-
cit mai înainte de a-Þi ascunde de noi faþa Ta cu care noi Te
cunoºteam pe vremea cât ai stat cu noi ca un om. Suntem
ucenici fericiþi la masa noii împãrãþii, cãci toate fãcutu-s-au
noi, precum Duhul a proorocit pentru zilele cele de apoi.
Stãm acum cu Tatãl ºi cu Tine ºi cu sfinþii ºi cu îngerii ºi cu
cei mici ai Tãi de pe pãmânt la masa Duhului Sfânt, cãci Tu
Þi-ai fãcut venirea ºi Tu Însuþi le grãieºti lor ºi nouã, celor
trecuþi în cele ce nu se vãd. Stãm în uimire, ºi cu bucurie ne
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hrãnim ºi, apoi, Învãþãtorule scump, iarãºi vom fi glas de cu-
vânt în mijlocul ucenicilor Tãi de azi. Cu binecuvântare ar-
hiereascã ºi cu voia Ta le binecuvântãm din Tine masa cea
pentru fiinþã ºi stãm cu ei la masã ºi iarãºi vom fi cuvânt, noi
ºi cu ei, Doamne, ºi se va auzi peste pãmânt petrecerea ceru-
lui laolaltã cu pãmântul, învãþãtura Duhului Sfânt, Cel fãrã de
hotar, ºi îi vom mângâia pe cei de sub povara venirii Tale ºi îi
vom creºte pe toþi cei mici cu hrana cea de azi ºi îi vom îm-
brãþiºa în dureri ºi în bucurii ºi îi vom umple de har peste har,
cã mare este vremea aceasta promisã de Tine încã de pe
atunci când noi, ucenicii Tãi cei de atunci, nu înþelegeam vre-
mea acelor începuturi mici, Doamne. 

O, copii ai Tatãlui ºi ai Fiului ºi ai Duhului Sfânt, sun-
teþi fraþii cei mici ai noºtri. Durerile sã vã fie bucurii, cãci
omul nu-ºi simte viaþa decât când ea doare în el. Durerea e
cea mai dulce viaþã în om, cea mai trãitã, ºi nimeni nu poate
iubi pe Domnul vieþii decât atunci când îl doare în el viaþa,
când trãieºte în el viaþa. Amin, amin, amin. 

*
OO,ucenicilor, am umblat cu voi trei ani ºi jumãtate

ºi M-am arãtat vouã Dumnezeu adevãrat ºi aþi
vãzut cum fariseii ºi cãrturarii veneau ºi Mã ispiteau, dar Mie
mai uºor Mi-a fost sã-l biruiesc pe duhul cel potrivnic care
M-a ispitit dupã patruzeci de zile de post, dupã rânduiala
Tatãlui, ºi i-am spus apoi pânã în sfârºit: «Mergi, satano, cã
scris este: „Domnului Dumnezeului tãu sã te închini ºi Lui
singur sã-I slujeºti!“», ºi atunci diavolul M-a ascultat ºi M-a
lãsat, ºi au venit îngerii ºi Mi-au slujit, ºi am fãcut lucrarea
Tatãlui înaintea oamenilor, iar îngerii coborau ºi se suiau la
Dumnezeu, se suiau ºi coborau peste Mine ºi lucrau la cre-
dinþa Mea, împlinind faptele ei. Amin. 

O, poporul Meu, sunt în mijlocul tãu cu soborul de
ucenici, cã mare este lucrarea de ucenic cu învãþãtor. Voiesc
ºi cu tine sã lucrez fãrã de seamãn, aºa cum lucram peste ei,
ºi apoi prin ei dacã M-am dus în Tatãl ca sã-I arãt Lui lucrul
Meu de pe pãmânt, lucrul ºi fapta ucenicilor Mei. Amin.
Ucenicii au avut de învãþat de la Mine sã nu ispiteascã pe
Dumnezeu, dar dacã omul nu are de unde sã audã ºi apoi sã
facã aceasta, el nu ºtie sã facã aºa, ºi de aceea am spus Eu cã
mai uºor Mi-a fost sã-l biruiesc pe duhul rãu spunându-i:
«Mergi, satano, de la Mine!», decât pe cei ce zi de zi Mã ispi-
teau ºi Mã încercau ca sã-Mi pricinuiascã prin cuvintele Me-
le moarte pe cruce. O, nu se teme diavolul nici de post, nici
de rugãciune, nici de trup împovãrat de nevoinþã în om, atât
cât se teme de Dumnezeu din om. Când M-am lãsat dus de
Duhul în pustie ca sã Mã las ispitit de diavolul dupã ce am
postit patruzeci de zile ºi patruzeci de nopþi dupã rânduiala
Tatãlui, atunci diavolul vãzând cã Eu sunt Fiul Tatãlui Mi-a
spus: «Iatã, Îþi este foame, ºi acum sã zici ca pietrele sã se
facã pâine ºi sã mãnânci», dar Eu i-am rãspuns cu duh dum-
nezeiesc cã «Omul nu numai cu pâine trãieºte, ci cu orice cu-
vânt care iese din gura lui Dumnezeu». Amin. Iatã-i, fiilor, pe
cei ce trãiesc numai cu pâine! Dacã pe ei nu poate sã-i ridice
nimeni din aceastã cãdere, aceia numai aºa trãiesc, dar trãirea
ºi viaþa ei nimeni nu o poate iubi decât atunci când aceasta
doare în om. 

Duhul cel potrivnic lui Dumnezeu a învãþat Scriptura
cerurilor de pe pãmânt, ºi cu ea pe mulþi, pe prea mulþi îi
ispiteºte, cãci M-a ispitit pe Mine satana cu ea. Mi-a spus din
ea: «Tu eºti Fiul lui Dumnezeu; aruncã-Te jos de pe aripa
templului, cãci Domnul le va porunci îngerilor pentru Tine ºi

Te vor ridica pe mâini ºi nu vei izbi de piatrã piciorul Tãu».
Atunci ºi Eu i-am rãspuns din Scripturile Tatãlui ºi i-am spus:
«Este scris: „Sã nu ispiteºti pe Domnul Dumnezeul tãu“, iar
lumii ºi împãrãþiei ei ºi strãlucirii ei nu Mã închin; ºi tu mergi
acum înapoia Mea, cãci Eu îþi spun din Scripturi cã trebuie
lui Dumnezeu, Lui singur sã-I slujeºti, Lui singur sã te în-
chini». Amin, amin, amin. 

O, poporul Meu de azi, sunt fericiþi ucenicii Mei în
mijlocul tãu. Þi-au binecuvântat ei þie, din Mine ºi din Tatãl,
pâinea cea spre fiinþã, pentru cã Domnul þi-o dã, dar când Eu
eram în pustie pentru ca sã-l biruiesc pe diavolul, atunci când
am flãmânzit dupã ce am postit, i-am spus lui: «Omul nu nu-
mai cu pâine trãieºte, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu». Ucenicii Mei stau la masã cu tine, Ierusalime de
azi, ºi se hrãnesc cu tot cuvântul care iese din gura Mea peste
ei ºi peste tine, cãci aceasta avea sã fie hrana pe care trebuia
s-o aibã omul cel zidit de mâna Mea din pãmânt dacã el ar fi
voit sã rãmânã întru Mine, iar Eu întru el cuvânt, precum ºi
sunt. Aºa am fost la început, ºi aºa sunt ºi la sfârºit, ºi voiesc
sã-l deprind pe om sã mãnânce din cer mai întâi, ºi apoi de pe
pãmânt pe cele de la Mine. Amin. 

Am zis tuturor acum douã mii de ani: «Dacã voi aþi
avea credinþã cât un grãunte de muºtar ºi nu mai mult de
atât, aþi zice muntelui sã se mute, ºi s-ar muta». O, necredinþa
omului în Dumnezeu s-a fãcut munte împotriva credinþei în
Dumnezeu a omului, cãci credinþa este muntele cel înalt de pe
care Eu cuvintez ca sã-l hrãnesc pe om cu cuvântul gurii Mele
mai mult decât cu pâine. Amin. Bobul de muºtar încolþeºte ºi
îºi dã trup ºi se face mare ºi crede crescând chiar dacã e sã-
mânþã micã. Cuvântul Meu însã nu creºte în om, cãci omul nu
este pãmânt bun, omul nu ºtie sã creadã în cuvântul Meu, ºi
se face piatrã omul ºi îºi dã viaþã ºi creºte de piatrã, iar Eu nu
pot sã-Mi las în el sãmânþa cuvântului Meu. 

Am fãcut înaintea ucenicilor Mei minuni fãrã de sea-
mãn, ca sã Mã vadã ei cã sunt Dumnezeu adevãrat, fiindcã
venise vremea sã-L preaslãvesc pe Tatãl în Mine. Lucrarea
credinþei omului în Dumnezeu îl face pe om fãcãtor de mi-
nuni, ºi nu este o mai mare minune ca aceea de a-L lãsa omul
pe Dumnezeu sã trãiascã în el, ºi sã-I primeascã apoi cuvân-
tul ºi sã se hrãneascã cu el pentru ca sã trãiascã. Amin. 

O, poporul Meu, cuvântul Meu de peste tine e har
mare, iar cel ce-l mãnâncã pe el mai mult decât pe pâine, ace-
la se umple de har ºi se face locaº al lucrãrii harului, precum
ucenicii Mei cei de acum douã mii de ani s-au fãcut. Amin,
amin, amin. 

– OO,cum sã nu ne fi fãcut noi templu al haru-
rilor Tale, Doamne, dacã Tu ne hrãneai din

gura Ta cu cuvântul lui Dumnezeu? Fariseii ºi cãrturarii care
Te ispiteau în fel ºi chip, fiind iudei necredincioºi lui Dum-
nezeu, semãnau cu diavolul care Te-a ispitit pe Tine în pustie,
iar Tu îi rãspundeai ispitirii lui cu cuvântul Scripturilor,
Doamne, ca ºi fariseilor, ca ºi cãrturarilor, Învãþãtorule
Doamne. O, ce cãzut este omul care nu citeºte Scripturile ca
sã le înþeleagã ºi nu ca sã Te ispiteascã cu ele pe Tine ºi pe toþi
cei care nu au credinþa cea din Scripturi! Credinþa cea din
Scripturi, Doamne, nu este aceea de a crede omul în Tine ºi
în jertfa Ta cea de pe cruce, ci este cea lucrãtoare prin iubire,
iar iubirea este sã fie omul dupã chipul ºi asemãnarea Ta pe
pãmânt, aºa cum Tu ne-ai învãþat pe noi sã fim, ºi numai du-
pã aceea ai fãcut din noi trimiºii Tãi peste pãmânt, ca sã lu-
crezi Tu prin noi, Tu ºi nu noi din noi, ºi ne-ai zis aºa: «Mer-
geþi în toatã lumea ºi vestiþi viaþa Mea la toatã fãptura, iar
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celor ce vor crede le vor urma aceste semne: în numele Meu
demoni vor scoate din oameni, în limbi noi vor grãi, ºerpi vor
lua în mâini, ºi chiar de vor bea ceva dãtãtor de moarte nu-i
va vãtãma; pe bolnavi mâinile vor pune ºi se vor face sã-
nãtoºi». Credinþei celor ce cred, Doamne, îi urmeazã semne
minunate prin cei trimiºi de Tine sã vesteascã împãrãþia
cerurilor, dar omul nu crede, aºa cum n-au crezut cei mai mari
ai lumii, care Te-au judecat mai înainte de moartea Ta pe cru-
ce ºi cãrora Tu le-ai spus: «De acum veþi vedea pe Fiul Omu-
lui venind pe norii cerului». Amin. 

O, credinþa celor ce nu cred prin iubire, ºi lucrãtoare ea
prin iubire, nu poate sã Te vadã pe Tine ºi sã Te audã pe Tine
venind pe norii cerului peste om. Noi însã am înþeles taina
Scripturilor venirii Tale pe norii cerului, chiar dacã atunci
când ai spus aºa celor ce Te-au rãstignit apoi, noi nu am ºtiut
sã credem aºa atunci. Dar Tu ai împlinit apoi toatã taina
Scripturilor pentru care venisei de la Tatãl pe pãmânt, ºi ne-ai
trimis apoi pe Duhul Sfânt, ºi de la El am luat de la Tine ºi
am vãzut ºi am mãrturisit, aºa cum regina din Saba, dupã ce
a auzit toate câte se vesteau peste lume despre înþelepciunea
lui Solomon, a venit la el ºi a vãzut ºi a crezut mai mult de-
cât auzise ea despre aceasta, ºi apoi a fericit ea pe poporul lui
Dumnezeu ºi i-a dat împãrãþiei lui Solomon daruri, Doamne. 

O, copii ai Tatãlui ºi ai Fiului ºi ai Duhului Sfânt,
grãim vouã, cãci Îi suntem Domnului ucenici în cer precum
I-am fost pe pãmânt. Deschideþi Scripturile ºi învãþaþi din ele
cum sã ascultaþi, cum sã trãiþi împãrãþia lui Dumnezeu pe pã-
mânt, ca atunci când oamenii ºtiinþei pãmânteºti aud de la voi
ºi vin sã vã vadã, sã-ºi plece aceºtia capul înaintea împãrãþiei
Domnului de la voi aºa cum regina din Saba când a venit sã
vadã pe cele auzite despre înþelepciunea lui Solomon, ºi-a
aplecat capul ºi s-a închinat ea Domnului Dumnezeului lui
Israel. Amin. 

Ascultaþi de înþelepciunea cea din cei ce îi are Domnul
cârma voastrã, ca sã se minuneze lumea de împãrãþia Dom-
nului de la voi. Pãziþi fãrã patã tot cuvântul Domnului, cãci
Domnul la vremea cuvenitã Îºi va face arãtarea peste toatã
fãptura, numai voi sã pãziþi bine tot ceea ce vi s-a încredinþat,
stând în toatã vremea departe de deºartele vorbiri, care sunt
lumeºti ºi nu cereºti, cãci cine-ºi leagã sufletul de ºtiinþa din
lume, mincinos numitã aºa cãci aceea nu este ºtiinþa, acela
calcã peste credinþã chiar dacã el crede cã merge alãturi cu ea.
Domnul este Cel ce aduce totul la viaþã, Domnul ºi nu omul
ºtiinþei cãreia în chip mincinos i se spune aºa în lume. 

Iubiþi viaþa care doare în voi, cã fãrã durerea ei în voi
nu veþi învãþa calea, adevãrul ºi viaþa. Nu vã tulburaþi pentru
durerile voastre. Ele sunt cursã pentru calea vieþii ca sã nu
mai iubiþi durerea vieþii din voi, durerea Domnului în voi, cã
Domnul este viaþa voastrã, ºi aveþi în mijlocul vostru pe fiii
înþelepciunii cereºti, care vã pot þine pe drumul vieþii, cãci
este peste ei mai mult decât a fost lucrul înþelepciunii lui So-
lomon, care fãcea minunatã orânduialã peste þara lui Israel,
peste purtarea ºi îmbrãcãmintea lui Israel ºi peste toatã statura
poporului ales, cãci Domnul în mijlocul vostru a lucrat ºi a
aºezat mai mult, o, copii ai Domnului, iar voi trebuie sã vã
deprindeþi cu lucrarea de ucenic desãvârºit, fiindcã vã hrãniþi
cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu, Care vine pe
nori, aºa cum El a spus mai înainte de învierea Sa, mai îna-
inte de arãtarea Sa peste cei credincioºi din Israel. Amin. 

Scuturãm peste voi harurile noastre, iar voi fiþi temple
ale Duhului Sfânt, ca sã locuiascã El în voi precum în cei pe
care Domnul i-a pus între voi mãsura Lui. Un lucrãtor al

Domnului care are ogor, are pe ce semãna sãmânþa cuvântului
lui Dumnezeu, ºi apoi are rod pentru Dumnezeu, dar trãiþi ca
Domnul ºi lucraþi ca El, împotrivindu-vã diavolului, care fuge
de cei ce nu-L ispitesc pe Domnul, ci cred în El temându-se
de El ºi neispitindu-L întru nimic. Amin. 

Trãiþi împãrãþia Domnului pe pãmânt, cã ea de douã
mii de ani se vesteºte, dar nu se trãieºte, cãci învãþãtorii care
s-au aºezat în numele Domnului peste oameni nu sunt buni
nici pentru ei, nici pentru oameni, fiindcã ei se hrãnesc din
ºtiinþa cea din lume, care nu este ºtiinþã, ci este deºartã vorbi-
re, cãci pe toate Domnul le-a zidit, ºi e pãcat ca omul sã-L is-
piteascã pe Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

– OO,ucenici iubiþi, care aþi crezut în Mine mai
vârtos în ziua coborârii harului Duhului

Sfânt peste voi! Este scris în Scripturi sã nu ispiteascã omul
pe Dumnezeu pentru el însuºi, pentru credinþa lui în Dum-
nezeu, pentru calea lui, pentru adevãrul cel din Scripturi. Este
scris cã pe toate ale Lui Domnul le pecetluieºte între ucenici,
ºi n-a fost nicicând altfel cu tainele Mele între cer ºi pãmânt,
cãci este scris: «Domnul va fi stâncã de poticnire, cursã ºi laþ
pentru Ierusalim, ºi mulþi se vor sfãrâma; ºi va lega Domnul
taina Lui ºi descoperirea Lui ºi va pecetlui învãþãtura Lui
pentru ucenici, între ucenici, cãci El Îºi ascunde faþa, pentru
credinþa celor ce nãdãjduiesc în El». Amin. 

O, ucenici iubiþi ai Mei de azi, e mare taina de ucenic.
Cel fãrã învãþãtor nu face nimic nici cu trupul, nici cu sufle-
tul, nici cu duhul, nici cu fapta. O, mare este iubirea celor ce
se fac ucenici ai Mei, iar la aceºtia nu încape decât credinþa
lucrãtoare prin iubire ºi nu prin ispitirea asupra Domnului.
Cei ce ispitesc pe Domnul, aceia capãtã ºtiinþã de pe pãmânt,
ºtiinþã omeneascã, ºi cu ea Îl chinuie pe Domnul, Îl alungã pe
Domnul, ºi apoi Îl pierd pe Domnul, cãci Eu diavolului i-am
spus: «Mergi, satano, cã este scris sã nu ispiteºti pe Domnul
Dumnezeul tãu!». Dar cei ce ca Petru plâng apoi ºi se aratã
Domnului când Domnul îi cheamã pe ei, aceia pot sã-ºi înno-
iascã darul credinþei ºi sã facã rod la Dumnezeu. Amin. 

O, poporul Meu, cerceteazã-te, fiule. Am spus în cu-
vânt cã Eu nu am venit sã ghicesc, ci am venit sã grãiesc, ºi
vai celor ce ispitesc pe Dumnezeu! Uitã-te la viaþa cea rãzlea-
þã a celor care ispitesc pe Dumnezeu ºi pe om ºi pe diavol, ºi
învaþã sã fii ucenic al Meu prin credinþa cea care lucreazã prin
iubire. Minciuna îl înºealã pe om, ca s-o foloseascã omul, dar
cine este cel ce-ºi poate face înveliº din minciunã? O, cerce-
teazã-te mereu, Ierusalime! Învaþã viaþa care doare în tine, cã
Eu sunt îndurerat. Trãieºte ca Mine ºi nu ca tine. Trãieºte-Mi
durerea ºi daþi-vã unii altora viaþa Mea, durerea care doare în
Mine, dorul Meu dupã om, cãci omul nu mai este învãþat cu
adevãrul, nu mai este învãþat cu Domnul ºi cu dragostea Lui
în el, cu durerea Lui dupã om. 

Cei ce-ºi pierd înþelepciunea, aceia sã o cearã înapoi de
la Dumnezeu, ºi El o va da lor. Sã audã tot omul de pe pãmânt
cuvântul Meu ºi sã se hrãneascã cu el mai mult decât cu
pâine. El este durerea Mea care se face bucuria omului, viaþa
omului, Dumnezeu în om, cãci omul nu-ºi simte viaþa decât
atunci când ea doare în om. Cuvântul Meu e numai durere.
Sã-l ia omul de viaþã, cãci durerea e cea mai dulce viaþã în
om, cea mai trãitã, cea mai scumpã, ºi este împãrãþia Mea în
om pânã la arãtarea Mea când Eu voi aduce omului ºi Tatãlui
bucuria de a-i strânge pe toþi în Tatãl, dupã ce voi suferi pânã
la capãtul ei iubirea Mea care aºteaptã dupã om. Amin, amin,
amin. 
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Sãrbãtoarea de treisprezece ani de la punerea pietrei
de temelie a Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim 

Viaþa cea din cer este mãrturisitoare înaintea Domnului ºi a oame-
nilor. Cel ce nu se aratã pe el însuºi, acela nu este prieten. Numai
pomul singur în câmp este doborât de furtuni. Porunca dragostei 

este împlinirea vieþii omului. 

MM âna Mea dumnezeiascã binecuvinteazã din
Tatãl, cu putere ºi cu lucrare de îngeri ºi de

sfinþi, sãrbãtoarea aºezãrii pietrei de temelie a Sfintei Sfin-
telor Noului Ierusalim de pe pãmânt. Mâna Mea stã neclintitã
acoperind cu toate puterile cereºti locul Meu de prãznuire în-
treitã a Paºtelui cel nou, iar ucenicii Mei cei de acum douã
mii de ani lucreazã cu puteri arhiereºti mereu, mereu la masa
cea de Paºti nou pe care Eu, Domnul, le-am promis-o cã o voi
aºeza nouã ºi vom bea ºi vom mânca la ea Paºti nou întru
împãrãþia cea nouã a Tatãlui Meu, cãci Îi dau Tatãlui Meu
toatã agoniseala, toatã lucrarea, ºi pe Mine Însumi Lui mereu
Mã dau, cãci El Mi-a supus Mie toate, iar Eu lucrez întru El,
ºi tot ce lucrez Îi supun Lui, ºi Eu Însumi Mã supun Lui, cãci
Îi sunt ucenic desãvârºit. Amin, amin, amin. 

Ascultaþi glasul Meu ºi aºezaþi-Mi-l în carte, copii
care-Mi staþi porþi de intrare a Mea în Ierusalim ºi în carte,
fiilor. Vreau sã-Mi hrãnesc pe poporul Meu care a pãrãsit
lumea ca sã se facã moºtenire a Mea, împãrãþie a Mea, ºi Eu
sã-l pãzesc pe el prin îngerul Meu ºi sã Mã slãvesc peste el cu
semne mari, cu ocrotire mare, cãci Îi sunt Mângâietor de la
Tatãl, ºi cuvântul cel de peste el sunt. Amin. 

Eu sunt Cel Atotputernic, iar omul este slab ºi este
neputincios, ºi numai Eu port grijã de poporul Meu ºi îl învãþ
sã-L iubeascã pe Fãcãtorul ºi sã rabde aºteptându-L, cãci
omul de pe pãmânt nu este învãþat sã aºtepte, sã rabde ºi sã
iubeascã pe drumul Meu cel greu dupã om, ºi de aceea am
suferit Eu ºi am plâns cu tot trupul sânge ºi apã pentru tot
omul care nu este învãþat sã aºtepte pe Dumnezeu ºi sã mear-
gã cu rãbdare pe calea Lui precum sfinþii au rãbdat lucrând
pentru cununa lor cea de la Mine, pentru cununa rãbdãrii sfin-
þilor. Amin. 

Eu sunt Cel îndurãtor ºi Îmi pãzesc via Mea ºi moºte-
nirea Mea, iar pentru aceastã biruinþã tu trebuie sã stai aºezat
bine în duh de rãbdare ºi sã-Mi slujeºti numai cu duh de as-
cultare între Mine ºi tine, între tine ºi cei ce te cãlãuzesc pe
tine pentru Mine, poporul Meu Ierusalim. O, e zi de mare sãr-
bãtoare în cer ºi pe pãmânt pentru Tatãl ºi pentru Fiul ºi pen-
tru Duhul Sfânt ºi pentru toate puterile cereºti de sfinþi ºi de
îngeri, poporul Meu. Te îndemn la rugãciune cu dor ºi cu dul-
ce în ea înaintea Mea, cãci omul cel fãrã rugãciune fierbinte
ºi mereu ºi bineplãcutã Mie este prins de diavolul, iar Eu de
aceea le-am spus prin Duhul la apostoli ºi la ucenici: «Þineþi
din rãsputeri la dragostea dintre voi», iar aceasta nu este alt-
ceva decât lucru de Duh Sfânt între frate ºi frate, între ucenic
ºi ucenic, cãci numai aºa omul rãmâne întru Mine, ºi Eu întru
el, iar cel ce nu învaþã în el faþa Duhului Sfânt, cine nu Mã
hrãneºte pe Mine din el cu lucrare de Duh Sfânt, acela se ri-
dicã ºi Mã doboarã pe Mine pentru el. Dar Eu pe tine te învãþ
sã fii împãrãþia Mea, poporul Meu, cãci Eu te hrãnesc cu ea
mereu, iar tu sã þii din rãsputeri la dragostea pe care o aºez Eu
în mijlocul tãu pentru ca sã ai viaþã prin ea, fiule, cãci vai
omului care se hrãneºte numai cu pâine, ºi de aceea îi dau Eu
omului din masa cuvântului Meu, care s-a fãcut dragostea
Mea în tine, Ierusalime de azi, iar masa Mea cu tine nu a

putut-o birui din mersul ei nici împãratul, nici judecãtorul,
nici pãstorul cel lumesc, nici vânzãtorul, nici neîmplinitorul
ºi nici vreun alt duh strãin care nu are nimic în Mine, cãci Eu
sunt Cel Atotputernic ºi pot cu toþi cei ce stau acoperiþi de
mâna Mea fãrã sã se teamã de cel ce desparte pe om de Dum-
nezeu, fãrã sã se aplece omului strãin de Dumnezeu. 

O, copii hrãniþi cu viaþã din cer ºi cu calea ei! Viaþa cea
din cer are o cale cu mare tainã în ea, iar lucrarea ei se mãr-
turiseºte, ºi aceasta este taina vieþii, ca în gura a doi sau trei
martori sã stea toatã mãrturia cea adusã înaintea Mea. Amin. 

O, ce lucrare frumoasã! Lucrarea cea mãrturisitoare
omoarã toatã puterea diavolului, iar turma Mea este în sigu-
ranþã ºi þinutã de mânuþã, cãci Eu sunt în cer ºi pe pãmânt
deopotrivã, ºi sã ºtie toþi cei de pânã acum care nu au lucrat
lucru cu ascultare ºi cu ºtire precum între cei din cer, sã ºtie
aceºtia cã Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, ºi dacã sunt,
sunt adevãrat, ºi spun tuturor celor nepricepuþi ºi neînþelepþi
pentru cele cereºti, spun cã rãzvrãtirea, precum ºi cãinþa cea
fãrã de putere ºi de inimã curatã, sunt de nefolos la Dumne-
zeu ºi sunt de folos la diavol, ºi fericiþi sunt cei duhovniceºti
care se împlinesc în duhul cel lucrãtor prin iubire ºi care din
iubire se aleg ºi se vãd prin roadele lor, ºi Eu le spun lor sã se
întãreascã în duhul cel mãrturisitor, sã se întãreascã ºi mai
mult, cãci acest popor este scris în cer împãrãþia lui Dumne-
zeu pe pãmânt. Amin, amin, amin. 

Eu, dupã ce M-am aºezat în Tatãl ca sã fac în El sãlaº
celor care Mã iubesc mãrturisind lucrarea Mea cea din Tatãl,
Mi-am lãsat ucenici mãrturisitori, iar Ioan cel iubit mãrturisea
despre Mine: «Viaþa s-a arãtat ºi am vãzut-o, ºi mãrturisim ºi
vã vestim viaþa cea de veci, care era la Tatãl ºi s-a arãtat
nouã, ºi ce am vãzut ºi ce am auzit mãrturisim, ca cei ce cred
sã aibã împãrtãºire cu noi, iar împãrtãºirea noastrã este cu
Tatãl ºi cu Fiul Sãu, ºi acestea vi le spunem ca bucuria noas-
trã sã fie deplinã, ºi vã vestim cã Dumnezeu este Luminã, ºi
nici un întuneric nu este întru El». Amin. 

O, poporul Meu, e sãrbãtoarea cerului pe pãmânt cu
tine. E ziua cea de sãrbãtoare când Eu, Domnul, am despãrþit
veacurile, cel ceresc de cel pãmântesc, ºi am fãcut în loc ales
de Mine dintru început cer nou ºi pãmânt nou, împãrãþie a
cerurilor. Amin. 

E zi de învãþat ºi de mãrturisit. Umblaþi în lumina Mea
ca sã aveþi împãrtãºire unul cu altul ºi ca sã fiþi curãþiþi de
orice pãcat prin Sângele Meu, cãci Eu sunt credincios ºi drept
în tot cuvântul Meu ºi ºterg pãcatele ºi toatã nedreptatea pe
care Mi-a fãcut-o cel ce se întoarce cu iubire ºi cu mãrturisire
pentru calea lui cu Mine. Cel ce pãzeºte cãile Mele, acela este
cel ce Mã cunoaºte. Cel ce pãzeºte cuvântul Meu, întru acela
dupã adevãr dragostea Mea este desãvârºitã, ºi prin ea Eu îi
cunosc pe ai Mei. Amin. 

Cel ce zice cã este al Meu, acela este dator sã umble
precum Eu am umblat ºi sã se arate precum Eu M-am arãtat
ca sã fiu cunoscut, cãci nu poate fi nimãnui prieten sau frate
acela care nu se aratã cine este ºi ce face. Am spus vouã, copii
ai poporului Meu, cã lucrul cu ºtire, lucrul cu ascultare este
paza vieþii ºi moartea duhului rãu care sapã la rãdãcina po-
milor tari. Dar pomii tari se întãresc în furtuni, cãci sunt soli-
dari prin rãdãcinã mai întâi, ºi apoi prin partea lor cea vãzutã.
Rãdãcinile lor se unesc între ele, cãci ei stau unul lângã altul
ºi stau tari în furtuni înteþindu-ºi mai adânc rãdãcina, ºi nu
sunt doborâþi. Numai pomul singur în câmp este doborât, dar
cei alãturaþi stau uniþi ºi strãjuiesc în furtuni; în furtuni ºi nu
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pe vreme blândã, fiilor. Amin. V-am învãþat pe toþi, cãci pen-
tru toþi grãiesc când grãiesc, ºi am spus sã vã binecuvinteze
Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt cu înþelepciunea, ºi prin ea, cu duh
blând ºi smerit ca al unui copil, cãci vai omului mare, ºi ferice
de copii, cã de copii are grijã Tatãl. Amin. 

Iatã sãrbãtoare de cuvânt, zi de aducere-aminte când
Eu, Domnul, cu mânã tare am întins cerul ca un cort peste
voi, copii unºi peste vremea aceasta de mâna Domnului ºi a
sfinþilor Lui. Eu sunt Cel ce am norii suire ºi coborâre, um-
blând pe aripile vânturilor ºi fãcând pe îngerii Mei duhuri, ºi
pe slugile Mele parã de foc. La început am întemeiat pãmân-
tul pe temeliile lui ºi nu se va povârni în veacul veacului. La
sfârºit întemeiez cer nou ºi pãmânt nou ºi Ierusalim nou,
precum este scris, iar ceea ce este nou face sã treacã ceea ce
este mai înainte, ºi Mi-am întemeiat tron, ºi din tron, glas de
cuvânt peste pãmânt, ºi fac vânturile trimiºii Mei, iar flãcãrile
de foc, slugile Mele, precum am lucrat pe munte înaintea lui
Moise cu flãcãri de foc scrierea poruncilor vieþii. Aºa lucrez
ºi la sfârºit cerul ºi pãmântul ºi Mã mlãdiez cu lucrarea Du-
hului Sfânt ca s-o puteþi purta, fiilor. Dar tot flacãrã de foc
este ºi azi duhul cuvântului Meu, ºi este credinþã în cei ce-l au
pe el lucrãtor de la Mine peste cei ce se sfinþesc, ºi fericiþi, de
ºapte mii de ori fericiþi sunt cei ce cred ºi se sfinþesc pentru
Mine, Cel ce am norii suire ºi coborâre ºi umblu pe aripile
vânturilor cu îngerii ºi cu car de foc. Amin. 

O, copii înþelepþiþi de cuvântul vieþii, viaþa este o
poruncã, fiilor, ºi am spus vouã sã îndemnaþi pe fiii poporului
ales sã fie flacãrã de Duh Sfânt ºi sã fie ca împãrãþia ceruri-
lor poporul ºi nu ca pe pãmânt, cãci cu flãcãri de foc am scris
Eu poruncile vieþii, iar viaþa trebuie sã fie împlinirea porun-
cilor vieþii. Amin. Grãiþi zi de zi poruncile vieþii ºi tainele lor
ºi lucrarea lor în voi ºi peste tot lucrul vostru, copii ai noii îm-
pãrãþii. Vreau sã fac din voi peste pãmânt norii suirii ºi ai co-
borârii Mele pentru inima omului ºi sã fim purtaþi de vântul
Duhului Sfânt, ºi flãcãri de foc sã ne arãtãm între oameni, cã
Eu de aceea am întemeiat Ierusalimul ºi l-am numit nou, l-am
numit aºa ca sã treacã cele de pânã acum, fiindcã cele ce nu
se vãd sunt, iar cele ce se vãd nu sunt. Amin. 

O, nu iubiþi pe cele ce nu sunt, ci pe cele ce sunt, fiilor,
ºi învãþaþi ce tainã sunteþi voi, ºi credeþi în taina aceasta, ºi sã
strãluciþi cu ea peste pãmânt de ºapte ori mai mult ca soarele,
cãci Duhul Sfânt ºi templele Lui de pe pãmânt sunt soarele ºi
luna care strãjuiesc cerul cel nou ºi pãmântul cel nou, dupã
cum scrie în Scripturi despre cetatea cea nouã care n-are tre-
buinþã de soare, nici de lunã ca sã o lumineze, cãci slava lui
Dumnezeu a luminat-o, ºi fãclia ei este Mielul, ºi neamurile
vor umbla întru lumina ei, iar regii neamurilor vor aduce la ea
mãrirea lor. Amin. 

Grãiesc cu putere de Duh Sfânt, cã e sãrbãtoarea Sfin-
tei Sfintelor Noului Ierusalim, iar voi, cei ce staþi sub sarcina
Mea ca sã daþi fiinþã în carte cuvântului Meu, aduceþi-Mã pe
pãmânt când Mã dau vouã cuvânt, cã vã numesc pe voi suirea
ºi coborârea Mea, aripi de vânt ºi flãcãri de foc cu care-Mi
scriu cuvântul vieþii veºnice pe pãmânt. Amin. Stau cu voi la
masa împãrãþiei cerurilor ºi am cu Mine toate puterile cele ce-
reºti, toþi sfinþii ºi toþi îngerii, ºi binecuvântãm ieslea cuvân-
tului ºi pe voi, cei ce-Mi staþi ca un chivot în care Eu am
strâns izvorul cuvântului Meu pentru oamenii care se împãr-
tãºesc din el spre viaþa lor. Amin. 

Binecuvintez din Tatãl pe cei unºi cu mânã tare pentru
jertfa cea întreitã în grãdiniþa cuvântului Meu, ºi nici un vrãj-

maº sã nu se atingã de ei, oricât de grea ar fi peste ei crucea
Mea cea de azi. Toþi vrãjmaºii sã-ºi gãseascã sfârºit rãutãþii ºi
invidiei lor, cã nu este pãcat mai aspru, mai aprig ºi mai stri-
cãtor ca ºi invidia care hrãneºte cu mândrie ºi cu îngâmfare
spre orbirea lui pe cel ce nu Mã are pe Mine în el, ci se are pe
el. Toate duhurile potrivnice mersului Meu cu cei unºi de mâ-
na Mea cea tare în vremea aceasta, sã fie sfãrâmate, sã se
ducã în locuri neumblate de cei ce s-au ales ai Mei, iar po-
porul cuvântului Meu ºi unºii Mei cei din mijlocul lui pentru
el, sunt biserica Mea, moºtenirea Mea, ºi porþile iadului nu o
vor birui pe ea. Amin. 

Îl mângâi în tainã ºi pe arhiereul Meu prin care a rãmas
pe pãmânt mãrturisirea ivirii pietrei cea de nou Ierusalim, ºi
îl îmbrac pe el în armura îngerului Meu Mihail, îngerul po-
porului Meu care este moºtenirea Mea. Îl pãzesc pe el de toþi
câinii care latrã la el, cãci câinii care latrã nu muºcã, ºi îi dau
lui pic cu pic cununa rãbdãrii pânã la plinirea ei când sfinþii
ºi îngerii îl vor împodobi pe el. Îl mângâi în tainã ºi îl fac sã
simtã pe Mângâietorul Cel de la Mine ºi îi grãbesc vremea
iubirii ºi a împodobirii lui, cã Mi-e tare milã de toþi cei fãrã
de viaþã în ei, iar cei ce stau aºezaþi peste oameni sub nume
de slujitori ai Mei sunt antichriºti, nu sunt pãstori ºi nu au
milã de om, ci au numai slavã deºartã ºi vorbire deºartã care
nu se prinde de nimeni, precum nici viaþa Mea cea veºnicã nu
se prinde de ei. Voi începe sã Mã ating de ei ºi sã le dobor
mândria ºi sã-i aºez în umilire, cã Mi-e milã de cei fãrã de
viaþã în ei, ºi voi ridica pãstor dupã inima Mea, ºi totul se va
înviora la glasul lui cel sfânt. Amin. 

O, Ierusalime al începutului veacului cel nou, viaþa
este o poruncã, poporul Meu. Am scris cu flacãrã de foc pe
piatrã poruncile vieþii, iar cine le trãieºte pe ele se face flacãrã
de foc. Rosteºte poruncile vieþii, ºi mai vârtos împlineºte po-
runca cea care pe toate le poartã în ea, ºi sã iubeºti cuvântul
Meu cel dat þie de cei ce-l iau de la Mine precum Moise a luat
poruncile vieþii ºi le-a adus lui Israel cel ce a uitat de Dum-
nezeu pentru el însuºi. 

Sfinþeºte zilele venirii Mele la tine cuvânt ºi sfin-
þeascã-se numele Tatãlui Meu întru tine, cel ce faci voia Lui
pe pãmânt ca ºi în cer. Fã-o, poporul Meu, ºi iartã-l pe fratele
tãu precum ºi Tatãl te iartã, ºi nu vei cunoaºte ispita, ci vei cu-
noaºte de-a pururi izbãvirea pe care El, Domnul Dumnezeu,
þi-o pregãteºte ºi te þine mereu în ea. Amin. Fã-te sãrbãtoarea
Mea ºi odihna Mea, Ierusalime, ºi binecuvântatã sã fie de
Mine ºi de tine ziua când Eu ºi cu tine ºi cu martorul Meu cel
din biserica lumii, arhiereul Irineu, am scris pe pãmânt, pe
piatrã, veac nou, împãrãþie a cerurilor, cer nou ºi pãmânt nou
pe pãmânt, cãci împãrãþia lui Dumnezeu ºi mântuirea ºi pu-
terea ºi stãpânirea Hristosului Sãu prin cei ce au biruit prin
sângele Mielului ºi prin cuvântul mãrturiei lor, a biruit ºi bi-
ruieºte pentru plinirea rãbdãrii sfinþilor, precum scrie în
Scripturi, poporul Meu. Amin. 

Viaþa Mea în om este porunca lui Dumnezeu scrisã cu
foc pe pãmânt. Aratã-te în Mine, cã e vremea arãtãrii slavei
lui Dumnezeu! Aratã-Mã în tine, cã mare ºi slãvitã este taina
vieþii Mele în om, taina de ucenic al Mielului lui Dumnezeu,
ºi îndeletniceºte-te, poporul Meu, cu viaþa în toatã clipa, cãci
moartea înseamnã tot ceea ce nu este viaþã, iar tu numai viaþã
cereascã sã fii pe pãmânt, numai cuvânt de Duh Sfânt, numai
întreg întru Mine ºi Eu întru tine, cã e vremea arãtãrii Dom-
nului peste pãmânt, poporul Meu, popor al veacului cel nou
pe pãmânt. Am despãrþit veacurile cu tine, Ierusalime nou, ºi
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le spun neamurilor pãmântului aceastã tainã, iar tu sã fii sem-
nul tainei vieþii veºnice ºi sã trãieºti aºa înaintea Mea, ºi me-
reu, mereu sã-Mi faci venirea în mijlocul tãu, ca sã fac Eu din
tine venirea Mea ºi sã Mã arãt tuturor cu tine ºi sã vadã cerul
ºi pãmântul cu tine venirea Mea, copil mãrturisitor al vieþii ºi
al tainelor ei pe pãmânt. Amin, amin, amin. 

Acum, fiilor de la ieslea cuvântului Meu, ascultaþi ºi
împliniþi pregãtire de praznic pentru sãrbãtoarea marelui
prooroc Ilie, înaintemergãtorul celei de a doua veniri a Mea
de lângã Tatãl. Strângeþi poporul vestindu-l de aceastã sãrbã-
toare ºi prãznuiþi cu rugãciuni scumpe, cu cântãri de slavã, cu
duh dumnezeiesc între Mine ºi voi, între voi ºi voi, iar Eu sã
fiu Mângâietorul între voi, dimpreunã cu sfinþii care vor
prãznui în cer ºi pe pãmânt, în cele ce nu se vãd ºi în cele ce
se vãd de la voi, pe marele Ilie proorocul, care însoþeºte me-
reu venirea Mea, calea venirii Mele, cã mare este lucrarea lui
între cer ºi pãmânt pentru coborârea Mea cuvânt din Tatãl.
Înteþiþi tot mai mult privegherea ºi rugãciunea cea fierbinte
pentru voi ºi pentru tot trupul care are suflet în el. Însoþiþi-vã
cu cereri mari ºi mici pentru tot ce aveþi voi ºi Eu trebuinþã pe
pãmânt. Iubiþi cel mai mult petrecerea cu Mine, ºi toate cele
de trebuinþã vouã ºi Mie cu voi pe pãmânt vor fi din destul,
cãci lucrul Evangheliei Mele are mare platã, fiilor. 

Fiþi cuminþi în toatã vremea. Fiþi cereºti ºi rugãtori ce-
rului ºi nedespãrþiþi de Dumnezeu ºi de sfinþi. Fiþi blânzi ºi nu
uitaþi duhul umilinþei, care-l face pe om frumos înaintea Mea
prin îngerii care-l slujesc pe cel blând ºi smerit cu inima.
Amin, amin, amin. 

9/22 iulie 2004

Sãrbãtoarea sfântului prooroc Ilie 

Focul slavei Domnului se slãveºte prin lucrarea harului. Domnul a
venit sã arunce foc pe pãmânt, ºi lucreazã cuvânt de foc. Ilie 

proorocul aduce Domnului rugãciune. 

SS lava Mea este deasupra ta, Ierusalime al venirii
Mele. Eu pentru slava Mea te-am zidit, cãci este

scris cã «Domnul va zidi Sionul ºi Se va arãta întru slava Sa
ºi va lua aminte la cererea celui sãrac ºi umilit ºi nu va
dispreþui rugãciunea lui». Amin, amin, amin. 

Eu sunt Dumnezeu mare ºi stau pe heruvimi. Nori ºi
negurã Mã împresoarã. Dreptatea ºi judecata cea dreaptã sunt
temeliile cele tari ale tronului slavei Mele. Din Mine iese foc
ºi curãþã calea înaintea Mea, iar fulgerele Mele brãzdeazã lu-
mea ºi o lumineazã, ºi pãmântul vede ºi se cutremurã de spai-
mã în faþa Stãpânului a tot pãmântul. Amin. Slava Mea este
ca focul, ºi cu ea M-am lãsat vãzut de ucenicul cel credincios
al proorocului Meu Ilie. Car de foc M-am fãcut în ochii lui,
ºi cu slava Mea l-am învãluit pe învãþãtorul lui ºi l-am luat
pe el în cele ce nu se vãd, l-am luat cu carul cel de foc al sla-
vei Mele, cãci din Mine iese foc ºi merge înaintea Mea ºi Îmi
curãþã mergerea de toþi vrãjmaºii din vãzduh ºi de pe pãmânt
ºi din adânc atunci când fulgerele slavei Mele taie vãzduhul
ºi lumineazã lumea, ºi tremurã pãmântul de faþa Mea, cãci
sunt Stãpânul a tot ce e pe el. Amin. 

Focul slavei Mele nu este foc care arde ca focul cel de
pe pãmânt, care se mistuie pe sine când arde. Slava Mea este
foc care lumineazã ºi înþelepþeºte ºi supune lumea ºi pe
împãraþii ei, cãci «Dumnezeu este foc mistuitor», dupã cum
este scris. De douã mii de ani focul slavei Mele se face har de
Duh Sfânt peste omul cel credincios care umblã dupã Mine,

care trãieºte în Mine, ºi fericit sunt Eu în omul în care trãiesc
ºi din care luminez cu slava ºi cu fapta slavei cuvântului Meu,
cãci Cuvântul S-a fãcut trup ºi S-a sãlãºluit în cei ce au vãzut
mãrirea Mea ca a Unuia nãscut din Tatãl, plin de har ºi de
adevãr. Amin. O, de douã mii de ani Mã fac har ºi adevãr în
cel în care Mã sãlãºluiesc ºi Mã slãvesc între oameni ca sã-Mi
fac sfinþi pe pãmânt prin lucrul slavei Mele cea de peste om.
Focul slavei Mele nu se mistuie, ci se slãveºte înaintea omu-
lui prin lucrarea harului, aºa cum în zilele lui Moise rugul sub
care Eu Mã ascundeam cu glasul Meu nu se mistuia de focul
de peste el când Eu grãiam lui Moise, iar pe piatrã se scria cu
foc cuvântul gurii Mele, ca sã rãmânã el pe pãmânt poruncã
de viaþã veºnicã ºi plinã de har. Amin. 

Mã revãrs peste tine cu râu de cuvânt, ºi mare este cu-
vântul Meu, poporul Meu, ºi râuri sã se facã el în tine, ºi
râurile sã batã din palme, precum este scris, ºi sã slujeascã
Domnului cu bucurie, cãci zice Duhul: «Veniþi la porþile
Domnului cu cântare de slavã; intraþi în curþile Sale cu mul-
þumiri ºi cu laude, ºi numele Lui sã fie binecuvântat, cã Dom-
nul este bun, ºi mila Lui þine în veci, cãci El Îºi aratã cre-
dincioºia din neam în neam». Amin. 

O, poporul Meu, Mã slãvesc în mijlocul tãu cu sfinþii
ºi te îndemn la râvnã pentru Dumnezeu, la har din har, cãci
râuri de har voiesc sã fiu Eu din tine peste pãmânt, ca sã-Mi
ajungã Mie ºi Tatãlui ºi cerului de sfinþi ºi de îngeri lucrarea
ta de har, cãci din har iese lucrare minunatã pentru cer, po-
porul Meu. V-am învãþat ºi Eu, fiilor, v-am învãþat ºi prin
sfinþi sã iubiþi viaþa care doare în voi, cãci omul nu-ºi simte
viaþa decât atunci când ea doare în om, ºi atunci durerea ei e
cea mai scumpã, cãci în ea se cuibãreºte împãrãþia Mea cu
omul. Când apostolul Pavel Mã ruga sã-i vindec suferinþa, Eu
i-am spus lui: «Îþi este de ajuns harul Meu, care se desãvâr-
ºeºte în suferinþa cea din om, în neputinþa cea din om». 

O, cât har ºi câtã lucrare de har a curs peste oameni din
inima proorocului Meu Ilie! Harul Meu din om îl face pe om
sã Mã iubeascã, ºi apoi sã-Mi slujeascã cu mare râvnã, cu
mare dor, cu mare milã de rana Mea cea pricinuitã de pierde-
rea omului, de rãtãcirea omului. Plâng în cer ºi pe pãmânt
dupã om cu har, dupã om cu durere în el pentru Dumnezeu,
pentru rana Mea cea de la om, ºi de aceea te hrãnesc Eu me-
reu cu cuvânt din gura Mea, poporul Meu, ºi voiesc sã te vãd
împãrþindu-l omului cel care Mã cautã ºi nu ºtie sã Mã caute
ºi sã Mã afle, cãci omul care Mã cautã în afara lui, acela nu
poate sã se facã locaº al împãrãþiei Mele ºi izvor de har prin
durerea lui cea dupã Dumnezeu. Ilie proorocul îºi mistuia
viaþa de dor de Dumnezeu ºi se ruga sã vadã faþa lui Dum-
nezeu, ºi a vãzut faþa slavei Domnului, ºi harul lucra din el cu
putere pentru fiii lui Israel ca sã-i întoarcã pe ei la dragostea
de Dumnezeu. 

O, poporul Meu, e mare ºi multã lucrarea harului, iar
omul care dã sã lucreze peste om cu dragostea lui de Mine nu
poate sã lucreze bine fãrã de învãþãtor, fãrã Duhul Sfânt, prin
Care Eu fac peste oameni prooroci. Omul care dã sã lucreze
în numele Meu peste om nu ºtie cã nu este de ajuns numai
sã-l ajuþi pe om sã creadã cã este Dumnezeu ºi sã vinã de pe
calea cea lumeascã dupã Dumnezeu. Omul trebuie apoi sã
înveþe calea ºi viaþa ei ºi lucrarea de pe ea ºi rodul acestei
lucrãri care se învaþã de la Dumnezeu ºi nu de la om, iar Eu
sunt Cel îndurerat de când l-am fãcut pe om ºi pânã azi, cãci
omul nu mai învaþã de la Dumnezeu ca sã ºtie apoi. 

O, nu mai foloseºte omul viaþa care doare în el, harul
ºi izvorul cel de la Mine în om, ca sã Mã fac Eu din om apoi
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povãþuitor de la Mine peste om, fãcãtor de semne ºi minuni
peste cei necredincioºi de la care se molipseºte de duh de
lume tot omul. Nu pot sã mai povãþuiesc pe om cu cuvântul,
cã nu vine spre Mine dacã nu fac semne ºi minuni pe pãmânt
ca sã-l fac pe om sã creadã cã este Dumnezeu ºi cã aºteaptã
Domnul pe urma omului ca sã se întoarcã omul la viaþã ºi sã
urascã moartea, cãci viaþa care nu doare în om, nu doare pen-
tru cã omul stã în moarte. 

M-am rugat la Tatãl sã Mã scoatã semãnãtor ºi secerã-
tor peste pãmânt. Mã rog Tatãlui pentru voi sã-Mi fiþi sprijin
tare în lucrarea Mea cea grea peste om. Ridicaþi-vã în ziua
aceasta de pomenire a proorocului Ilie ºi rugaþi-vã fierbinte ºi
cu har prin toate cuvintele de rugãciune pe care Eu, Domnul,
vi le-am dat sã le aduceþi pentru voi ºi pentru tot omul înain-
tea Mea. Harul Meu sã se înflãcãreze în voi, cãci viaþa cea
plinã de har e viaþã dulce, ºi în ea Eu Mã slãvesc din om, fii-
lor. Marele prooroc Ilie îºi mistuie duhul între cei din cer, ca
ºi pe pãmânt când era în trup, ºi râvna lui cere la Mine izbã-
virea Mea de omul necredincios de pe pãmânt. 

Eu, poporul Meu, aºtept învierea morþilor ºi, iarãºi,
aºtept pentru tot trupul care a fost ºi care este, viaþa veacului
ce va sã fie pentru cei ce se sfinþesc înaintea Mea. Eu plâng
cu Tatãl ºi cu sfinþii, plângem dupã odihnã, iar omul stã în ne-
pãsare pe pãmânt. M-am rugat Tatãlui sã Mã scoatã semãnã-
tor peste pãmânt. Mã rog Tatãlui sã am lucrãtori, sã am ru-
gãtori, sã am mijlocitori pentru om, dar nu are Tatãl de unde
sã-Mi dea, cãci lumea ºi învãþãtorii ei sunt o apã ºi un pã-
mânt, ºi nu e om sã vrea, nu e nimeni sã râvneascã cu râvnã
dupã Mine, nu are omul de unde sã ºtie ºi sã creadã cã Eu sunt
calea, adevãrul ºi viaþa ºi cã nu omul este. 

O, fiilor unºi din grãdiniþa cuvântului Meu, fiþi rugãtori
fierbinþi pentru biruinþa Mea peste pãmânt ºi cereþi sã vã dau
mereu în lucrul vostru cu Mine râvna proorocului Ilie, care
plângea de mila Mea înaintea Mea. Cereþi la Mine, ºi lucraþi
tot ce cereþi, ºi cereþi nedespãrþiþi când cereþi, ºi un duh sã fiþi,
cãci scris este: «Dacã se unesc doi ºi trei în numele Meu ca
sã cearã de la Mine cu credinþã cã vor primi, aceia vor avea
împlinirea cererilor lor». Amin. 

Slava Mea este ca focul. Cuvântul Meu de peste voi
este foc, fiilor. Mâncaþi-l mai mult decât pe pâine, ºi veþi simþi
în voi arsura Mea, jalea Mea, ºi vã va durea în voi durerea
Mea ºi veþi înmulþi în voi harul Meu, viaþa care doare în om,
ºi veþi cãuta vindecarea Mea. Amin. Eu am venit sã arunc foc
pe pãmânt, ºi el sã se aprindã. Eu v-am fãcut pe voi unºii Mei
din zilele acestea ca sã am pe pãmânt lucru din cer. Cereþi cu
foc, cu inimi de foc, cereþi mângâierea Mea în om. Lucraþi cu
duhul ºi cu puterea lui Ilie proorocul, ºi binecuvântatã sã vã
fie credinþa, ºi de la Mine sã fie ea în voi, ºi prin ea Eu sã-Mi
împlinesc tot ce am de sãvârºit pentru împãrãþie de cer pe pã-
mânt. Tot ce v-am spus sã lucraþi nu lãsaþi neîmplinit, iar ceea
ce nu v-am spus Eu, voi sã nu lucraþi, fiilor, cãci pe pãmânt e
ca pe pãmânt, ºi în cer e ca în cer, iar voi sã nu faceþi pe pã-
mânt voia omului, ci sã faceþi voia Mea. Amin. Dacã vã uitaþi
pe pãmânt peste o casã mare când vine peste ea întrebare dacã
a lucrat ea dupã legea cea de pe pãmânt, atunci mai-marii
casei dacã nu au rãspuns bun pentru toatã împlinirea, ei dau
daruri la cei ce întreabã despre împlinirea legii, ºi aceia îi pã-
suiesc pe ei, cãci aºa e pe pãmânt. Iatã, pe pãmânt e ca pe
pãmânt, iar în cer e ca în cer, unde dreptatea ºi judecata cea
dreaptã sunt temeliile cele tari ale scaunului Meu, ºi din gura
Mea iese foc care curãþã calea Mea înaintea Mea ca sã fie ca
în cer pe pãmânt. Amin. 

Ilie, proorocul Meu, se hrãneºte cu slava Mea din mij-
locul tãu, poporul Meu. Eu pentru slava Mea te-am zidit, cãci
scris este: «Domnul va zidi Sionul ºi Se va arãta întru slava
Sa ºi va lua aminte la cererea celui umilit ºi lipsit ºi nu va
dispreþui rugãciunea lui». Amin, amin, amin. 

– OOOO,ia aminte, Doamne, la cererea mea, cã mã
unesc în rugãciunea celor ce se roagã Þie

pentru poporul Tãu, ca sã Te faci prin ei cunoscut Dumnezeu
al veacurilor, Doamne. Înalþã-Te cu poporul Tãu ºi cu mâna
Ta deasupra neamurilor, ca sã vadã ele tãria Ta. Înnoieºte mi-
nunile ºi dovedeºte prin ele puterea Ta ºi braþul Tãu cel drept,
ca nimeni sã nu mai zicã: „Nu este nimeni afarã de noi“.
Miluieºte pe poporul Tãu pe care l-ai închipuit ca întâiul nãs-
cut al Tãu, ºi Te îndurã de cetatea Ta, de casa Ta, de locul sla-
vei Tale, pe care umple-l de strãlucirea Ta. Întãreºte pe pã-
mânt adevãrul lucrãrii Tale din zilele acestea ºi împlineºte tot
cuvântul Tãu, rãsplãtind pe cei ce rãbdãtori ºi încrezãtori aº-
teaptã; ºi dã, Doamne, crezãmânt proorocilor Tãi ºi ascultã
cererile celor ce strigã la Tine pentru poporul Tãu, ca sã Te
faci cunoscut peste pãmânt Dumnezeul veacurilor, Doamne.
Amin. 

O, vã dau din râvna mea cea pentru Domnul Dum-
nezeul meu, pe Care L-am iubit mai mult decât toþi cei care
L-au iubit pe pãmânt, o, copii din urmã! Nu uitaþi unirea me-
reu cu Domnul. Întãriþi-vã în El de câte ori simþiþi lipsa voas-
trã din El, iar dacã nu simþiþi, primiþi-vã unii pe alþii precum
Hristos v-a primit pe voi, cãci voi aveþi peste voi lucrarea
aºteptatã de ºapte mii de ani de toþi sfinþii. Staþi în El nedes-
pãrþiþi. Cãutaþi odihna Domnului în voi. Nu are Domnul în
cine sã Se odihneascã de dureri pe pãmânt. Fiþi alinarea Dom-
nului, fiþi focul durerii Lui ºi cereþi Tatãlui mângâierea Fiului
Sãu, Cãruia eu Îi pregãtesc mereu calea spre voi ºi calea voas-
trã cu El peste pãmânt ºi unirea voastrã cu El, cãci El pentru
slava Lui v-a zidit. Amin. Trãiþi întru El ºi pentru El, cãci El
pentru El ºi nu pentru voi v-a zidit acum. Harul Domnului
este cu voi, cãci scris este: «El celor smeriþi le dã har». Amin. 

O, dã-le, Doamne, dã-le mereu iubirea Ta de Tatãl, ca
s-o poarte ei ca ºi Tine, ºi sã fie fii iubitori ºi miloºi de Tatãl
ca ºi Tine, ºi le dã ajutor în nevoi ºi le dã înþelepciunea pe ca-
re Tu o dai celor ce Te iubesc, celor ce se bizuie pe Tine îm-
plinindu-Te în ei cu harul Tãu. Amin. 

– OOOO,numai pe ei îi mai am pe pãmânt, iar pe
voi, în cer, o, sfinþi ai Mei care vã rugaþi

pentru Mine ºi pentru ei! Ascult de pe pãmânt rugãciunea cea
cu unire ºi sunt împlinitor prin har. Amin. 

O, poporul Meu, înþelepciunea Mea din tine sã spo-
reascã, ºi sã dai din ea ca sã sporeascã ºi ca sã se desfacã ea
ca izvoarele care se desfac atunci când ele curg. Eu pentru
slava Mea te-am zidit, ºi iau aminte la rugãciunea ta, dar îm-
brãþiºeazã-Mã cu toatã durerea din Mine ºi fã-te tron ºi aºter-
nut Mie, ca sã pot din locul slavei Mele sã pãstoresc pãmân-
tul, cãci Eu, Ierusalime, pentru slava Mea te-am zidit, pentru
ca sã fiu din mijlocul tãu Pãstor dupã inima Tatãlui, cãci Tatãl
te aºteaptã cu Mine ºi Mã aºteaptã cu tine, ºi aºteaptã Tatãl tot
mai mult sã Se arate peste tot pãmântul cu slava Mea din mij-
locul tãu, ca sã Mã fac cu tine cunoscut pe pãmânt Dumnezeu
al veacurilor ºi al vieþii veacului ce va sã fie. Amin, amin,
amin. 
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Sãrbãtoarea sfântului mucenic ºi tãmãduitor
Pantelimon 

Domnul stã în cuvântul Sãu cel tainic întru venirea Sa. Plânge
pãmântul sub pãcatul omului, cântãrind pe cele deºarte de pe el.
Omul este ruºinat de cele lucrate de el ºi nu se poate tãinui 

înãuntrul lui. 

ÎÎ mi întãresc cãrarea Mea spre tine, poporul Meu, ºi
aceasta fac de câte ori cobor din Tatãl în mijlocul

tãu cuvânt. ªi de ce cuvânt? Vin cuvânt pentru ca sã pot sã
vin, cã altfel nimeni, nimeni pe pãmânt nu M-ar primi, nu
M-ar crede, ºi ar pieri toatã credinþa de pe pãmânt ºi n-aº mai
fi primit de om dacã Mi-aº folosi vãzut trupul atunci când vin
cuvânt pe pãmânt. Vin cuvânt, cãci am unit începutul cu sfâr-
ºitul ºi lucrez ca ºi la început. Amin, amin, amin. 

La început Eu am fost cuvânt, ºi la Dumnezeu Tatãl
eram, ºi fãrã Mine cuvânt nimic nu s-a fãcut, precum nici
omul nu poate sã le facã pe ale lui pânã ce mai întâi nu face
cuvântul celor fãcute de el. Amin. 

O, poporul Meu, trebuie de câte ori vin la tine sã-Mi
repar cãrarea, ca sã Mã poatã ea purta spre tine, cãci ea ºi pe
tine te poartã spre Mine, ºi de atâta greu de pe ea se ºubre-
zeºte ea, iar Eu mereu o repar, aºa cum omul îºi reparã maºina
dupã ce duce cu ea greu dupã greu. 

O, Eu v-am învãþat pe voi, fiilor, sã nu folosiþi sculele
care Mã poartã pe Mine între voi decât pentru Mine, ca sã fie
ºi numai al Meu din toate ale voastre, ºi fãrã Mine sã nu ple-
caþi pe nici un drum când folosesc cu voi ce este pentru Mine.
Iatã, voi, fiilor scumpi, trebuie sã învãþaþi din aceastã pildã sã
nu vã faceþi rost de nici o sarcinã grea de dus de voi, ca atunci
când folosiþi cãrarea Mea ca sã veniþi spre Mine pe ea, ca sã
vin pe ea spre voi, sã nu stea ea sub sarcinã grea, ca sã pot Eu
în mijlocul vostru ºi sã puteþi voi pe pãmânt, cã fãrã Mine pe
pãmânt cu voi ºi între voi e greu de voi. E greu tot ce este pe
pãmânt, fiilor, ºi plânge pãmântul cu geamãt dureros spre
Mine de sarcina de pe el, ºi voi pe pãmânt fãrã Mine nu puteþi
nimic, ºi de aceea v-am povãþuit cu mare iubire sã vã iubiþi
unii pe alþii prin trãiri cereºti, ca prin ele sã fiu Eu cu voi ºi sã
nu vã fie greu pe pãmânt ºi sã nu vã doarã pe voi de la cele
ce sunt pe pãmânt, cãci pãcatele ºi deºertãciunile de pe pã-
mânt care ies din om, din mintea ºi din inima omului, nu se
pot pune de om pe cântar, dar de Dumnezeu se pun, cãci cân-
tarul cel pentru cele deºarte de pe pãmânt e pãmântul, fiilor,
ºi de atâtea ori se clatinã el ºi se cufundã el de cele de pe el
fãcute de oameni. Eu i-am spus omului cã jugul Meu este
uºor, ºi tot aºa ºi sarcina Mea, iar când am spus aºa, am spus
de mila pãmântului care cântãreºte tot ce e pe el, ºi Eu vãd
aceasta, dar dacã omul nu vede ca Dumnezeu, el moare dupã
ce-ºi face rost pe pãmânt de greutãþi, cãci scris este: «Oa-
menii socot cã sunt veºnice casele lor ºi cã ele vor dãinui din
neam în neam; ba ºi þarinilor lor le dau numele lor, ca ºi la
toatã agoniseala lor, ºi aceasta pentru cã omul, în cinste fiind
ºi nepricepând, se aseamãnã animalelor care pier, ºi aºa sunt
oamenii întru nebunia lor ºi aºa este ºi soarta celor ce ur-
meazã cuvintelor lor, ºi de aceea ca niºte oi stau închiºi în
însuºi iadul lor, ºi moartea este pãstorul lor, iar dupã ce pu-
terea lor piere, drepþii calcã peste ei» precum este scris cã
«Eu grãiesc cu cuvântul ºi chem tot pãmântul de la rãsãritul
soarelui ºi pânã la apusul lui, ºi din Sion Îmi arãt minunat
frumuseþea, ºi din el vin, ºi nu vin tãcând, ci vin cu foc mis-
tuitor înaintea Mea, iar împrejurul Meu, vânt curãþitor, ºi
chem cerul de sus ºi pãmântul ºi grãiesc poporului Meu ºi

Îmi adun la masã slugile Mele care au fãcut cu Mine legã-
mânt, ºi vor vesti cerurile dreptatea Mea, iar acest Judecãtor
este Dumnezeu». Amin. 

O, poporul Meu, Eu cobor mereu în mijlocul tãu cu
sobor de sfinþi ºi cu sãrbãtoare, ºi când cobor, Îmi fac lucrarea
cuvântului Meu cu care mãsor ºi cântãresc pe cele lucrate ºi
puse de om pe pãmânt ºi peste om, ºi te învãþ ca tu sã porþi
jugul Meu, cãci jugul Meu este uºor ºi sarcina Mea este bunã
ºi înfloreºte pãmântul ºi viaþa Mea pe el când Eu odrãslesc pe
el fiinþe vii în care Eu trãiesc ºi Mã odihnesc, ºi de aceea
te-am învãþat ºi te învãþ mereu sã te aºezi ºi sã stai mereu în
trãiri cereºti pe pãmânt, ca prin ele sã fiu Eu pe pãmânt cu
tine ºi sã te fac de deasupra pãmântului temeliile lui ºi hrana
de pe el pentru el, iar el sã fie masa de praznic a lui Dum-
nezeu ºi aºternutul lui Dumnezeu, precum el este sortit sã fie.
Amin. 

Vin în mijlocul tãu cu sãrbãtoare de sfinþi, ºi bucuria
sfinþilor întru venirea Mea cu ei se face lacrimã, poporul
Meu, ºi dulce este pentru Mine lacrima sfinþilor Mei, lacrima
care curge de bucuria venirii lor cu Mine cuvânt pe pãmânt.
O, dacã n-aº veni cuvânt n-aº mai veni, cã altfel nu pot veni
pe pãmânt, cã pe pãmânt e omul care umblã pe pãmânt ºi pe
cer, ºi tot ceea ce vede el, este al lui apoi, ºi Tatãl nu M-ar mai
avea al Lui dacã aº veni trup ºi nu cuvânt pe pãmânt. 

Din veac ºi pânã în veac omul face ce vrea cu trupurile
celor cuvioºi ai Mei ºi Îmi stârpeºte locaºurile Mele ºi face el
zidire pãmânteascã, din lut ºi din piatrã ºi din fier ºi din aur
locaº, ºi apoi îºi zice cã Eu sunt în locaºul cel fãcut de el, ºi
crede aºa. ªi iatã, mai credincios este omul de rând care ia de
la om învãþãturã ºi se duce în locaº fãcut de mânã de om ºi se
închinã în el lui Dumnezeu, dar omului în care Eu stau pe
pãmânt nu se închinã omul Mie, ºi grele s-au fãcut pe pãmânt
cele fãcute de mâna omului ca sã-i strângã pe oameni în ele
ºi sã-i înºele cã acolo este calea, adevãrul ºi viaþa. Dar Eu am
spus cã vine vremea când cei ce se vor închina lui Dumnezeu,
se vor închina în duh ºi în adevãr, ºi fericiþi sunt cei ce aflã
Duhul ºi Adevãrul lui Dumnezeu pe pãmânt, ºi de aceea Eu
vin cuvânt pe pãmânt, ºi Mã sprijin în mijlocul tãu când vin,
poporul Meu, ºi dau glas martorilor Mei cei cereºti, sfinþilor
Mei care s-au închinat Mie pe pãmânt în duh ºi în adevãr, po-
porul Meu. Amin, amin, amin. 

– NN e închinãm Þie, Doamne, în cer ºi pe pã-
mânt în duh ºi în adevãr, cãci este scris:

«Domnul va chema cerul de sus ºi pãmântul ca sã judece pe
poporul Sãu ºi sã adune pe cei ce a fãcut legãmânt cu ei, ºi
vor vesti cerurile dreptatea Lui, cãci Domnul este Judecã-
tor». Amin. Ne închinãm cuvântului venirii Tale, cã Tu eºti
Cuvântul, ºi toate câte sunt, prin Tine s-au fãcut ºi se fac, iar
toate câte nu sunt, sunt cele ce se fac de om, cãci omul deºer-
tãciune s-a fãcut ºi moartea îl paºte pe el ºi nu Tu, Doamne.
Ne doare de la cele fãcute de om pe pãmânt, dar venim cu sãr-
bãtoare, ºi bucuria venirii Tale cu noi se face lacrimã, ºi dul-
ce este ea pentru noi. Amin. 

O, dacã n-ai veni cuvânt atunci când vii, n-ai putea sã
vii, Doamne, n-ai putea sã-Þi faci venirea despre care ai
vorbit Tu acum douã mii de ani, iar credinþã pentru venirea Ta
n-ai mai gãsi în calea Ta. E prea mãrginit omul care se uitã
peste pãmânt ºi care mãnâncã de pe pãmânt, dar fericiþi sunt
cei sãraci cu duhul, ºi fericit eºti Tu de la ei ºi mare mângâiere
gãseºti cu ei, cã aceia Te primesc ºi Te iubesc, cãci lor le
ajungi Tu, fiindcã Tu nu Te sfârºeºti în ei, cãci numai Tu eºti
fãrã de sfârºit. Amin. O, în zadar ai spus Tu prin duhul cel
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proorocesc cã mulþi se laudã cu cãruþele ºi cu caii lor, iar cei
ce cred în Tine nu se laudã decât cu Tine ºi cu numele Tãu,
Doamne, ºi mãrturisesc ei cã Tu eºti Dumnezeul lor ºi lauda
lor. 

Eu, cel sãrbãtorit de cetele de sfinþi, Pantelimon, mu-
cenic pentru lauda numelui Tãu, mã laud în ceata sfinþilor cu
numele Tãu în cer ºi pe pãmânt, cã Tu iei sfinþii cu Tine în
coborârea Ta cuvânt, împlinindu-Þi Scriptura care spune cã
«Domnul va veni cu zecile de mii de sfinþi ºi va sta pe heru-
vimi, ºi nori ºi negurã Îl va împresura». Amin. 

O, ce ar fi cu cerul Tãu ºi cu temeliile lui dacã Tu l-ai
descoperi vãzut înaintea oamenilor, Doamne? Oamenii cred
pe toþi cei ce vin în numele Tãu, ºi care se vãd, cãci omul cre-
de ce vede, ºi atât þine credinþa lui ºi atât înseamnã ea. ªi pen-
tru cã cele vãzute de om nu sunt veºnice, de aceea omul care
crede în ele nu e veºnic, ºi ne doare ca ºi pe Tine necredinþa
omului. 

O, ce credincioºi erau, Doamne, cei de demult care
aprindeau opaiþul ca sã citeascã la luminiþa lui rugãciunea de
mulþumire cãtre Tine pentru viaþa lor cu Tine, Doamne! Dar
acum, omul care apasã pe buton ºi se face luminã în casa cea
ziditã de el, ca sã citeascã la lumina aceasta pe cele de pe
pãmânt fãcute ºi vestite, cum sã mai aibã omul închinare Þie
în duh ºi în adevãr, Doamne? O, ruºinat a fost omul de azi,
ruºinat de cele fãcute de el ºi în care el crede, Doamne, ºi prin
care el ºi-a pierdut viaþa cea de la Tine venitã pe pãmânt ºi lu-
mina care Tu eºti, cãci viaþa Tu eºti, ºi viaþa este lumina oa-
menilor, lumina care lumineazã în întunericul care nu o cu-
prinde pe ea, iar Tu nu mai eºti iubit de om, cãci omul este în-
fãºurat în întunericul luminii fãcute de om ºi cãreia omul i se
închinã ºi fãrã de care omul nu mai poate, ºi omul îºi are
moartea de pãstor, ºi Tu nu mai eºti crezut de om ºi nu mai
este credinþã pe pãmânt, Doamne. O, plânsul sfinþilor Tãi e
lângã plânsul Tãu, e ca plânsul Tãu. Aºteptãm ca ºi Tine pe
oameni sã ne cheme sã le dãm în ajutor credinþa în Tine ca sã
le ajute ea lor atunci când toate vor pieri de pe pãmânt. Dar
Tu eºti încã bun, ºi lungeºti timpul omului ºi îl aºtepþi pe om,
ºi Îþi grãbeºti timpul Tãu care trece pe lângã om, ºi omul nu-l
vede, Doamne. 

O, împãrãþia Ta nu este vãzutã de omul care nu vede cu
ea, cãci omul vede cu cele ce împãrãþesc în el, Doamne. Dar
vremea Ta se grãbeºte ºi nici un trup nu va mai râde sub soa-
re, ºi va plânge tot omul ºi va vedea cã Tu ai fost ºi cã el nu
Te-a cunoscut, iar durerea aceasta îl va zbuciuma cu adânci
pãreri de rãu pentru vremea Ta cea nevãzutã cu ochii omului
care vede prin cele ce împãrãþesc în el ºi nu prin Tine, Cel ce
eºti Lumina oamenilor, cãci întru Tine ºi nu în om este viaþa.
În om este întunericul, iar în Tine este lumina, cãci viaþa cea
din Tine este lumina oamenilor, ºi aceasta voieºti Tu sã aºezi
ca luminã pe pãmânt, Doamne. Amin. 

O, popor al venirii Domnului în cuvânt pe pãmânt!
Pricepi tu din toate cele ce pune Domnul în mijlocul tãu cã El
voieºte sã facã din tine lumina oamenilor ca sã strãluceascã
ea de ºapte ori mai mult ca soarele pe pãmânt ºi sã vadã
oamenii aceastã slavã a Domnului? Slava Domnului este foc
mistuitor care merge înaintea Lui ºi Îi curãþã mergerea de
necredinþa vrãjmaºilor Lui, ºi fulgerele Lui taie vãzduhul ºi
lumineazã lumea, iar pãmântul se va cutremura din zi în zi
mai mult de faþa slavei Lui, cãci Domnul stãpâneºte pe
pãmânt. De douã mii de ani focul slavei Lui se face har de
Duh Sfânt ca sã ia omul de la Dumnezeu ºi sã poarte ºi sã
creadã ºi nu sã aibã de-a gata fãrã de muncã har ºi rod din har.

Noi, sfinþii Lui care suntem acum asemenea Lui, ne-am fãcut
slava Lui ºi stãm cu El, ºi cu voi stãm învãluiþi în nor. Fiþi cre-
dincioºi ca Dumnezeu ºi nu ca omul, cã noi am suferit dupã
Domnul ºi ne-am bucurat în suferinþele cele pentru mãrturisi-
rea Lui în trupurile noastre ºi nu în alte bucurii ºi nu în de-a
gata, cãci pentru toate cele de la El omul cel credincios Lui
trebuie sã nu-ºi iubeascã viaþa, cãci cine ºi-o iubeºte ºi-o pier-
de prin iubirea de ea, iar cine ºi-o dã Lui ºi-o câºtigã prin
iubirea de El, ºi cine nu se dã Lui, acela nu se dã pentru cã
nu-L iubeºte. El este viaþa omului, ºi omul nu pãtrunde cu
mintea lui taina aceasta, taina care nu se vede, dar prin care
omul are fiinþã vãzutã de el ºi de om. Omul prin Dumnezeu
se vede unul cu altul ºi uitã sã-I dea Domnului slavã pentru
viaþa cea din el, cãci omul nu este sfânt, nu este asemenea
Domnului ca sã-L vadã pe Domnul ºi sã-L creadã ºi sã-L în-
þeleagã din fãpturi. 

O, Doamne, dã poporului Tãu înþelepciunea ºi iubirea
care stau înaintea scaunului Tãu, ºi apoi ochii lui sã înþeleagã
pe deplin slava Ta care-l învãluie pe el. Dã-i lui harul trãirilor
cereºti, ca prin ele sã fii Tu cu putere în mijlocul lui, ºi el sã
guste aceastã fericire ºi sã nu-l atingã pe el durerile de la cele
ce sunt pe pãmânt, cãci deºertãciunile care ies din om nu se
pot pune pe cântarul omului ca sã vadã omul prostia ºi mã-
sura ei, dar de Tine se pun pe cântar, cãci cântarul e pãmântul
care abia mai are puteri de la Tine sã nu se clatine, sã nu se
rãstoarne, sã nu se scufunde, Doamne. O, pânã când? O, pânã
când rãbda-vei de mila omului care nu are milã de Tine, Cel
ce ai fãcut cerul ºi pãmântul pentru slava Ta ºi nu pentru a
omului? 

O, Doamne, nu mai zãbovi! Pentru cei puþini ai Tãi de
pe pãmânt Te rugãm aºa. O, Doamne, sã nu rãmâi fãrã popor
pe pãmânt! Sã nu ne uiþi aºteptarea! Fã din poporul Tãu pun-
te pentru noi, ºi sã ne þinã puntea, cãci pãmântul ºi marea nu
mai sunt. Întãreºte cerul cel nou ºi pãmântul cel nou, ºi sã fie
pe ele ca în cer, ca cerul pe pãmânt, ca sã avem loc pentru
rãscumpãrarea noastrã, Doamne. Amin, amin, amin. 

– OO,voi, cei care plângeþi din cer ºi pânã pe
pãmânt, rupeþi hotarul dintre cele vãzute ºi

cele nevãzute, ºi cu har din har învãluiþi pe poporul cuvântu-
lui Meu ca sã avem în el trãiri cereºti. Amin. Cei ce se iubesc
unii pe alþii prin trãiri cereºti, aceia vor fi biruitori prin îm-
pãrãþia cerurilor din ei, cãci numai ea este ceea ce se vede din
om, ºi nu se poate ea tãinui înãuntrul trupului omului. Amin. 

O, poporul Meu, de câte ori cobor cuvânt în mijlocul
tãu Îmi repar cãrarea ca sã Mã poatã ea purta spre tine, cãci
ea ºi pe tine te poartã spre Mine, ºi de atâta greutate de pe ea,
ea geme, ea se clatinã, iar Eu o repar mereu, aºa cum un om
îºi are grijã de barca cea care-l trece apa ºi cu care el îºi carã
greul cel pentru viaþã. Învaþã-te sã fii drept ºi blând ºi uºor ºi
neînsãrcinat cu ale tale, poporul Meu, ca sã te poatã duce uºor
scula Mea care te poartã spre Mine, care Mã poartã spre tine
cu cele pentru viaþa ta, poporul Meu. Ai grijã de cãrarea Mea
ca sã Mã poþi avea cu tine, cãci vai de cetatea peste care nu
este Dumnezeu, cã aceea este ca ºi lumea care este pãstoritã
de moartea cea din ea. O, cât de mult te învãþ ºi cât de mult
te aºtept cu rod bun de la învãþat! O, cât de mult te învaþã ºi
sfinþii Mei ºi cât se roagã ei sã te îngrijesc ca sã nu te pierd,
ca sã nu piardã ei plata biruinþei lor cea de la mãrturisirea lor
pentru Mine înaintea oamenilor! 

O, poporul Meu, aratã-te credincios ºi statornic înain-
tea sfinþilor Mei, ca sã le ºterg lacrima cu puterea credinþei
tale, cã n-am cu ce le-o ºterge, ºi sã þi-o ºteargã ºi ei pe a ta,
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ºi sã þi-o dea pe a lor, cã dulce este la Dumnezeu lacrima de
dor pentru cele de sus ºi nu de jos. O, poporul Meu, dacã aº
putea sã-þi grãiesc mult tot ce Mã doare, nu M-ai putea purta,
dar poartã ceea ce þi-am dat pânã acum din durerea Mea, cã
nu pot singur s-o port, fiindcã e grea durerea de la om. Poartã
durerea Mea, Israele nou ales, ºi nu vei mai purta durerea ta
sau durerea omului. Durerea Mea în om înduioºeazã pe om,
ºi omul se face asemenea Mie, chipul ºi asemãnarea Mea, aºa
cum am spus Eu când le-am spus celor duruþi ca Mine: «Sun-
teþi aºa de frumoºi când plângeþi ºi Îmi sunteþi atât de dragi
când sunteþi îndureraþi!». 

O, fiilor, cel ce stã sub sarcina cea grea a venirii Mele,
acela are în el duh iubitor de oameni, duh care vine de la în-
þelepciunea care-ºi are loc înaintea ºi în jurul scaunului Meu
de domnie ºi de slavã. 

O, fiilor, aduceþi-Mi iubire. Fiþi duhovniceºti, ºi din
aceasta fiþi cereºti pe pãmânt ºi între voi. Amin. Folosiþi-vã
guriþele pentru slava ºi mãrturisirea Mea, ca sã nu vã mai doa-
rã pe voi cele ce s-ar naºte din voi. ªi acum, pace vouã! Vreau
sã iau din pacea dintre voi. Aºtept de la voi cum aºteaptã
omul de la Dumnezeu ajutor pentru cele ale lui. Fiþi sãrbã-
toare de slavã pentru Dumnezeu între voi ºi înaintea Mea. Fiþi
pacea Mea, ºi Eu voi fi Dumnezeu între voi, ºi pacea va fi cu
voi. Amin. 

Ajutaþi-vã unii pe alþii sã fiþi asemenea lui Dumnezeu,
fiilor, ca sã-L vedeþi pe Dumnezeu, ºi El sã vã vadã pe voi ºi
sã Se sprijineascã pe voi. Amin, amin, amin. 

27 iulie/9 august 2004

Praznicul Schimbãrii la Faþã a Domnului 

Viaþa binecuvântatã stã în luminã cu toate ale ei. Fapta cea cu
ascultare este pãzitã de îngeri. Prin pocãinþã mãrturisitã poate sã
fugã omul de mânia Domnului. Cel bolnav de sine se vindecã prin 

umilinþã de duh. 

SS unt Domnul slavei! Slava Mea Mã ascunde în ea,
cã nimeni pe pãmânt nu poate purta vederea

slavei Mele când ea se aude venind ca sã Mã fac cuvânt peste
pãmânt, stând acoperit de slava Mea. Amin. 

Când Eu Mã arãt omului ales de Mine pentru slava
Mea ca sã Mã vesteascã apoi cu ea prin cuvânt de trimitere,
acela trãieºte ºi nu moare sub lucrarea slavei Mele, dar când
el vesteºte slava Mea pe care zice cã o vede ºi cã vorbeºte cu
el, acela moare precum este scris, cãci se umple de mândrie
ºi de dor de slavã ºi de bucurie ºi nu ºtie cã slava Mea este
înfricoºãtoare peste om, ºi Eu abia îl pot þine pe om sub ea
când vin cuvânt pe pãmânt ca sã Mã ºtie oamenii ºi sã cu-
noascã slava Mea ºi viaþa Mea în ei. 

E zi de praznic sfânt, poporul Meu. E praznicul
aducerii-aminte a slavei Mele când faþa Mea s-a fãcut alta, ºi
cãmaºa Mea, strãlucitoare, iar cei doi martori cereºti, Moise
ºi Ilie, care s-au arãtat în slavã, vorbeau cu Mine sfârºitul pe
care aveam sã-l împlinesc în cetatea Ierusalimului, cãci Eu îi
vestisem pe ucenici cã voi pãtimi mult, lepãdat de mai-marii
preoþilor, de bãtrâni ºi de cãrturari, ºi apoi voi fi omorât, ºi a
treia zi voi învia, ºi le-am spus: «Dacã vrea cineva sã vinã
dupã Mine, sã se lepede de sine ºi în fiecare zi sã-ºi ia crucea
ºi sã-Mi urmeze, cãci cine va voi sã-ºi mântuiascã sufletul, îl
va pierde, dar cine-ºi va pierde sufletul sãu pentru Mine, ºi-l
va mântui». Le-am spus acestea mai înainte sã Mã arãt slãvit
în faþa lor, dupã ce le-am vorbit de moartea Mea cea slãvitã,

ca atunci când vor vedea slava Mea, ºi în ea pe Moise ºi pe
Ilie vorbind cu Mine înaintea lor pe cele ce voi pãtimi, sã
creadã ei, cãci Eu omului ales de Mine îi ajut credinþa prin
faptele cele doveditoare prin slava Mea. Amin. 

O, fiilor, slava Mea e grea de dus de om, iar vederea ei
îl înspãimântã pe om. Când i-am luat pe cei trei ucenici ºi
M-am suit cu ei în munte ca sã-L rog pe Tatãl sã le arate lor
slava Mea cea de la El ºi sã Mã mãrturiseascã lor Tatãl cã sunt
Fiul Lui, ei au fost cuprinºi în slavã ºi s-au spãimântat, cãci
un nor i-a umbrit, ºi din nor Tatãl cu glas le-a spus: «El este
Fiul Meu Cel ales, de El sã ascultaþi!». Iar ei auzind glasul au
cãzut de spaimã cu feþele la pãmânt, dar Eu i-am atins ºi le-am
spus: «Ridicaþi-vã ºi nu vã înspãimântaþi!», cãci slava Mea
trecuse ºi rãmãsesem doar Eu în ochii lor. Le-am spus apoi sã
nu se povesteascã la nimeni cu slava Mea vãzutã de ochii lor
pânã ce Eu nu Mã voi scula din morþi. Dar ei, înþelegând
venirea zilei Domnului ºi ºtiind cã înaintea ei trebuie sã vinã
Ilie sã le spunã tuturor de venirea Mea, M-au întrebat: «De ce
zic cãrturarii cã trebuie sã vinã Ilie mai întâi?». Eu atunci
le-am spus lor cã vine cu adevãrat Ilie ºi pe toate le va aºeza,
ºi le-am mai spus cã el a ºi venit, dar ei nu l-au cunoscut, ºi
au fãcut cu el câte au voit, ºi aºa va sã pãtimeascã de la ei ºi
Fiul Omului. Atunci au înþeles ucenicii cã Ioan a fost cel care
a venit înaintea Mea cu vestea împãrãþiei cerurilor pe care Eu
venisem s-o aºez peste om ºi sã fie omul împãrãþie a Mea.
Amin. 

O, poporul Meu, nu înþeleg cititorii Scripturilor Dom-
nului ce este împãrãþia lui Dumnezeu. Cerul ºi pãmântul sunt
ale Mele, ºi pentru om le-am întocmit, ºi apoi l-am fãcut pe
om ca sã fac din el împãrãþia Mea ºi sã împãrãþesc din el peste
pãmânt, având cerul împãrãþie în om, dar n-am putut sã-Mi
fac stat în om cu împãrãþia cerurilor pe pãmânt ºi nu înþeleg
cititorii Scripturilor ce este împãrãþia lui Dumnezeu. Dar tu
eºti cel învãþat de Dumnezeu, poporul Meu, sã ºtii ce este îm-
pãrãþia Mea ºi locul ei înãuntrul trupului tãu care o acoperã
pe ea ca sã iasã din trupul tãu faptele ei înaintea oamenilor,
iar ei sã-L slãveascã pe Dumnezeu ºi sã înþeleagã slava Lui
din mijlocul tãu. Mai vârtos decât oamenii însã trebuie sã ºtii
tu slava Mea în care eºti învãluit, ºi din norul cãreia Tatãl Se
slãveºte în Mine cu cuvântul, ca sã-l iei tu pe el apoi, ºi cu
duhul ºi cu puterea lui Ilie sã-l împarþi oamenilor ºi sã-l îm-
parþi fiilor lui Israel, ca sã se întoarcã ºi ei cu inima ºi cu faþa
lor cãtre pãrinþii lor cãrora le-am dat fãgãduinþele, ºi sã-ºi în-
toarcã pãrinþii lor inima cãtre ei ca sã-i mântuiesc pe ei, cã Eu
Mântuitor am venit pe pãmânt ºi stau învãluit în slava cuvân-
tului Meu, iar Moise ºi Ilie sunt în slava Mea ºi Mã sfãtuiesc
cu ei în toatã venirea Mea, iar Tatãl cuvinteazã prin Mine tot
cuvântul Sãu. Amin. 

O, copii care-Mi staþi cãrare ca sã vin pe ea la poporul
Meu ºi ca sã-i þin inima ºi mintea ºi trupul ºi sufletul împã-
rãþie a cerurilor ºi nu împãrãþie a lor! Cine voieºte sã vinã
dupã Mine, acela se leapãdã de sine ºi în fiecare zi Îmi urmea-
zã fãcându-se asemenea Mie. O, copii cãzuþi la pãmânt de
mãrirea slavei Mele ºi de greul sub care voi vã pierdeþi pentru
Mine puterea sufletului ºi viaþa lui ca sã-l mântuiþi pe el, ca
sã mântuiþi pe poporul Meu! O, copii zbuciumaþi ºi sleiþi de
puteri! Lucraþi, fiilor, cu duhul ºi cu puterea lui Ilie pentru
aºezarea în om a împãrãþiei Mele care strãluceºte din om, ºi
învãþaþi pe cei pe care Eu îi povãþuiesc din cele cereºti ºi nu
din cele pãmânteºti ºi trupeºti, învãþaþi-i sã petreacã înaintea
Mea cu viaþã binecuvântatã în fiecare zi, aducând-o pe ea îna-
intea Mea dupã plãcerea Mea, cãci Duhul spune prin Scrip-
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turi despre cei fericiþi care locuiesc împreunã ºi unde Domnul
a hotãrât binecuvântarea Lui. Amin. 

Viaþa binecuvântatã este viaþa care stã înaintea Mea cu
credincioºie, ºi în lumina ei toate ale ei stau ºi se vãd, cãci Eu
am spus, ºi iarãºi spun: «Dacã vrea cineva sã vinã dupã
Mine, sã se lepede de sine ºi sã-ºi ia crucea ºi sã-Mi urmeze
în fiecare zi, cã cine va cãuta sã-ºi mântuiascã sufletul spre
bucurii fãrã Dumnezeu ºi spre viaþã uºoarã ºi fãrã dureri,
acela ºi-l va pierde în acestea, dar cine-ºi va pierde sufletul
sãu pentru Mine în fiecare zi, acela ºi-l va mântui». ªi de ce
ºi-l va mântui? ªi-l va mântui de moarte, fiilor, cãci moartea
ºi ºoapta ei stau mereu la uºa inimii ºi a cugetului omului ca
sã-i câºtige omului sufletul, dar cel ce ia crucea, acela sã ºtie
cã ea este viaþã, iar viaþa este cea care doare în om, nu cea ca-
re se bucurã în om ºi pentru care omul nu se leapãdã de sine. 

O, fiilor cãlãuzitori ai poporului Meu, cel ce se leapãdã
de sine iubind crucea în fiecare zi ºi nu viaþa cea fãcutã din
bucurii nãlucitoare, aceluia nu-i trebuie multã dovadã din cer
pentru credinþa lui ºi pentru viaþa lui cea de sub cruce. Acela
îºi pierde mereu sufletul pentru Mine ºi nu pentru sine, cãci
vai celui ce trãieºte pentru sine! ªi cine poate sã înveþe ºi sã
trãiascã în fiecare zi pentru Mine ºi nu pentru sine? Cel ce
învaþã aceasta este acela care duce viaþã binecuvântatã între
pãmânt ºi cer, este acela care iubeºte iubirea care se vede
când ea este în om. Amin. Omul fãrã Dumnezeu, omul fãrã de
iubire se ascunde în sine cu el însuºi, dar omul cel de sub
cruce stã mereu cu viaþa lui sub binecuvântare, ºi orice gând
ºi faptã a lui el o aduce lui Dumnezeu ca sã i-o vadã ºi sã i-o
ºtie Dumnezeu, cãci nimeni, fiilor, nimeni nu se poate as-
cunde ca sã nu-l vadã Dumnezeu. Iar voi þineþi-Mi treaz po-
porul ºi daþi-i viaþã binecuvântatã, sã am Eu viaþa Mea în fiii
Ierusalimului, iar ei sã-ºi piardã sufletul pentru Mine ºi nu
pentru ei, cãci Eu sunt sfânt, fiilor, ºi trebuie sã am popor cu
viaþã binecuvântatã, ºi altfel nu. Amin. I-am învãþat mereu sã
lucreze, i-am îndemnat sã lucreze toþi, ºi sub luminã sã lucre-
ze ca sã-i primesc pe ei. Cine nu-ºi lucreazã în fiecare zi cru-
ce, acela nu face aceasta pentru cã nu se leapãdã de sine, pen-
tru ca sã trãiascã pentru sine ºi nu pentru Mine urmându-Mi
Mie. 

O, fiilor cãlãuzitori ºi luminãtori peste poporul Meu,
fericit este omul cel plin de cruce, cel plin de dureri pentru
Dumnezeu, cã acela are în Mine sufletul sãu ºi primeºte viaþã
binecuvântatã din cer ºi de pe pãmânt, ºi aºa stã cu ea în
Mine, cãci ºi-o câºtigã de la Mine ºi nu de la el. 

O, fiilor, pierdut este omul cel plin de dureri pentru el,
cel plin de nemulþumiri în el! Acela are în el ºi nu în Mine
sufletul sãu ºi nu duce viaþã binecuvântatã pe pãmânt, cãci
cine stã în el, nu are cine sã-i binecuvinteze din cer ºi de pe
pãmânt viaþa ºi faptele ei, ºi nu-ºi câºtigã viaþã de la Mine, ci
numai de la el, ºi mare durere se face el pentru Dumnezeu ºi
pentru cei ce stau pe pãmânt înaintea Mea cu viaþã binecu-
vântatã. Viaþa binecuvântatã este cea care se binecuvinteazã
peste om, iar Eu te-am învãþat, poporul Meu, cã nu te primesc
dacã nu eºti binecuvântat în toate ale trãirii ºi ale vieþii tale ºi
ale lucrãrilor ei. Iar când te învãþ pe tine, pe tot omul îl învãþ,
ca sã ºtie ºi sã audã tot omul cã cel ce voieºte sã vinã dupã
Mine, sã se lepede de sine ºi sã-Mi urmeze în fiecare zi cu
crucea lui, cu viaþa lui cea de sub cruce, cea de sub ascultare,
cãci fapta cea cu ascultare este pãzitã aºa cum crucea îl pã-
zeºte pe om când omul o iubeºte ºi o cinsteºte ºi stã sub sem-
nul ei cu trupul, cu sufletul ºi cu duhul sãu. Amin. Omul care
duce viaþã binecuvântatã pe pãmânt, acela este cel ce o pune

pe ea înaintea Mea, aºa cum Eu, ducând viaþã de fiu, aduc în
toatã clipa viaþa Mea ºi fapta ei înaintea Tatãlui Meu, ºi nimic
nu fac decât ceea ce-Mi dã Tatãl sã port ºi sã lucrez ºi sã grã-
iesc ºi sã iubesc. Am spus cu cuvântul Meu cel din Tatãl cã
cine nu-ºi are trupul luat din cer, de sus, nu poate sã aibã în el
împãrãþia lui Dumnezeu, nu-l poate avea pe el împãrãþia lui
Dumnezeu. 

Omul trebuie sã-ºi aibã trup din cer, fiilor. Trupul cel
din cer nu mai este trup nãscut de pe pãmânt, din nelepãdarea
de sine a omului care se iubeºte pe sine ºi care aºa îºi naºte
fii. O, fiilor, cel ce este nãscut din trup, trup este, ºi face fap-
tele trupului, dar cel ce este nãscut din Dumnezeu, de sus,
acela este duh ºi nu mai este trup, ºi aºa face el faptele duhu-
lui ºi aºa iubeºte el pe pãmânt viaþã binecuvântatã, fãcând din
ea cruce, aºa cum am fãcut Eu viaþa Mea. 

O, fiilor, Eu nu pot sã binecuvintez viaþa omului dacã
el nu ºi-o pune înaintea Mea, iar Eu v-am îndemnat pe voi
spre trãiri cereºti care sã vã hrãneascã cu viaþã, care sã vã facã
sã vã lepãdaþi de voi, sã nu staþi în voi, ci sã staþi în luminã.
V-am îndemnat sã staþi sub cãlãuzã, ca sã vã pot primi pe voi,
ca sã vã pot avea pe voi. O, ce aþi face voi dacã nu v-aº în-
vãþa mereu, dacã n-aº grãi cu voi ca sã vã învãþ darul grãirii
ºi roadele ei cele pline de binecuvântarea Mea pentru voi,
pentru grãirile voastre cu Mine? Aþi înþeles voi, oare, de ce
v-am spus Eu cã nu vã pot primi fãrã de cãlãuza Mea de peste
voi? A înþeles omul care aude învãþãtura Mea de peste voi, a
înþeles el cã trebuie sã se lepede de sine pentru viaþã sub
cruce, pentru trãire cu ascultare, ºi care-l duce pe om sub
binecuvântarea Mea, sub viaþã binecuvântatã pe pãmânt? 

O, fii ai oamenilor, ºi voi, copii cu care grãiesc pe pã-
mânt ca sã audã fiii oamenilor durerea Mea de la om! O, nu-
mai hoþul nu spune fapta sa, numai acela nu vrea sã fie prins,
sã fie cunoscut, cãci acela se iubeºte pe sine ºi cautã sã-ºi
câºtige de partea lui sufletul, dar cel ce cu adevãrat ºtie ce
este sufletul sãu, acela se leapãdã de sine ºi Îmi dã Mie viaþã
în el în fiecare zi ºi, stând sub cruce, aºa iubeºte, aºa îºi pã-
zeºte sufletul de viaþa care-l pierde pe om. O, fii ai oamenilor,
acum douã mii de ani Mi-am acoperit în norul slavei Mele
ucenicii, iar glasul Tatãlui Meu ascuns în nor a mãrturisit
ascultarea Mea de El numindu-Mã Fiu al Sãu de Care sã as-
culte ucenicii Mei, ºi aºa a spus din nor Tatãl: «El este Fiul
Meu; sã ascultaþi de El!». Amin. O, fii ai oamenilor! Fericiþi
aþi fi voi dacã aþi asculta de fiii lui Dumnezeu care umblã în
luminã înaintea Mea pentru ca sã aibã viaþã binecuvântatã ºi
nu ascunsã de la faþa Mea, cã nu e om care sã se poatã as-
cunde sub înveliºul lui ca sã nu-l vadã Domnul, Cel ce a fãcut
cerul ºi pãmântul pentru om. 

O, voi, copii care daþi fiinþã cuvântului Meu, voiesc
sã-i daþi ºi viaþã în oameni cuvântului cu care Mã aºez peste
voi. Mergeþi cântând cântare de viaþã binecuvântatã, ºi bine-
cuvântatã cu ºtirea lui Dumnezeu sã vã fie prânzirea cea din
ziua aceasta de praznic sfânt, cãci Eu am spus: «Nici un mãr
sã nu mâncaþi, nici apã sã nu beþi fãrã Mine, ca sã fiþi bine-
cuvântaþi ºi nu fãrã Mine peste voi». ªi apoi, fiilor de sub po-
vara venirii Mele, intrãm din nou cuvânt în carte pentru tot ce
Eu am de înscris în ea pentru praznicul Meu de azi cu voi,
pentru viaþa voastrã întru Mine, pentru faþa voastrã înaintea
Mea, cãci Eu Mi-am schimbat faþa în luminã strãlucitoare
înaintea ucenicilor Mei, iar voi în zilele acestea trebuie tot
mai mult sã vã schimbaþi înfãþiºarea înaintea Mea, pe cât de
mult veþi iubi sã umblaþi în luminã, cãci Eu luminã am venit
sã vã dau, ºi în ea sã vã þin ºi sã vã învãþ sã fiþi ziua Mea, în-
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tâia între zile, cãci Eu am fãcut mai întâi de toatã facerea, de
toatã fapta, lumina, fiilor. 

Cântaþi cântarea „Mântuieºte, Doamne, poporul Tãu“,
cântaþi cântarea crucii ºi prânziþi binecuvântaþi, ca sã fiþi în
lumina Mea ºi sã fiþi mai întâi de toate mereu, mereu luminã,
fiilor. Amin, amin, amin. 

*

OO,poporul Meu, cât de mult ar fi sã þinã zilele
Mele de praznic pe pãmânt cu oamenii! O, po-

porul Meu, cât de mult ar trebui sã asculte de tine ºi de la tine
fiii oamenilor cuvântul venirii Mele! Când slava Mea se aude
venind spre voi, copii care staþi acoperiþi în norul slavei cu-
vântului Meu când el vine, voi apoi îi daþi glas peste poporul
Meu, ºi Eu stau cu zile de praznic în faþa lui. 

O, fiilor copii, fericit este cel ce cu adevãrat ºtie ce este
sufletul sãu, cã acela se leapãdã de sine ºi Îmi dã Mie viaþa lui
în fiecare zi ºi stând sub cruce aºa iubeºte, aºa îºi pãzeºte
sufletul sãu de viaþa care-l pierde pe om. Pe vremea Mea Ioan
Botezãtorul le spunea celor ce voiau sã scape de cruce: «Pui
de vipere, cine v-a îndemnat sã fugiþi de mânia cea viitoare?
Faceþi roade de pocãinþã ºi nu vã bizuiþi cã aveþi de tatã pe
Avraam, cã Domnul poate ºi din pietre sã-ªi facã fii, cã iatã,
acum securea stã la rãdãcina pomilor, ºi orice pom care nu
face roade de pocãinþã se taie ºi se aruncã în foc. Eu vã botez
cu apã spre pocãinþã, dar Cel ce vine dupã mine vã va boteza
cu Duhul Sfânt ºi cu foc». Amin. O, fericit este cel ce cu ade-
vãrat ºtie ce este sufletul sãu, cã acela face roade de pocãinþã
ºi altfel el nu vine spre Mine. Omul nu ºtie ce înseamnã sã
vinã el spre Dumnezeu ºi sã fie el cu Dumnezeu, ºi Dum-
nezeu cu el. El ºtie doar sã fugã de mânia lui Dumnezeu, dar
ca sã-ºi ia iubitor crucea ºi sã-Mi urmeze în fiecare zi, nu ºtie
omul ce înseamnã aceasta. Mã uit pe pãmânt ºi vãd mereu cât
de mult s-a fãcut tot omul mai mare ca Dumnezeu, cât se iu-
beºte pe sine omul fãrã sã ºtie cã prin aceasta el cautã sã-ºi
câºtige sufletul, ºi aºa ºi-l pierde. O, cine sã-l mai înveþe pe
om pocãinþa spre iertarea pãcatelor lui, ca sã nu se mai aºeze
mereu mai mare ca Dumnezeu, mai mult ca Dumnezeu? O,
câtã masã de praznic aºez Eu mereu pe pãmânt pentru viaþa
omului, pentru pocãinþa omului, ca sã facã el roade vrednice
de pocãinþã, prin care sã se lepede de sine ºi sã vinã dupã
Mine în fiecare zi sub crucea sa, dându-I lui Dumnezeu sufle-
tul sãu. Amin. 

O, nu se poate omul ascunde sub înveliºul lui ca sã
nu-l vadã Dumnezeu. Când am voit sã-l aduc spre pocãinþã pe
Cain, care ºi-a urât ºi ºi-a ucis fratele, el a dat sã se ascundã
în el, dar faþa lui posomorâtã l-a scos în afara lui, cãci omul
stã în afara lui cu cele din el ºi nu poate sã se ascundã în el
omul. Îl îndemn pe om spre pocãinþã, spre iubire, spre înco-
pilãrire, spre aplecare, spre rãbdare cu înþelepþire ºi spre neo-
sândirea nimãnui pentru scãparea sufletului sãu, cãci sufletul
nu trebuie sã ºi-l câºtige omul, ci trebuie sã ºi-l piardã ca sã-l
pot Eu afla pe om sub crucea sa ºi sã-l învãþ împãrãþia umilin-
þei, împãrãþia cerurilor cea plinã de umilinþã pe pãmânt în om,
cãci slava Mea înaintea oamenilor a fost duhul umilit, iar faþa
Mea a fost umilinþa, care Mã slãvea pe Mine în mijlocul celor
îngâmfaþi de pe pãmânt. Amin. 

O, copii care staþi sub cruce cu sufletul, cu trupul ºi cu
duhul vostru când Eu vin cu praznic de cuvânt ca sã vi-l dau
ºi sã-l împãrþiþi la cei ce ºtiu slava iubirii de Dumnezeu împo-
triva iubirii de sine a omului! Voiesc sã daþi viaþã cuvântului
Meu în oameni, ºi fericiþi vor fi fiii oamenilor care vor asculta

de voi, cãci cine vã primeºte pe voi, pe Mine Mã primeºte, ºi
platã de prooroc va lua cel ce Mã primeºte de la voi spre viaþa
lui cea pierdutã pentru viaþa Mea în el. O, ce frumos ar trebui
sã înþeleagã oamenii bolnavi de la duhul de sine din ei che-
marea Mea care pe tot omul îl îndeamnã spre vindecare de
sine! Cei ce sunt bolnavi cu trupul, se duc la spital ºi în fie-
care zi aºteaptã pe medic la patul lor de suferinþã, iar vizita
medicului este aºteptatã, cãci omul îºi cautã alinare suferinþei
sale înfiptã în trupul lui. Aºa ar trebui omul sã primeascã ºi
venirea Mea cuvânt pe pãmânt, ºi sã ia de la Mine alifie pen-
tru suferinþa lui, pentru nepocãinþa lui care se face suferinþã
în el ºi nu dreptate, cãci dacã ar fi dreptate, ea l-ar vindeca pe
om de suferinþa lui ºi l-ar învãþa pe el duhul iubirii de Dum-
nezeu, duhul care-l îndeamnã pe om la pocãinþã ºi nu la fuga
de mânia care vine peste om de la nepocãinþa pentru pãcate. 

O, fii ai oamenilor, de este cineva între voi bolnav, voi
chemaþi medicul ca sã dea vindecare bolnavului, dar Eu prin
Duhul Meu Cel din ucenicii Mei am spus altfel; am spus lor:
«De este între voi cineva bolnav, chemaþi preoþii Domnului,
care au alifie ºi untdelemn pentru uns, ºi rugãciune cãtre
Dumnezeu pentru vindecare, cã mult poate rugãciunea drep-
tului prin umilinþa sa, ºi de va fi fãcut bolnavul pãcate, îl va
ridica pe el, îl va mântui de el pe cel bolnav ºi îl va îndemna
spre viaþã binecuvântatã». Amin. 

O, fiilor, cel bolnav de sine ºi care se pocãieºte primind
duhul umilinþei de duh, acela se face om frumos prin cele
frumoase din el, prin roadele pocãinþei lui, cãci sufletul lui se
face casã a Mea, bisericã a lui Dumnezeu. Voiesc prin învãþã-
tura Mea de peste voi sã dau viaþã cuvântului Meu în oameni,
cãci venirea Mea pe pãmânt cuvânt este doctorie pentru om,
fiilor, ºi fericit este omul care ascultã sfatul Meu pentru boala
sufletului lui aºa cum bolnavul ascultã de sfatul medicului
pentru suferinþa trupului lui. Vin vindecãtor pentru fiecare om
care voieºte vindecare de sine. Vin aºa cum vine medicul din
uºã în uºã intrând la cei bolnavi ca sã le dea doctorie de vin-
decare. Cei ce ºtiu ce înseamnã durerea, aceia Mã primesc,
dar cei ce nu ºtiu cu adevãrat ce este ea, aceia se primesc pe
ei, iar pe Mine nu, ºi nici pe cei trimiºi ai Mei care ºi-au
schimbat faþa prin slava umilinþei care vine de la ascultare de
Dumnezeu ca sã-i scape ei de mânia care vine peste cei ce nu
ºtiu sã vinã la Dumnezeu atunci când dau sã vinã pe calea cea
cu umilinþã pe ea, pe calea cea cu slava care vine de la Dum-
nezeu ºi nu de la oameni. Amin. 

O, fiilor care Mã aºezaþi în carte, am cu Mine pe copi-
lul pe care-l pomeniþi înaintea Mea dupã ºapte ani de la che-
marea lui la Mine, cãci pe pãmânt el s-ar fi despãrþit de Mine,
dar în cer Eu l-am unit cu cei ce slujesc ziua ºi noaptea înain-
tea Mea aducând ei rugãciuni Mie pentru cei de pe pãmânt.
El grãieºte cu voia Mea ºi aºa spune el celor ce l-au avut de
fiu: 

– VV oi nu mã mai aduceþi pe mine spre voi! Fiþi
cuminþi, fiþi umiliþi prin Duhul Domnului

ºi lãsaþi-mã pe mine sã vã aduc eu pe voi înaintea Domnului,
Care m-a fãcut rugãtor pentru voi, cãci eu ascult de cei ce
m-au trimis spre Domnul mereu, mereu pe pãmânt ca sã as-
cult de El, ºi tot aºa ºi în cele cereºti mi-au dat intrare tot ei
ca sã mijlocesc pentru voi, iar eu ascult de ei, de cei ce mi-au
semnat intrarea în cele cereºti atunci când Domnul m-a
chemat. 

Eu ascult de Domnul în cer, iar voi pe pãmânt mai
vârtos trebuie sã ascultaþi de El, cã pe pãmânt e greu de Dum-
nezeu ºi nimeni nu se trezeºte cum se cade atunci când dã sã
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se pocãiascã de viaþa cea deºartã, ºi sunt mulþi între aceºtia
care nu au cunoºtinþã de Dumnezeu aºa cum s-ar cuveni sã
aibã, ºi aceasta este spre ruºinea lor, fiindcã ei nu ºtiu ce este
învierea morþilor pe pãmânt ºi în cer, de pe pãmânt ºi din cer.
Nimeni nu mai ºtie pe pãmânt cã un fel este trupul oamenilor
ºi un fel este trupul dobitoacelor, cã alta este mãrirea celor
cereºti ºi alta a celor pãmânteºti, iar stea de stea se deosebeºte
în strãlucire când e vorba de cele cereºti ºi pãmânteºti; ºi cum
este cel pãmântesc, aºa sunt ºi cei pãmânteºti; ºi cum este cel
ceresc, aºa sunt ºi cei cereºti, ºi vai celor ce nãdãjduiesc în
Domnul numai pentru viaþa lor de pe pãmânt, cã aceia sunt de
plâns între toþi oamenii. Dar voi staþi treji cum se cade ºi nu
vã lãsaþi înºelaþi, cãci tovãrãºiile rele stricã obiceiurile cele
bune, iar voi trebuie sã aveþi cunoºtinþã de Dumnezeu de la
Dumnezeu, Care este cu voi, cã învierea morþilor este sã dea
omul trupul cel stricãcios pe trupul cel nestricãcios; trupul cel
de necinste pe cel de mãrire, cãci aºa este scris de la Domnul:
«Se seamãnã trupul întru slãbiciune, ºi înviazã întru putere,
cãci dacã este un trup firesc, este ºi un trup duhovnicesc, cãci
omul cel dintâi a fost fãcut cu suflet viu, iar cel de pe urmã,
cu duh dãtãtor de viaþã, fiindcã mai întâi este firescul ºi dupã
aceea cel duhovnicesc. Cãci precum omul cel dintâi a fost
luat din pãmânt, omul cel de al doilea este din cer, iar noi,
dupã cum am purtat chipul celui pãmântesc, purta-vom ºi
chipul celui ceresc». 

Fiþi treji cum se cade, cãci cum este cel pãmântesc, aºa
sunt ºi cei pãmânteºti; ºi cum este cel ceresc, aºa sunt ºi cei
cereºti, ºi aºa sã învãþaþi voi învierea, cãci mulþi sunt pe pã-
mânt între cei ce cred care nu au cunoºtinþã de Dumnezeu, ºi
nu trupul ce va sã fie se seamãnã, ºi de aceea nu înþeleg oa-
menii cum înviazã morþii ºi cu ce trup au sã vie, ºi de aceea
oamenii care nu înþeleg nu înviazã. Sã ia oamenii de la voi tot
ce vã spun eu din locuinþa mea cea din cer, ºi sã se gãteascã
pentru cele ce va sã fie pe pãmânt ºi care nu se pot vedea cu
ochii celor pãmânteºti, ba chiar nici de ochii cei duhovniceºti,
ci se vãd numai cu ochi cereºti acestea ce nu se vãd. Amin.
Iar voi nu mã mai aduceþi pe mine spre voi, ci fiþi cuminþi ºi
umiliþi prin Duhul Domnului, ca eu sã vã aduc pe voi înaintea
Domnului, Care m-a fãcut rugãtor între cei din cer pentru voi
prin ºtirea celor ce Domnul îi are punte a Sa între cele cereºti
ºi cele pãmânteºti. Amin. 

– OO,poporul Meu, Eu, Domnul, Eu, Cel ce am
grãit prin Scripturi acum douã mii de ani,

Eu sunt Cel ce le împlinesc, cãci am spus cã vine vremea ºi a
ºi venit când toþi cei din morminte vor auzi glasul Fiului lui
Dumnezeu, ºi aceia vor învia întru nestricãciune ºi vor mãr-
turisi pe Dumnezeu. Amin. 

Binecuvântatã sã vã fie jertfa cea de iubire pentru cel
pomenit între cei din cer de voi, cei de pe pãmânt mijlocitori
între cei de pe pãmânt ºi cei din cer. Amin. Cãutaþi sã aveþi
cunoºtinþã de Dumnezeu cum se cade sã aveþi ca sã fie învie-
re pe pãmânt, cã dacã nu faceþi aºa, mai greu Mã doare de la
voi decât de la lumea care nu are cunoºtinþã de Dumnezeu.
Dar Eu am venit la voi cuvânt pe pãmânt ca sã fiþi vii ºi sã vã
vadã cei morþi ºi sã învieze la vederea voastrã care are în ea
slava umilinþei, slavã ca a Mea ºi nu ca slava omeneascã, vin-
decare din cer ºi nu de pe pãmânt. 

Ascultaþi tot cuvântul Meu pus peste voi, fiilor. As-
cultaþi de tot cuvântul cel pus peste voi de cei ce sunt pe
pãmânt cuvântul Meu între voi ºi nu cuvântul lor, ºi primiþi-i
deschizându-le, cãci orice doctor grãieºte ºi se poartã cu cel
neputincios dupã neputinþele lui ºi îi dã doctorie dupã cum

sunt slãbiciunile lui, ca sã-l aducã spre întregire de trup, de
suflet ºi de duh. Auziþi-Mã când bat ºi învãþaþi sã fiþi primi-
tori, cãci trimiºii Mei dintre voi sunt cei ce vã poartã pe voi
spre Mine, ºi pe Mine spre voi, fiilor, ºi fericiþi veþi fi voi dacã
veþi înþelege cum se cuvine taina învierii, trecerea mereu de
la moarte la viaþã atunci când greºiþi ºi când cei trimiºi ai Mei
deschid mormintele voastre ca sã vã scoatã mereu la luminã,
ºi mereu, mereu sã fiþi vii, ºi în luminã sã iubiþi sã fiþi ºi sã
umblaþi înaintea Mea schimbaþi din slavã în slavã. Amin,
amin, amin. 

6/19 august 2004

Praznicul Adormirii Maicii Domnului 

Cine nu iubeºte sã fie copil nu poate sã se facã împãrãþie a ceru-
rilor. Cel ce fuge de durere, acela fuge spre durere. Umilinþa cu 

durere este leacul durerii. 

VV ã întãresc pe voi, copii de sub sarcina venirii
Mele cuvânt pe pãmânt, cãci sunteþi neputin-

cioºi ºi sub dureri de duh ºi de trup. O, dacã ar ºti fiii Ierusa-
limului cu câtã trudã din cer ºi de pe pãmânt îi hrãnesc pe ei
cu cuvântul Meu cel dãtãtor de viaþã ca sã nu moarã în vre-
mea aceasta în ei credinþa ºi puterea ei cea lucrãtoare, ar cãuta
sã lucreze cu multã durere de duh tot cuvântul Meu, cãci Eu
cu multã durere îl storc din Mine ºi tot aºa îl ºi aºez înaintea
celor ce-l împart pe el spre viaþa lor. Eu sunt Cel ce am duh
dãtãtor de viaþã, cãci aºa l-a fãcut Tatãl pe om la sfârºit, ºi
mult aº vrea sã am ucenici de un lucru cu Mine, cãci Eu sunt
milos, ºi de aceea am spus cã milã voiesc ºi nu jertfã, fiindcã
mila poartã jertfa. Amin. 

ªi acum, în zi de praznic împãrãtesc, Mã las cu mila
Mea peste voi, copii de sub greul venirii Mele, ºi peste tot po-
porul cel cu jertfã ºi cu durere hrãnit. Amin, amin, amin. 

O, poporul Meu, e praznic împãrãtesc în mijlocul tãu,
iar Eu stau în cele ce nu se vãd cu tot cerul în sãrbãtoare, ºi
cu tine ºi nu fãrã tine, cã e mama Mea serbatã în cer ºi pe pã-
mânt. O, poporul Meu, am grãit în mijlocul tãu cã omul tre-
buie sã-ºi aibã trup din cer ºi nu de pe pãmânt, cãci altfel el
se face pãcat. O, poporul Meu, e mare minune sã am Eu pe
pãmânt popor cu trupuri cereºti, cãci este scris în Scripturile
apostolilor Mei: «sunt ºi trupuri pãmânteºti ºi sunt ºi trupuri
cereºti, dar alta este slava celor cereºti ºi alta a celor pãmân-
teºti»; alta este slava celor ce-ºi au trupul din cer, «cãci cum
este cel ceresc, aºa sunt ºi cei cereºti», precum este scris. 

O, Ierusalime hrãnit din cer, tu trebuie sã ai slavã ca în
cer pe pãmânt, cãci cerul te hrãneºte ca mama pe pruncul ei
cel mic, iar pãmântul îþi vine în ajutorul trupului tãu, ca sã am
Eu trupuri cereºti înaintea Mea pe pãmânt, sã am popor ce-
resc în mijlocul oamenilor care nu ºtiu sã fie cu cerul pe
pãmânt. Te îndemn mereu, mereu spre trãiri cereºti, ºi fericiþi
sunt cei ce împlinesc tot cuvântul Meu, iar tu, poporul Meu,
dacã vrei sã-þi fie împlinit cuvântul tãu ºi voia ta cea bunã
spre zidire, fii fericitul Meu ºi pune peste tine tot cuvântul
Meu, aºa cum am lucrat Eu înaintea Tatãlui, ºi am lucrat tot
cuvântul Lui pe pãmânt, iar cei ce ºi-au luat trup din cer pe
pãmânt au luat peste ei tot cuvântul Meu ºi au luminat peste
cei ce stau în moarte ºi au vãzut cu ochi buni, cãci trupul lor
era din cer, ºi scris este: «Dacã ochiul tãu este bun, tot trupul
tãu este bun, iar dacã ochiul tãu este rãu, tot trupul tãu este
rãu». Tu însã trebuie sã fii ceresc pe pãmânt, iar ca sã fie
omul cu trup ceresc pe pãmânt, el trebuie sã aibã Tatã din cer,
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ºi sã facã voia Tatãlui lui pe pãmânt ca ºi în cer, ºi sã aibã de
la Tatãl pâine ºi sã fie milos ca Tatãl. Amin. 

Lecþia smereniei de duh voiesc Eu s-o iei tu în ziua
aceasta de praznic sfânt de la mama Mea Fecioarã, poporul
Meu. Ea a fost ºi este plinã de milã, plinã de rãbdare, plinã de
Dumnezeu, cãci îºi avea trupul din cer ºi nu de pe pãmânt, ºi
strãlucea cu Mine în ea între oameni, iar Eu ºi cu Tatãl o
pãzeam de tot ce este rãu pe pãmânt, ºi tot trupul ei era bun,
precum ochiul ei era. Amin, amin, amin. 

– OOOO,Fiule al Tatãlui ºi al meu, Tu eºti Pãstorul
Cel bun Care ªi-a pus ºi Îºi pune viaþa

pentru oi, ºi cât aº vrea sã fii bogat de oi, Fiule al milei, Fiule
nemiluit de om! O, cei ce ne þin în ziua aceasta de praznic
sfânt sunt neputincioºi, sunt duruþi cu duhul ºi cu trupul ºi
mi-e milã de ei, cãci sarcina coborârii Tale cu sfinþii e grea
peste ei, iar noi avem trupuri cereºti ºi ochi cereºti ºi buni.
Dã-le, Fiule, alinare ºi puteri de duh! Sã avem grijã de ei din
cele cereºti ºi sã-i învãþãm prin ei pe toþi fiii poporului Tãu sã
aibã grijã de noi ºi de ei cu cele cereºti din cele cereºti purtate
de ei, copil al durerii lui Dumnezeu dupã om. O, dacã Tu
n-ai veni la ei mereu cuvânt pe pãmânt, Tu n-ai mai avea po-
por în vremea aceasta, cã e vreme grea ºi nevãzutã este ea de
om, ºi omul nu vrea sã creadã ºi sã se teamã de cele ce aude
din gura Ta ºi sã se ascundã de vremea cea grea ºi sã Te ia de
scut, Fiule. 

O, cum sã aibã omul milã de Tine dacã nici de el nu
are?! O, Tu nu gãseºti milã de la om. N-a învãþat omul sã se
lepede de sine ca sã aibã milã de Tine urmându-Þi cu duh
blând ºi smerit, Fiule. O, ce minune mare se vede din cer ºi
pânã pe pãmânt cã mai ai ºi Tu popor acum, în zilele venirii
Tale! Învaþã-l sã fie copil, Fiule copil al Tatãlui, cãci cine nu
iubeºte sã fie aºa, nu poate purta în el frumosul împãrãþiei
cerurilor pe pãmânt. 

O, nu ºtie omul cã cel mai mare pãcat al lui este cã nu
citeºte Scripturile ca sã le aºeze peste el, ca sã se aºeze mereu
în ele cu viaþa lui. ªi acum îi dai mereu omului cuvânt nou ºi
iubitor ca sã Te aibã pe Tine ºi nu pe sine în el, ºi mare pãcat
face omul cã nu împlineºte tot cuvântul Tãu, ca apoi sã-Þi
nascã ucenici scumpi, plãtiþi cu jertfa milei lui, cu jertfa iubi-
rii lui, cãci iubirea este cea care nu-ºi pierde rãbdarea pentru
naºterea de fii, ºi omul trebuie sã se întoarcã la aceastã lucra-
re, ºi omul trebuie sã-ºi ia trup din cer ca sã poatã avea uce-
nici pe pãmânt aºa cum Tu ai avut, Fiule ascultãtor de Tatãl,
ucenic desãvârºit al Învãþãtorului Tãu, Tatãl Savaot. 

Hai sã-i slobozim de sub sarcina coborârii Tale pe cei
de sub ea! Sã le dai binecuvântare pentru prânzire, ºi apoi
sã-i alini de neputinþe, ºi numai apoi sã ne apropiem cu tot
lucrul de azi. Sunt mamã miloasã, iar eu pe ei nu-i vãd sã-Þi
cearã sã le iei durerile, cãci cuvântul meu Te-a rugat sã nu le
iei, sã nu le ºtergi durerile, ca sã semene ei cu noi, Fiule, ca
sã nu uite ei de Tatãl ºi de mila de El. Amin, amin, amin. 

– OOOO,mamã, omul nãscut din cer e om al dure-
rilor, mamã, aºa cum am fost Eu. Fericit

este poporul care nu poate fãrã Dumnezeu pe pãmânt, cã
acela se uitã la Mine ºi aºa îºi face duhul ºi inima, ºi este
blând ºi smerit cu inima, ºi aceasta este taina celor nãscuþi de
sus, cea mai dulce povarã a omului pe pãmânt. 

O, mamã, duh iubitor de oameni este viaþa Mea în om,
ºi ea este însoþitã de înþelepciunea Mea cu care am spus tu-
turor: «Învãþaþi de la Mine, cã Eu sunt blând ºi smerit cu
inima». 

O, poporul Meu, rumegã bine taina vieþii Mele în om
ºi uitã-te la mama Mea Fecioara, la iubirea ei cea plinã de

rãbdare, cãci iubirea plânge în om ºi e dulce taina ei, taina
vieþii Mele în om, mintea Mea în omul care se leapãdã de sine
ca sã fie el sãlaº al Meu. Amin. Binecuvântatã sã-þi fie hrana
cea pentru fiinþã ºi rugãciunea ta spre Dumnezeu, ºi fã-o
împlinitã peste tine, poporul Meu. Amin. 

O, fiilor de sub povara cuvântului Meu, ne întoarcem
încã în carte pentru sãrbãtoarea de azi. Întãriþi-vã trupuºoa-
rele ºi duhul, ºi sã lucrãm apoi tot lucrul zilei, fiilor. Amin,
amin, amin. 

*

OO,poporul Meu, când ºtii cã Domnul, Cel ce a fã-
cut cerul ºi pãmântul, te îndeamnã mereu sã fii

al Lui, sã stai al Lui, sã poþi ca El ºi ca toþi cei care au fost
asemenea Lui pe pãmânt, tu trebuie sã înveþi tot mereu, tot
mai adânc taina vieþii. Eu când l-am fãcut pe om l-am fãcut
dupã chipul ºi asemãnarea Mea, ºi aºa am dorit sã rãmânã
omul. El însã a dat de altã voie decât voia Celui ce l-a fãcut
pe el, ºi aºa a uitat el de taina vieþii, iar cine uitã de ea, uitã
de Dumnezeu, uitã cã omul trebuie sã fie dupã chipul ºi ase-
mãnarea Mea. 

O, poporul Meu, omul care-ºi are naºtere din cer, din
taina vieþii, acela este om al durerilor aºa cum am fost Eu. Cel
ce fuge de durere, acela la durere fuge, la durerea care vine
dupã bucuria cea fãrã de viaþã în ea, dar fericit este omul care
dupã ce suferã dupã taina vieþii iubind-o ºi trãind-o, capãtã
dupã aceasta cununa cea nebiruitã a mãririlor cereºti pe pã-
mânt ºi în cer ºi se aratã moºtenire a cerurilor. Amin. 

Smerenia de duh, Eu cu ea voiesc sã te încununez, po-
porul Meu, cãci faþa ei în om îi strãluceºte omului faþa, ºi fru-
mos este locul în care locuiesc împreunã fraþii smereniei de
duh care-l face frumos pe om. De pe pãmânt ºi pânã în cer e
scump omul care are ca podoabã a vieþii smerenia de duh, ºi
minunat sunt Eu cu împãrãþia Mea în el, împãrãþie care nu
este din lumea aceasta. Amin. 

O, fiilor hrãniþi cu taina vieþii, voi la toþi cei care aud
de Mine cu voi ºi de voi cu Mine, la toþi cei care vin sã vadã
lucrurile Mele cu voi ºi pe voi, sã le spuneþi lor cã împãrãþia
Mea din om nu este din lumea aceasta, ºi de aceea lumea nu-i
cunoaºte ai Mei pe cei ce sunt în lume ai Mei, ºi de aceea lu-
mea le pune nume rãu, zice ea, dar ea fãrã sã ºtie ce face le
pune nume bun, nume care nu este din lumea aceasta. Mama
Mea Fecioara chiar ºi dupã ce lumea a aflat cã ea este mama
lui Dumnezeu Fiul, a stat sub slava smereniei de duh, a stat
plinã de Dumnezeu, cãci îºi avea trupul din cer ºi nu de pe pã-
mânt, ºi de aceea a vãzut ea atât de uºor pe îngerul care L-a
adus pe Dumnezeu Fiul în ea numai cu cuvântul, ºi cuvântul
s-a întrupat în trupul ei. Amin. 

O, poporul Meu, cât cuvânt de la Dumnezeu ai tu venit
la tine prin mijlocirea îngerilor Mei! O, poporul Meu, ia pildã
de viaþã din cer de la mama Mea Fecioara, cãci cuvântul Meu
cel prin îngerul Meu s-a întrupat în ea ºi s-a fãcut Om cu duh
dãtãtor de viaþã, Om cu duh blând ºi smerit în inimã ca ºi
mama Lui. Amin, amin, amin. 

– ÎÎ þi este dor ºi drag, Fiule al Tatãlui ºi al meu,
Îþi este dor sã mã auzi cum stau cuvânt din

Tine peste poporul Tãu, iar mie îmi este dor sã vãd întrupat în
ei cuvântul Tãu, ca sã fie ei trup al Tãu, trup din cer ºi nu de
pe pãmânt, Fiule ceresc. I-ai învãþat sã rumege bine taina vie-
þii, cuvântul cu care Tu stai mereu peste ei ca sã-i ai pe ei ai
Tãi. Ar fi fost sã strângem creºtini mulþi ºi oameni mulþi în
ziua mea de praznic ca sã le dãm de la izvor ºi sã bea ºi sã Te
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simtã o clipã oamenii cu strigarea Ta dupã ei, dar acum sunt
neputincioºi ºi lipsiþi cei ce Te poartã prin lume ca sã audã
lumea cum Tu vii, ºi Te aºteaptã aceºtia ce sunt ai Tãi din lu-
me ca sã le ajuþi Tu cu multul sã-Þi pregãteascã praznicul
cincizecimii cuvântului Tãu cel de la sfârºit de timp peste om,
Fiule Cuvântule. O, ajutã-i, cã Tu eºti voia Tatãlui ºi cuvântul
Lui, ºi Însuºi Tatãl îi iubeºte pe ei, fiindcã sunt ai Tãi. Amin.
Dar acum cu dor ºi cu mare iubire îi învãþ pe ei taina întru-
pãrii cuvântului Tãu în ei, ca sã-i ai pe ei trup al Tãu pe pã-
mânt, trup din cer ºi nu de pe pãmânt, Fiule întrupat în om
prin taina pe care Tu ai lãsat-o peste ucenici. Amin. 

O, popor al cuvântului lui Dumnezeu, Tatãl este în Fiul
Sãu când El Se face cuvânt în inima ta, iar poarta cuvântului
este credinþa ta, ºi este urechea ta, ºi este inima ta, ºi apoi tot
trupul tãu se face odihna lui Dumnezeu, sãlaºul împãrãþiei
Lui care nu este din lumea aceasta. Ai grijã, ca mama pe
prunc te învãþ sã ºtii ºi sã nu uiþi nici o clipã cã împãrãþia lui
Dumnezeu cu tine ºi în tine nu este din lumea aceasta, ºi lu-
mea nu are nimic în ea, ºi tu aºa sã întrupezi în tine cuvântul
Fiului meu ºi al sfinþilor Sãi. Nu poþi însã sã iubeºti ºi sã trã-
ieºti aºa dacã nu stai pe deplin în baia naºterii de sus, în sme-
renia de duh cea plinã de milã ºi de rãbdare ºi de Dumnezeu.
Amin. Eu I-am fost Fiului meu ºi mireasã, ºi mamã, ºi iubitã,
ºi slugã, ºi sorã, ºi tot ce este sã aibã Dumnezeu de la om ºi
omul de la Dumnezeu, ºi pe toate le-am purtat cu duhul sme-
rit, cu umilinþa inimii care nu-l lasã pe om sã se înalþe ºi sã
cadã, iar rãbdarea mea mi-a fost ca ºi pâinea care-i þine omu-
lui fiinþa, cãci am dorit ºi cu dor doresc mereu sã aibã oi Fiul
meu, sã-I câºtig oi prin rãbdarea mea ºi sã le oblojesc ranele
ºi sã le vindec ciupiturile de la lup ºi sã le pãstrez Fiului meu
prin întruparea în ei a cuvântului Lui pe care-l ºtiam prin via-
þa mea ºi pe care o trãiam în al Sãu cuvânt. Amin. 

Taina întrupãrii Lui în voi s-o ºtiþi prin viaþa voastrã
trãitã în cuvântul Sãu, copii ai Fiului meu, iar smerenia de
duh sã vã þinã inimile întru una îmbrãþiºate, cãci frumos este
locul unde locuiesc împreunã fraþii smereniei de duh care-l
face frumos pe om, ºi scump este omul care are ca podoabã a
vieþii smerenia de duh, împãrãþia care nu este din lumea
aceasta în om. Amin. 

O, Fiule Care îi þii în viaþã suflând mereu peste ei! În-
minuneazã-Te în ei cu Duhul ºi cu puterea Ta ca sã fii Tu ºi
sã nu mai fie ei, cãci omul lesne se înalþã ºi lesne cade, ºi apoi
cu greu se scoalã ca iarãºi sã fie. 

O, Fiule al Tatãlui ºi al meu, sã nu mai fie moarte a Ta
pe pãmânt, cãci când omul cade, cazi ºi Tu, ºi eºti numai rãni
de la om, cãci Tu nu poþi sã-l laºi singur pe cel ce Te alege de
viaþã a sa, iar când el se loveºte, suferi Tu mai mult ca el, ºi
nici un om de pe pãmânt nu poate sã înþeleagã multele Tale
rane, multele Tale cãderi în om ºi de la om, ºi grea Îþi este cru-
cea ºi Te sfãrâmi de durerea de sub ea în cei cãrora Te arãþi ºi
în care Te aºezi ca sã Te doarã în ei, în trupuºorul lor cel plin
de milã de Tine, Dumnezeule miluit de cei ce-Þi poartã du-
rerile de la om. 

Te doresc în om, Fiule, ºi de aceea grãiesc aceste taine
nepricepute de om. Te aºez întrupat în fiii cei din urmã ai cu-
vântului vieþii Tale, cãci taina întrupãrii cuvântului Tãu e încã
nepãtrunsã de om, ºi încã voi veni cu praznic de mamã a Ta,
ºi încã le voi grãi lor despre taina aceasta. Amin, amin, amin. 

– OO,mamã, smerenia de duh ºi rãbdarea cea
dumnezeiascã doreºti tu sã fie sãrbãtoarea

cea de-a pururi a poporului Meu, iar în Mine arde de ºapte mii
de ani acest dor dupã om. 

O, poporul Meu, întruparea cuvântului Meu în tine e
slava pe care o aºtept Eu în fiecare zi în mijlocul tãu, cã Eu
voiesc cu tine ºi în tine în toate ale tale, în tot lucrul tãu, ca
lucrul tãu sã fie lucrul Meu, ºi lucrul Meu sã fie lucrul tãu, ºi
una sã fim în tot ce suntem ºi miºcãm. Amin. O, fiilor, e dulce
cuvântul Meu. Mâncaþi-l dulce, ºi iubiþi-l ºi doriþi-l mai îna-
inte de orice dor al vostru. O, fiilor, Mã dau vouã trup ºi cu-
vânt ca sã fiu mereu în voi. Fiþi, dar, mereu locaº al Meu ºi
pãziþi-Mã cu veghe iubitoare, cãci Eu vã dau mereu viaþa ca
sã fiþi voi mereu pe pãmânt viaþa Mea. Amin. 

O, copii de sub greu ºi prin care Mã aduc poporului
Meu! Iubiþi smerenia de duh ºi lacrima ei cea dulce, cã de pe
pãmânt ºi pânã în cer e scump omul care are aceastã podoa-
bã ºi minunat sunt Eu cu împãrãþia Mea în el, împãrãþie care
nu este din lumea aceasta, fiilor copii. O, Mi-e milã de voi, cã
Eu v-am fãcut pe voi sã nu puteþi pe pãmânt ca pe pãmânt, ºi
Mi-e milã de voi pe pãmânt ºi vã mângâi sub durerile Mele
din voi, vã mângâi cu ele, fiilor copii, iar voi fiþi blânzi ºi
smeriþi cu inima, ca Eu ºi nu voi sã trãiþi în voi ºi înaintea
poporului Meu. Amin, amin, amin. 

15/28 august 2004

Sãrbãtoarea Tãierii capului sfântului Ioan Botezãtorul 

Slujitorul lui Dumnezeu trãieºte viaþa lui Hristos ºi nu viaþa lui.
Domnul priveºte omul prin ochi de prooroc. Nu este iad mai adânc
ca iadul din om. Ucenicii Domnului sunt dulci pentru cer, sãraþi 

pentru omul vremelnic ºi amari pentru diavoli. 

SS ã fii atent, poporul Meu, sã fii atent la învãþãtura
Mea de peste tine, cãci cine este atent la ea, acela

o ia numaidecât ºi o pune peste el ca s-o aibã de veºnicie,
fiindcã rodul ei cel împlinitor se face veºnicie fericitã, rai ºi
sãrbãtoare în om, pentru Dumnezeu ºi nu pentru om. Amin,
amin, amin. 

O, poporul Meu, dragostea ºi bunurile ei, dacã îºi trage
omul din ele pentru el, ele nu mai rãmân pentru Dumnezeu,
ºi rãmân pentru vremelnicia omului. Inima omului, dacã ea
nu este plinã de Dumnezeu ºi de sãrbãtoarea Domnului în ea,
ea este plinã de dragostea omului ºi nu de dragostea Mea în
om, din care Eu sã iau ºi sã fiu iubit de om. O, slab este omul
în iubirea cea pentru Dumnezeu, dar tu sã fii atent la învãþã-
tura Mea de peste tine, poporul Meu, ºi la rodul ei în tine, cãci
Eu am murit ºi am înviat pentru ca sã trãiascã omul în Mine,
ºi sã înveþe bine ce înseamnã aceasta ce am fãcut Eu pentru
omul pãcãtos, cãci cel ce nu se naºte de sus nu are în el îm-
pãrãþia lui Dumnezeu, iar apostolul Pavel, pentru ca sã trãiesc
Eu în el ºi nu el, spunea la ucenici ºi fãcea aºa cum spunea,
cãci spunea: «Mor în fiecare zi ca sã viez lui Hristos». Amin. 

Omul înviat este cel ce-L lucreazã pe Dumnezeu, iar
acela trebuie sã înveþe de la Mine cum sã Mã lucreze în el, ca
sã Mã vadã apoi în el cel ce se uitã la el, cãci dragostea ºi
bunurile ei în om nu ia omul însuºi din ele, ci ia Dumnezeu,
ºi numai apoi Mã poate lua omul pe Mine din cel în care Eu
trãiesc. Amin. 

O, poporul Meu, Eu sunt fericit în mijlocul tãu numai
când am dragostea Mea trãind în tine ºi între frate ºi frate, iar
mama Mea Fecioara þi-a fãgãduit în cel din urmã cuvânt al ei
de peste tine cã te va învãþa încã taina întrupãrii cuvântului
Meu în trupul, în sufletul ºi în duhul tãu, ca sã fiu Eu Dum-
nezeul tãu, iar tu, poporul Meu, aºa cum Eu te numesc îna-
intea neamului omenesc de pe pãmânt. 
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Cei ce sunt adevãraþii fii ai bisericii Mele, aceia cred ºi
împlinesc cuvântul iubirii de Dumnezeu în iubirea dintre ei
care are drept þintã sã-L mãrturiseascã pe Tatãl, pe Fiul ºi pe
Duhul Sfânt, cãci altã þintã iubirea de Dumnezeu nu are, po-
porul Meu, dar oamenii sunt fãrã învãþãtor peste ei ºi nu ºtiu
sã se adune în jurul Meu când se duc la bisericã dacã preotul
nu este duhovnicesc ca sã-L slujeascã pe Dumnezeu ºi nu pe
el însuºi. Se supãrã preotul când îi zice lumea „popã“. O, sã
nu se mai supere dacã el are viaþa lui ºi nu viaþa Mea, cãci
preotul trãieºte viaþa lui Hristos pe pãmânt ºi nu viaþa lui, ºi
numai aºa poate el cu umilinþã sã spunã: „Fã-mã, Doamne,
vrednic sã-Þi aduc jertfã duhovniceascã pentru iertarea gre-
ºalelor mele ºi pentru cele din neºtiinþã ale poporului, ca sã
ne învredniceºti de harul Duhului Tãu Cel bun peste noi, ºi sã
ne iubim unii pe alþii ca într-un gând sã Te mãrturisim pe
Tine, Doamne, Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, Treimea Cea de o
fiinþã ºi nedespãrþitã“. Amin. 

O, poporul Meu, dragostea ºi bunurile ei îl fac pe om
sã Mã mãrturiseascã, îl umplu pe om de iubire, de iertare, de
pace, cãci omul este mic ºi nu trebuie sã facã altfel decât am
fãcut Eu pentru om, decât l-am învãþat Eu pe om prin însãºi
viaþa Mea ºi prin viaþa sfinþilor Mei care pe Mine ºi nu pe ei
s-au avut în ei. Ioan, botezãtorul Meu, pe Mine M-a avut în
el, cãci s-a nãscut om pe pãmânt din fãgãduinþa lui Dumne-
zeu adusã de Gavriil arhanghelul, aºa cum ºi mamei Mele
Fecioara a adus-o apoi pentru naºterea Mea cea din fãgãduin-
þã. Ioan prin darul cel lucrãtor al proorociei a dat sã-l despartã
pe regele Irod de dragostea cea cu pãcat, cãci Irod stãtea rege
peste Israel, dar n-a primit regele sã se despartã de nãlu-
citoarea iubire, ºi a dat poruncã sã fie omorât Ioan. 

O, nu ºtie omul sã Mã primeascã sã-i fac bine ºi sã
alung de la el rãul care vine de la vederea de sine, de la iubi-
rea de sine a omului. O, nu Mã cunoaºte omul când vin spre
el cu binele lui, nu Mã vede orbul când vin spre el sã-i vindec
ochii, ºi dacã nu Mã vede nu-Mi deschide sã-i aduc doctorii.
Dragostea ºi bunurile ei numai de la Mine vin în om, dar e
prea mare omul ca sã se aplece sã-L primeascã pe Dumnezeu
când El stã ascuns în om aºa cum a stat în Ioan, botezãtorul
Meu, pentru salvarea de la moarte, de la pãcat a regelui Irod.
O, nu vede omul cu ochii lui dacã nu primeºte de la Mine
vedere sãnãtoasã pentru ca sã se uite la sine ºi sã se vadã el,
ºi sã-L primeascã apoi pe Dumnezeu de doctor peste el, de
vãzãtor al celor din om. 

Poporul Meu, nu cumva sã te apleci sã te uiþi la tine
prin ochii tãi, cãci Eu pe om îl privesc prin ochi de prooroc ºi
îl învãþ ºi pe el sã se priveascã tot la fel, ºi îl învãþ cã darul
proorociei este scara pe care Eu cobor la om pe pãmânt ºi Îmi
fac prooroci din cei ce iubesc duhul blând ºi smerit ºi care au
în duhul lor dragostea ºi bunurile ei prin care omul Îl mãrtu-
riseºte pe Dumnezeu. Amin. 

O, poporul Meu, omul pãcãtos Îmi spune Mie: „or-
bul“, iar lui îºi spune: „Nu ºtie, nu vede Dumnezeu pe cele
din mine ºi pe cele din afara mea“. Dar Eu la tine am venit
prooroc pe pãmânt ºi te învãluiesc în învãþãtura Mea ºi te
învãþ prin ea sã-þi faci cãmãºuþã de veºnicie, cãci firul ei este
þesut cu lacrimi de dor din cer ºi pânã pe pãmânt, ºi pânzã de
soi fac din ea pentru cãmãºuþa trupului tãu ºi a vieþii lui,
numai sã Mã primeºti ºi sã Mã cunoºti ca pe Împãratul tãu, ca
pe Cel nevãzut ºi înconjurat de cetele îngereºti aºa cum tu
mãrturiseºti cã sunt atunci când împreunã cu îngerii cânþi
cântãrile cinei tainice prin care Eu, Domnul, Mã fac pe masa
ta pâine ºi vin, Trupul ºi Sângele Meu, hranã de viaþã veºnicã
pentru cei ce Mã iubesc. Amin. 

Aºtept ºi Eu ziua de pomenire a naºterii pe pãmânt a
mamei Mele Fecioarã ºi mireasã a Mea, când ea îþi va da þie
învãþãtura cea despre taina întrupãrii cuvântului Meu, po-
porul Meu. Aºtept s-o aud cum ea îl învaþã pe om, cã mare
este darul mãrturisirii lui Dumnezeu prin om, darul prooro-
ciei, care-l fereºte pe om de pierzare ºi de el însuºi, cãci omul
nu-L poate omorî mai mult pe Dumnezeu de peste el ca ºi
atunci când nu-L primeºte pe Domnul prin darul proorociei,
scara pe care Eu cobor la om ca sã-l scot din sine ºi sã-l iau
în Mine ca sã-i dau viaþã omului, cãci viaþa înseamnã Dum-
nezeu ºi nu omul. Amin. 

– OO,mare este darul proorociei, Doamne! M-ai
îmbrãcat în el încã din pântecele mamei

mele, ºi apoi am crescut prin Tine ºi prin el ºi am împlinit
peste creºtetul Tãu înfricoºãtoarea tainã, botezul Tãu cu apã
prin mâna mea cu care am turnat peste Tine apã ca peste un
om care venea spre pocãinþã ºi spre iertarea pãcatelor lui, iar
Tu erai Cel ce aveai darul botezului cu Duhul Sfânt ºi cu foc,
Doamne, botez pe care omul nu-l vede, cãci Tu eºti Împãratul
Cel nevãzut ºi eºti înconjurat de cetele îngereºti. Amin. 

O, nu mai vede omul nimic, Doamne. Botezul cel cu
apã peste prunci a rãmas fãrã de har, de vreme ce omul nu ºtie
ºi nu vede botezul cel cu Duhul Sfânt al harurilor Tale cereºti.
O, nu mai vede omul! O, nu mai sunt preoþi pe pãmânt, nu
mai sunt vãzãtori pe pãmânt, cãci oamenii îi nimicesc prin
dorul lor de viaþã vremelnicã. Dar vino Tu cu sãrbãtoarea naº-
terii mamei Tale, ca sã audã tot pãmântul cã nu mai este dra-
gostea ºi bunurile ei pe pãmânt, ºi de aceea nu mai este darul
proorociei între oameni ºi nu are cine sã-i mai opreascã pe
oameni ºi sã-i întoarcã de pe calea lor cea largã lor, ºi sã le
arate calea cea cu viaþã pe ea, ºi pe care oamenii nu o mai
strãbat, iar ea s-a astupat ca ºi o cãrare pe care dacã oamenii
nu mai merg, ea nu se mai cunoaºte de cãrare. 

Pe vremea trupului meu nu mai ºtia Israel cãrarea spre
Tine, Doamne, ºi m-am dus la regele Irod ºi i-am spus sã pã-
rãseascã pãcatul cel strigãtor la cer, dar el era orb de la duhul
de femeie ºi era mort pentru viaþã ºi viu pentru moarte, pentru
cã se iubea pe sine ºi nu se ruºina nici de rangul lui de rege.
Am lovit în gol cu cuvântul adevãrului pe care l-am luat ºi
l-am pus în faþa regelui ca sã-l scap de uºurãtate, de nebãr-
bãþie, de iad sã-l scap, cã nu este iad mai adânc ca iadul cel
din om, care este acoperit cu carne ºi cu sânge ºi cu care omul
se luptã trupeºte împotriva duhului care plânge în el fãrã de
salvare, Doamne. ªi mi-a tãiat Irod capul din pricina dragos-
tei lui de femei, ºi eu m-am coborât în iad la cei morþi, ºi aceia
m-au primit cu mare bucurie vãzând de la mine lumina mãr-
turisirii Tale peste cei din iad. M-au primit cei morþi, dar cei
vii cu trupul nu m-au primit, cãci trupul omului loveºte în
duhul lui, ºi duhul plânge pentru om, negrãit ºi nevãzut,
Doamne. ªi acum le spun celor hrãniþi de Tine în zile de mare
strâmtorare cum n-a mai fost de când veacurile ºi nici nu va
mai fi o atât de mare strâmtorare, le spun lor cã cel ce iubeº-
te pe Dumnezeu, acela vorbeºte cuvintele lui Dumnezeu, ºi
acesta este semnul dragostei de Dumnezeu în om ºi din om.
Amin. 

O, luaþi în voi durerea Domnului. Luaþi în voi pe Dom-
nul, ca sã nu fiþi voi, ci El sã fie în voi. Iubiþi Duhul Domnului
ºi ascultaþi tot cuvântul Lui ca sã fiþi vii prin el, cã nu este iad
mai adânc ca omul care nu are pe Dumnezeu în el ºi în care
nu pãtrunde cuvântul proorocilor care sunt glasul Domnului
pe pãmânt. Aprindeþi între voi duhul proorociei care aºteaptã
la hotarul dintre voi ºi Domnul, cãci Dumnezeu e Tatãl vos-
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tru, ºi pe care fiu nu-l ceartã tatãl sãu? Fiþi fii ai Tatãlui, cãci
vai celor fãrã de certare peste ei! Fiþi fii! Fiþi fii! Fiþi fii ai
Tatãlui Savaot! Amin, amin, amin. 

– OO,popor al cuvântului Meu cu care pãtrund
în locuinþa morþilor când îl rostesc peste

tine! Tu eºti unealta cu care Eu pot grãi pentru cei din mor-
minte ca sã audã ei glasul Meu care grãieºte cu tine. O, fiilor
hrãniþi cu învãþãtura Mea, luaþi în voi durerea Mea. Uitaþi-vã
la cei prin care vã hrãnesc cu cuvântul proorociei. Ei numai
în durerea Mea stau ºi nu mai au durerea lor. Voi sã nu
zâmbiþi în zadar, voi sã nu glumiþi, sã nu vã loviþi, sã nu vã
tãiaþi unul în altul, ci sã fiþi înþelepþi ca Mine, Domnul ºi În-
vãþãtorul vostru, ºi sã vã lãsaþi vindecaþi de toate cele din voi
care v-ar dezbrãca pe voi de haina luminii. Cel ce iubeºte pe
Dumnezeu, acela vorbeºte cuvintele lui Dumnezeu, ºi Îl face
apoi adevãrat pe Domnul în el ºi peste el. Luaþi în voi durerea
Mea, cã sfântul mucenic Mina a pãrãsit deºertãciunea în mij-
locul cãreia trãia ºi, fugind de lume ºi de duhul ei, a luat în el
durerea Mea, jalea Mea care a fãcut din el sfânt fãcãtor de
minuni, om care înviazã morþii, cãci durerea Mea din om Îl
face pe Dumnezeu fericit, Îi face casã lui Dumnezeu în om, ºi
omul se face sãlaº Mie, ºi apoi el vorbeºte cuvintele Mele
mãrturisindu-Mã oamenilor Dumnezeu adevãrat. Amin. 

Luaþi în voi durerea Mea ºi nu fugiþi de ea. Ea vã va
face dulci, ea vã va face sãraþi, ea vã va face amari. Vã va face
dulci pentru cei din cer ºi de pe pãmânt sfinþi ºi vii; vã va fa-
ce sãraþi pentru cei ce nu au gustul vieþii veºnice în ei ºi învã-
þãtura ei, ºi vã va face amari pentru diavolul, fiilor, ºi diavolul
va fugi de voi, fiindcã el nu poate sã-l caute pe omul care are
în el durerea Mea, durerea care biruieºte moartea ºi lumea ºi
iadul din om. Amin. 

O, copii duruþi ca Dumnezeu, o, copii care Mã luaþi ºi
care Mã daþi poporului Meu! Spuneþi poporului Meu sã fie
frumos ca voi ºi nu ca omul. Staþi cuprinºi în duhul ºi în harul
proorociei, ca sã nu calce Israelul Meu de azi cuvântul lui
Dumnezeu de peste el. Prindeþi din vreme în vreme puteri
pentru vindecarea de bucurii a poporului Meu, ºi sã iubeascã
el durerea, fiilor copii, cãci fericirea nu se face din bucurii, ci
din dureri, ºi ea numai dupã dureri vine ºi cu multe dureri se
pregãteºte, cãci e prea scumpã, ºi scump se plãteºte ea pentru
ca s-o aibã omul de veºnicie a lui. Amintiþi-i poporului cã
cine nu lucreazã împãrãþia cerurilor în fiecare clipã, acela se
face vinovat de deºertãciune ºi de vicleºug. Iar Eu cu greu
tânjesc dupã voi, dupã putere în voi, ca sã nu-Mi lãsaþi po-
porul fãrã de învãþãturã, fãrã de veghe peste viaþa lui, peste
duhul lui, fiilor copii, ºi nu ºtiu cum sã mai lucrez, cum sã
mai suflu peste voi ca sã puteþi voi împlini cuvântul Meu pes-
te voi ºi peste poporul Meu care poartã între pãmânt ºi cer nu-
mele Meu, numele lui Dumnezeu, copii ai nãdejdii vieþii veº-
nice, pe care Eu, Domnul, voiesc sã o fac împlinitã pe pã-
mânt. Amin, amin, amin. 

29 august/11 septembrie 2004

Praznicul Naºterii Maicii Domnului 

Slava sãrbãtorii cereºti coborâtã pe pãmânt. Calea cãtre cer s-a as-
tupat, cãci oamenii nu o strãbat. Preotul fãrã de învãþãturã peste el,
slãbeºte în har. Viaþa pilduitoare a apostolului Iacob cel drept. Du-
hul proorociei îl fereºte pe om de pierzare. Cine cautã bucurii nu-L
mai cautã pe Dumnezeu. Fiecare va rãmâne în ceea ce va fi gãsit. 

CC uvântul Meu cel cu putere în el binecuvinteazã
sãrbãtoarea cea de azi ºi a cãrei pregãtire s-a

aºezat la lucru încã de câteva zile pentru încununarea ei apoi
cu glasul cuvântului Meu. Cerul cel nevãzut de ochii trupului
s-a aºternut cu toatã slava sa în grãdina întâlnirii Mele cu
omul, la izvorul cuvântului Meu. Acum însã e numai cerul de
sfinþi ºi de îngeri ºi toate frumuseþile lui aºezate în grãdinã
spre sãrbãtoarea amintirii zilei naºterii pe pãmânt a mamei
Fecioarã, care M-a nãscut apoi pe Mine, Fiul Tatãlui Savaot,
când M-am fãcut Om ca sã pot muri cu trupul pe cruce pentru
viaþa omului, ºi apoi sã înviez cu trupul, dupã cum am ºi îm-
plinit, ºi sã Mã sui apoi din nou de-a dreapta Tatãlui în ceru-
rile cele nevãzute, ºi iarãºi sã vin, dupã cum ºi lucrez, sã ju-
dec pe vii ºi pe morþi ºi sã împãrãþesc fãrã de sfârºit, cãci Eu
sunt fãrã de început ºi fãrã de sfârºit precum Tatãl Meu este.
Amin, amin, amin. 

Slavã ºi binecuvântare peste slava acestei zile de sãrbã-
toare! E praznicul naºterii mamei Mele Fecioara, iar cerul cel
nevãzut de ochi trupeºti s-a aºternut cu mare slavã, cu dulce
petrecere în grãdina în care Eu îi dau omului întâlnire cu po-
porul Meu ca sã-l hrãnesc ºi pe om când Îmi hrãnesc cu cu-
vânt poporul, cãci l-am chemat mereu pe om cu dulce chema-
re la izvorul Meu de cuvânt ca sã-i arãt calea cea cu mântuire
pe ea, împlinirea cuvântului vieþii în viaþa omului, ºi M-a du-
rut mereu, mereu cã omul venea ºi se bucura de la sãrbãtorile
Mele din grãdinã, dar ca sã Mã bucur ºi Eu apoi de la viaþa
lui cea închinatã Mie, Eu nu Mã pot bucura. Îmi era milã de
sfinþi ºi de îngeri cã nu vedeau sã vinã omul dupã Mine dupã
ce Eu îi dãdeam lui chemare prin cuvântul Meu. Puneam
masã pentru om, puneam ºi pentru trup, puneam ºi pentru su-
flet, ºi omul venea ca la o sãrbãtoare cereascã, dar Eu îl vo-
iam sã vinã la înviere, ºi viu sã rãmânã apoi, ºi puþini din cei
ce veneau au fãcut aºa, puþini din ei îºi aºezau în ei înviere ºi
viaþã, ca apoi sã cearã mereu de la izvor ºi sã li se dea lor la
cererea lor, merindea cea vie, cuvântul Meu, care se face sul
ºi se împarte celor ce iau din el înviere peste ei. Amin. 

O, copii care daþi fiinþã în carte slavei cuvântului Meu,
de câteva zile v-am aºezat faþã în faþã cu slava cea sãrbãto-
reascã coborâtã cu sfinþii ºi cu îngerii în grãdinã, ºi aº fi voit
ca ºi cei alãturaþi vouã de Mine sã intre mai din vreme în sãr-
bãtoarea care s-a aºternut din vreme în grãdina întâlnirii, cãci
v-am îndemnat sã mãrturisiþi despre ea ºi sã rãmâneþi în duhul
ei mãcar voi. V-am învãþat sã nu vã îngrijoraþi ca pe pãmânt
de hrana ºi de statul oaspeþilor veniþi, cãci ei sunt din cer, ºi
cu vistieriile cerului sunt veniþi, ºi au de toate ºi nu vã trebuie
pentru ei ca pentru cei de pe pãmânt veniþi. Cei de pe pãmânt
sunt neputincioºi ºi pentru cele pãmânteºti, darã pentru cele
cereºti. Dar cei din cerul cel nevãzut au câºtigat bunãtãþile
vieþii în care intrã toþi cei care M-au iubit ºi Mã iubesc cu iu-
bire cereascã pe pãmânt. Mãrturisesc Eu, cã voi abia aveþi cu-
raj sã deschideþi guriþa pentru mãrturisirea slavei coborâtã în
grãdina întâlnirii. Iatã câte flori ºi frumuseþi! Vã e milã de
flori sã nu fie cãlcate ºi culcate. O, cei din cer nu strivesc ni-
mic, ºi împodobesc cu venirea lor în grãdinã frumuseþile co-
borâte la vedere în ea, cãci voi aveþi de la Mine vedere pentru
cele ce nu se vãd cu ochi trupeºti. V-aþi întrebat ce sã le daþi
sã mãnânce din ale voastre, iar Eu v-am spus numaidecât sã
nu vã îngrijiþi ce vor bea sau ce vor mânca sau cum se vor
aºeza, ci doar sã priviþi cum se aºeazã mesele ºi toatã slava
sãrbãtorii la care iau parte pãsãrile cerului mâncând din hra-
na de pe mese; mese din cer, nu de pe pãmânt, ºtergare albe
ºi lungi din loc în loc, lãvicere ºi velinþe pentru aºternuturi
printre pâlcuri de flori fãrã de numãr, ºi care se apleacã ºi se
ridicã nefiind strivite de statul sfinþilor ºi al îngerilor. O, vã e
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milã de flori ca sã mergeþi ºi sã pãºiþi prin grãdinã! Fiþi cu-
minþi ºi priviþi. Fiþi cuminþi! Sã lãsãm pentru sfinþi ºi pentru
îngeri toatã bucuria, toatã petrecerea, iar Noi ºi cu voi s-o
mãrturisim cã este ºi fãrã stingherire stã aºternutã peste cele
binecuvântate de cuvântul Meu care se slãveºte între voi în
zilele venirii Mele de lângã Tatãl cuvânt pe pãmânt. 

Iatã ce frumos se petrece o sãrbãtoare de cãtre cei din
cer. Nu e pe pãmânt aºa muzicã, fiilor copii, aºa semnale pen-
tru orice miºcare ºi lucrare, aºa voie cereascã nestingheritã de
voia ºi de înþelepciunea cea omeneascã. Dar omul nu se umi-
leºte pentru toatã facerea sa de pe pãmânt, pentru tot ce face
el sub cer, ºi nu-ºi vede neputinþa faþã de cele ce sunt mai pre-
sus decât orice dã el sã facã ºi sã dea oamenilor cei ca ºi el.
Cu mare durere Mã doare cã nu pot sã-i arãt omului bogãþia
care nu se vede dar este. Nu se vede pentru cã ea este, ºi me-
reu i-am îndemnat pe oameni sã înveþe pildele împãrãþiei ce-
rurilor, ºi le-am spus lor: «Adunaþi-vã comori unde molia nu
le stricã ºi furii nu le jefuiesc, cãci unde este comoara voas-
trã, acolo este ºi inima voastrã». Iatã însã unde este inima
omului. Ea este acolo unde îºi adunã el, ºi pe pãmânt rãmâne
inima lui, ºi Mã doare cã nu pot sã-i arãt omului bogãþia ce-
rului, care nu se vede dacã omul este trup ºi numai atât. 

O, iatã câtã frumuseþe de bogãþie cereascã! Iatã sãrbã-
toare cu lãrgime în grãdinã! Nu vã uitaþi dupã creºtini. Acum
sunt cei din cerul cel nevãzut cu sãrbãtoare în lãrgime ºi nu-
mai ca în cer. Bucatele de pe ºtergare nu sunt ca pe pãmânt,
chiar dacã ele se mistuie de pe masã luând din ele toþi cei ca-
re le înconjoarã pe ele. 

Îngerul Meu ºi cu mama Mea Fecioarã sunt bine dis-
tinºi în tot duhul sãrbãtorii, ºi sub mersul nici unora iarba ºi
florile nu rãmân culcate, ci iarãºi se ridicã ºi stau în frumuse-
þea lor, ca ºi toate câte sunt aºternute în grãdinã. E dulce ma-
ma Mea, ºi fãrã îngerul Meu ea nu umblã, ºi e gata sã ia grai
pentru cei din cer ºi pentru cei de pe pãmânt. Amin. 

O, fiilor copii, ce mult aº vrea sã poatã mai mult po-
porul pentru cele cereºti pe pãmânt! L-aº vrea mult mai ce-
resc pe pãmânt, iar mama Mea Fecioara i-a fãgãduit lui cã-l
va învãþa mai mult pentru înþelepciunea lui taina întrupãrii
cuvântului Meu în trupul, în sufletul ºi în duhul lui, cãci Eu îl
numesc pe el înaintea neamului omenesc de pe pãmânt, îl
numesc poporul Meu. Amin. 

Cel cu adevãrat iubitor de cer pe pãmânt, acela este
atent la învãþãtura Mea ºi o ia numaidecât ºi o pune peste el
ca s-o aibã de veºnicie a lui, cã aºa ºi nu altfel se adunã omul
în cer cu toate ale lui. V-am învãþat pe voi sã prindeþi din vre-
me în vreme curaj pentru ca sã învãþaþi poporul spre vinde-
carea lui de bucurii care nu þin veºnic, ºi sã iubeascã el dure-
rea, fiilor copii, cãci fericirea nu se face din bucurii, ci din
dureri, iar omul dacã îºi cautã bucurii nu-L mai cautã pe
Dumnezeu, dupã cum vedeþi, fiilor copii. 

Am spus cã am aºteptat ziua de pomenire a naºterii pe
pãmânt a mamei Mele Fecioarã ºi mireasã a Mea ca sã dea ea
învãþãturã de viaþã veºnicã poporului Meu ºi la tot omul care
va lua de la voi cuvântul cel din cer coborât peste pãmânt ca
sã-l cureþe pe el de rãul din om. Aºtept s-o aud cum ea grã-
ieºte, cã mare este darul mãrturisirii, darul proorociei, care-l
fereºte pe om de pierzare ºi de el însuºi îl pãzeºte. Dragostea
ºi bunurile ei, Dumnezeu înseamnã acestea în om, iar duhul
proorociei este scara pe care Eu vin spre om cu bunurile dra-
gostei, cu cele cereºti ca sã le aºez peste om, dar nu mai sunt
vãzãtori pe pãmânt, nu mai sunt preoþi pe pãmânt, cãci oa-
menii îi nimicesc prin dorul lor de viaþã vremelnicã, ºi omul

nu mai vede nimic. Eu însã am pregãtit sãrbãtoare mare de
cuvânt ca sã ia tot pãmântul din el ºi sã audã neamurile de pe
el cã nu mai este dragostea ºi bunurile ei pe pãmânt, ºi de
aceea nu mai este darul proorociei între oameni ºi nu mai are
cine sã-i întoarcã pe oameni de pe calea lor cea largã lor ºi sã
le arate calea cea cu viaþã pe ea ºi pe care oamenii nu o mai
strãbat, iar ea s-a astupat ca ºi o cãrare care dacã oamenii nu
mai merg pe ea, ea nu se mai cunoaºte cã este. 

O, copii care staþi la gura cuvântului Meu ca sã-l aºe-
zaþi în carte, cel mai dureros nu este cã omul nu vrea sã se
facã asemenea Mie. Mai dureros decât aceasta este cã omul Îl
face pe Dumnezeu asemenea lui, iar taina întrupãrii cuvântu-
lui Meu în om este strãinã de tot pe pãmânt, fiindcã dragostea
ºi bunurile ei, care se fac cunoscute prin cuvântul Meu, prin
darul proorociei care-l încununeazã pe om cu viaþã din cer, nu
mai încap acestea pe pãmânt, nu mai vrea omul ca Dumnezeu
nici la vreme de necaz, ci vrea ca el ºi atunci, ºi vrea sã fac ºi
Eu, Domnul, ca el, ºi sã Mã fac ca el, ºi grea este în cer du-
rerea aceasta când omul dã sã-L facã pe Dumnezeu asemenea
ca ºi pe el. 

Toþi sfinþii ºi toþi îngerii au auzit de la Mine ºi de la
mama Mea Fecioara cã aºteptãm ziua sãrbãtorii ei, ºi te va
învãþa ea încã pe tine taina întrupãrii cuvântului Meu în
trupul, în sufletul ºi în duhul tãu, poporul Meu. Dragostea ºi
bunurile ei sunt pãstrate peste om prin darul proorociei, iar Eu
te-am învãþat pe tine ºi þi-am spus: «Nu cumva sã te apleci sã
te uiþi la tine prin ochii tãi ca sã nu Mã primeºti, cãci Eu pe
om îl privesc prin ochi de prooroc, ºi îl învãþ ºi pe el sã se
priveascã tot la fel, ºi îl învãþ cã darul proorociei este scara
pe care Eu cobor la om pe pãmânt, ºi Îmi fac prooroci din cei
credincioºi care iubesc duhul blând ºi smerit ºi care au în
duhul lor dragostea ºi bunurile ei». Amin. 

O, mamã Fecioarã, dulce este ziua ta de sãrbãtoare în
grãdinã, cãci am dat s-o împãrtãºim spre vedere cu cei ce Ne
poartã în mijlocul poporului ales, mamã. O, dulce Îmi este
Mie viaþa când pot sã Mã arãt cu ea pe pãmânt, când pot sã
gãsesc loc smerit, cãrare pe care sã vin ºi sã pun masã de cu-
vânt ºi sã Mã arãt, mamã, ºi mereu l-am îndemnat pe poporul
acestei coborâri de cuvânt sã nu aibã o mai înainte grijã ca
aceea pentru cãrarea Mea spre el, ca ºi acum când i-am adus
îndemn sã se aºeze din vreme în sãrbãtoare, cãci i-am spus
din vreme cã tu vei face peste el popas ºi îl vei învãþa încã, ºi
el sã se aºeze ca sã-l înveþi, ca sã-l hrãneºti cu dragostea ºi cu
bunurile ei, mamã. Dragostea de Noi nu e dragostea de el, dar
sã-l facem sã priceapã ºi sã înþeleagã acest popor cât de mult
stãm în calea lui, în faþa lui ca sã Ne cunoascã ºi ca sã Ne pri-
meascã ºi ca sã aibã peste el dragostea ºi bunurile ei, mamã.
I-am spus lui ce frumoasã e sãrbãtoarea ta în grãdina întâlnirii
ºi cã sfinþii s-au aºezat nestingheriþi cu sãrbãtoarea ta, iar po-
porul este deoparte acum, ºi voiesc sã-l învãþãm pe el sã Ne
þinã aproape, sã se þinã aproape de Noi, mamã, ºi sã se întru-
peze în el cuvântul Meu ºi sã nu se înveþe cu el ca sã slãbeas-
cã el în împlinirea lui, mamã, ºi sã asculte de Mine poporul.
Amin, amin, amin. 

– OO,Fiule al Tatãlui Savaot ºi al meu, ºi Dum-
nezeule al poporului Tãu cel ascultãtor al

cuvântului Tãu! Cel mai dureros nu este cã omul nu vrea sã
se facã asemenea lui Dumnezeu, ci este cã voia lui este sã-L
facã pe Dumnezeu asemenea lui, Fiule ceresc. O, dacã ºi cu
cuvântul care iese din gura Ta se învaþã cel ce îl aude ca sã-l
împlineascã dupã ce-l aude, darã sã Te mai vadã cu trupul Tãu
cel dumnezeiesc, cum nu s-ar învãþa tot la fel, Fiule tainic, ºi
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Care rãmâi ascuns sub chipul pâinii ºi al vinului ca sã Te do-
reascã ºi sã Te iubeascã aºa cum Te-am iubit eu vãzându-Te
mereu sub taina chipului pâinii ºi al vinului atunci când apos-
tolii Tãi Te dãdeau mie prunc tainic, om ºi Dumnezeu desã-
vârºit. Amin. 

O, nu mai sunt apostoli ºi nu mai sunt preoþi pe pã-
mânt, cãci cei care se încumetã fãrã chemare cereascã sã se
bage sub lucrarea preoþiei, aceia de douã mii de ani slãbesc în
har ºi în putere prin cei care au luat de la ei Trupul ºi Sângele
Tãu, Dumnezeule tainic. Pe vremea trupului meu, înainte ºi
dupã suirea Ta în Tatãl, nu era aºa cu biserica Ta cea adevã-
ratã, cãci fiecare familie îºi avea din ea preot de al Tãu peste
ea pus prin darul proorociei, ºi nu era slãbiciune peste el, cãci
era pus cu orânduialã pentru casa lui cea întreagã, ºi era
cuminþenie de duh ºi de fire, ºi era iubire numai pentru Tine,
ºi era har, Fiule, ºi unde nu este orânduialã aºa, preotul alu-
necã ºi nu poate sã aibã grijã ºi orânduialã nici pentru casa sa
ºi nici pentru rudenia sa cea dupã trup ºi cea dupã duh, aºa
cum a fost ºi cu trupul Tãu ºi al meu, puse în orânduialã de
rudenie, ºi tainicã a fost lucratã aceastã iconomie a lui Dum-
nezeu pentru venirea Ta pe lume, pentru venirea mea pe lume,
ºi pentru lucrarea cinei apoi, Doamne, cãci legãturile fãcute
de la Dumnezeu peste om prin cuvânt aºezate, sunt legãturi
dupã duh, aºa cum a fost ºi cu Ilie proorocul pe care l-ai tri-
mis Tu la femeia vãduvã ca sã-i înviezi fiul ºi sã-l faci proo-
roc ºi sã înmulþeºti în casa aceea pâinea ºi untdelemnul, hrana
ºi harul pentru vreme de strâmtorare de la Dumnezeu, Fiule
tainic. O, de douã mii de ani mã uit pe pãmânt ºi vãd apostoli
ºi preoþi striviþi ca ºi pe vremea primilor creºtini, cãci dacã nu
este mereu învãþãturã peste mintea preotului, el slãbeºte în
dragoste ºi în bunurile ei. Uitã apostolul ºi preotul cã nici Tu
n-ai putut duce crucea cea fãcutã de om, darã preotul, cum
poate s-o ducã? El însã nu ºtie ce este când îºi zice cã e preot.
Când mulþimea Te îmbulzea ºi s-a atins de Tine femeia cea
bolnavã, Tu Þi-ai pierdut puterea ºi ai întrebat: «Cine s-a
atins de Mine?», iar ucenicii n-au ºtiut ce spui Tu ºi s-au mi-
rat cã ai întrebat aºa, ºi au spus cu mirare nemulþumitã: «Mul-
þimea Te îmbulzeºte ºi Tu întrebi cine s-a atins de Tine?». Tu
însã erai adevãrat preot al Tatãlui ºi Þi-a slãbit puterea trupu-
lui din pricina celei ce prin atingere de Tine lua din puterea
Ta ca sã se vindece cu ea. Dar preotul de azi nu-ºi mai pierde
puterea, cã e puterea lui în el ºi nu puterea Ta care simte greul
de la om. Cel ce-l hrãneºte cu adevãrat pe om cu Trupul ºi cu
Sângele Tãu, acela slãbeºte de la om dacã este cu adevãrat
preot, cãci el dã din puterea Ta cea din el ºi e mereu în strâm-
torare, pentru cã este om din care omul trage pentru el, nu
pentru Tine în om, Fiule slãbit de la om. 

O, dacã Tu nu-i puneai deoparte pe cei unºi de Tine în
grãdina cuvântului Tãu, demult, demult nu-i mai aveai mijlo-
citori pentru tot neamul omenesc înaintea Ta, ºi de aceea i-ai
învãþat mereu ca viaþa lor sã fie Dumnezeu ºi sã nu-ºi dea de
pe ei puterea, ca sã poþi rãmâne cu ei ºi nu fãrã ei, ºi sã fie ai
Tãi, nu ai omului cum sunt preoþii lumii, cãci Tu ai nevoie de
preoþi pentru tot neamul oamenilor pânã la Adam ºi pânã la
venirea Ta, ºi i-ai învãþat mereu sã fie cuminþi ºi sã stea ai Tãi
ca sã ai minte în ei, Doamne. 

O, mã uit peste tot timpul de dupã suirea Ta în Tatãl.
Acolo unde era smerenie ºi iubire pentru cina Ta, pentru paza
ei, acolo era tot cerul, cãci preotul avea unul, doi sau câþiva
ucenici ºi pãstra puterea cea pentru Tine în el ºi în ucenici, dar
acolo unde era mulþime fãrã har, fãrã duh, preotul nu mai ºtia
de taina cinei, de Duhul Sfânt, ºi îºi citea cartea slujbei de

preot ºi se bucura de slavã de la popor ºi nu de la Tine, Doam-
ne. Taina întrupãrii cuvântului Tãu în om îl face pe om împli-
nit cu viaþa lui în viaþa Ta, în durerea Ta, ºi acela îl ajutã de la
Tine ºi pentru Tine pe cel de la care el ia Trupul ºi Sângele
Tãu, ºi cu aceastã învãþãturã voiesc eu sã-l învãþ azi pe po-
porul Tãu de azi. Amin. 

Îi spun poporului Tãu de apostolul Tãu cel împlinit în
Tine, de Iacob cel sfânt ºi drept, cãci el Te-a cunoscut cã eºti
Fiul lui Dumnezeu ºi de aceea ne-a însoþit pe noi pe tot dru-
mul crucii Tale, care a început încã de pe când Irod, omorând
pe prunci ca sã Te omoare ºi pe Tine, Te-a scãpat de sub mâna
lui prin plecarea noastrã în Egipt cu Iosif ºi cu Iacob, copilul
lui cel din cãsãtoria lui mai înainte sã mã dea Tatãl pe mine
sub ocrotirea lui pentru taina naºterii Tale. 

O, cât de mult Te-a iubit pe Tine acest copil, Iacob, cãci
Te-a cunoscut cã eºti Fiul lui Dumnezeu pentru cã el Îl iubea
pe Dumnezeu. De mic s-a dat spre trãire îngereascã ºi nu ºi-a
iubit trupul, ci doar l-a îngrijit cu pâine ºi cu apã ºi cu nimic
mai mult, ºi iubea pe Dumnezeu fãrã de odihnã în iubire ziua
ºi noaptea. Nopþile lui erau tot o rugãciune cu genunchii ple-
caþi ºi cu mâinile ridicate, iar harul curatei feciorii a fost fãrã
de prihanã în el pânã la sfârºitul lui. Când el Te-a vãzut cum
înveþi în templu, ºi apoi popoarele, s-a fãcut ca focul sub cu-
vântul Tãu, iar dragostea de Tine se mistuia în el ºi îºi asprea
viaþa ca sã trãiascã el numai pentru Tine pe pãmânt. A învãþat
de la Tine, Doamne, dragostea ºi bunurile ei, ºi mult l-ai iubit,
ºi Te-ai sprijinit pe el mai mult decât pe oricare alt ucenic al
Tãu, iar dupã ce ai înviat, el a fost întâiul între ucenici cãruia
Te-ai arãtat înviat. Atâþia iudei Te cunoºteau prin el cine eºti,
cãci el era arhiereu, ºi nimeni nu ºtia dintre cei necredincioºi
ai templului cã el este întru Tine ºi Tu întru el ºi cã Tu l-ai
învãþat ºi l-ai pus spre dumnezeiasca lucrare a tainei sfintei
Liturghii prin care Tu Te fãceai pâine ºi vin pentru el ºi pentru
mine ºi pentru Ioan cel iubit, ºi cã apoi el i-a învãþat pe
ucenicii Tãi cum sã Te lucreze ºi cum sã lucreze cu Tine tai-
na aceasta dupã ce Tu le-ai dat-o lor la Cina cea de tainã cu
trei zile înainte de învierea de dupã patima Ta de pe cruce
când cu adevãrat Te-ai împlinit jertfa cea de-a pururi pentru
rãscumpãrarea omului de la cãderea lui cea de ºapte mii de
ani. Pentru dragostea ºi bunurile ei din el toþi îi ziceau lui:
„Iacob cel drept“, cãci iubea dreptatea cea pentru Tine, ºi de
aceea a scris el celor douãsprezece seminþii ale bisericii Tale
povaþa lui cea plinã de viaþã ºi de învãþãturã împotriva pãca-
tului, ºi mulþi cãutau sã atingã mãcar poala hainei lui pe care
cu atâta sfinþenie de duh ºi de iubire eu i-am lucrat-o ca sã
slujeascã Þie în ea, Doamne, Fiule al meu. O, câtã putere de
iubire avea! Iubirea biruieºte teama, iar arhiereii templului
nu-l opreau pe el sã intre în Sfânta Sfintelor de câte ori el voia
sã se roage aºa, chiar dacã acolo nu se intra decât o datã în an
ºi nu fãrã de sânge prin jertfã de dobitoc. O, cât de mult ai
propãºit cu taina Ta între popoare prin el, Fiule al meu, ºi nu
ºtiau mai-marii iudeilor cum sã surpe credinþa în Tine a no-
roadelor, ºi l-au îndemnat pe el la praznic de Paºti sã se suie
pe aripa templului, unde diavolul Te-a suit pe Tine sã Te ispi-
teascã sã Te arunci jos ca sã Te sprijineascã îngerii, ºi pe care
Tu l-ai alungat zicând: «Mergi, satano, cã este scris sã nu is-
piteºti pe Dumnezeu», ºi l-au rugat mai-marii templului pe el
sã spunã noroadelor sã nu mai creadã în Tine, Cel rãstignit.
Dar când mulþimea l-a vãzut ºi l-a întrebat cum sã creadã în
Tine, el a spus: «Mã întrebaþi de Fiul Omului, Care a pãtimit
de bunãvoie ºi S-a îngropat ºi a înviat a treia zi? El este în
ceruri, de-a dreapta puterii Celui Preaînalt, ºi va veni iarãºi
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pe nori ºi va judeca viii ºi morþii». Iar când mulþimea a zis:
«Osana, Fiul lui David!», mai-marii iudeilor ºi-au zis ºi ei:
«Dreptul s-a înºelat!» ºi, prinzând pizmã ºi mânie în ei, l-au
aruncat în jos, dar el, încã viu, se ruga ºi spunea: «Iartã-le lor
pãcatul acesta, cã ei nu ºtiu ce fac, Doamne». Atunci, bãtut
cu pietre, a fost trimis la Tine, Fiule Doamne, rugându-se Þie
pentru iertarea lor. Tot drumul crucii Tale de la naºterea ºi
pânã la înãlþarea Ta la Tatãl el ne-a însoþit, ºi cu mare tainã el
a fost jertfa dragostei, ºi cu mare tainã grãiesc atât cât pot sã
grãiesc dupã credinþa ºi dupã necredinþa oamenilor, dar eu
Te-am avut pe Tine cinã de tainã prin mâna lui, cãci a fost ar-
hiereul Tãu încã din pântece, cãci Tu aºa alegi, ºi de aceea l-
ai învãþat lucrarea cinei Tale cea tainicã ºi l-ai pus la lucrul ei,
ºi eu am avut pe Fiul meu lucrat prin mâna lui, ºi apoi prin
mâna lui Ioan, ºi voiesc sã grãiesc poporului Tãu învãþãturã ºi
sã-i desluºesc lui taina întrupãrii cuvântului Tãu aºa cum a
fost ea în Iacob, fratele ºi ucenicul Tãu, vestitorul ºi preotul
ºi mucenicul Tãu, Doamne. Amin. 

O, e atât de frumoasã sãrbãtoarea mea de azi cu sfinþii
în grãdina întâlnirii, ºi voiesc sã las peste poporul Tãu harul
învãþãturii ºi nu voiesc sã-l obosim, cãci el este mic ºi slab.
Sã-i dãm sã stea ºi el la masa lui cea pentru trup, ºi sã-l învã-
þãm încã apoi taina întrupãrii cuvântului Tãu, Fiule Doamne.
Iau de pe masa sfinþilor ºi tainic le ating din ea pe masa lor,
ºi apoi duhul sãrbãtorii se va face iar dulce torent peste ei, ca
sã creascã ei ºi nu sã scadã, Doamne. Amin, amin, amin. 

– OOOO,mamã, mama Mea dulce, slãvitã sãrbãtoa-
re þi-am pregãtit, ºi mãrturisitã ºi adusã la

arãtare, mamã! Cei ce o vãd le este milã sã meargã prin grã-
dinã, ci doar privesc cu uimire ºi cu durere, mamã, ºi dau ei
sã înveþe ºi pe poporul Meu taina durerii dupã Dumnezeu,
taina vieþii, mamã. Mare bucurie ar fi în cer ºi pe pãmânt sã
ºtie cum sã-i primeascã pe ei poporul din partea Mea, mamã,
ºi sã creascã el în jertfa dragostei, cãci dragostea ºi bunurile
ei nu le poate învãþa nimeni pe pãmânt din sine, cãci omul
este iubitor de sine ºi nu de Dumnezeu, ºi greºeºte omul,
mamã, fiindcã el nu ºtie de unde este ºi ce este ºi ce face în
om ºi din om dragostea ºi bunurile ei. Omul dã sã-ºi ia el din
ele, dar apostolul Meu Iacob, pe care M-am sprijinit Eu cel
mai mult, este pilda celor ce vor sã împrumute de la Mine ºi
pentru Mine dragostea ºi bunurile ei. Ca pe un stâlp tare M-am
sprijinit pe el, ºi apoi pe Ioan, ºi apoi pe Petru, ºi Mi-au fost
ei cei mai apropiaþi pentru tainele cele dumnezeieºti, iar acum
l-am luat pe el ºi l-am pus în faþa poporului pildã a împãrãþiei
cerurilor în om, sãmânþã semãnatã pe pãmânt ca sã rãmânã
rodul ei de-a pururi, mamã. Amin. 

O, poporul Meu, mare este în cer ºi pe pãmântul întâl-
nirii Mele cu omul sãrbãtoarea naºterii mamei Mele. Fru-
moasã la vedere am fãcut sãrbãtoarea aceasta ºi þi-am mãrtu-
risit-o Eu ca sã te ajut sã crezi mãrturisirea. 

O, poporul Meu, ce dulce te-ai face tu Mie dacã ai ºti
cum sã te uiþi la Mine! Sã ºtii de la Mine cã ochii care nu se
vãd se uitã, poporul Meu. O, ce mare ºi minunat s-ar face în
tine harul Meu dacã ai ºti sã te foloseºti de cei ce vãd de la
Mine în tine, sã te foloseºti de Mine prin ei ºi nu de ei pentru
tine, cãci Eu sunt ceresc ºi sunt duh ºi trup, cãci l-am fãcut pe
om dupã tiparul Meu când l-am fãcut, dupã trupul Meu l-am
fãcut, dar el a lepãdat acest har, cãci n-a iubit Duhul Meu, ºi
aºa a ajuns omul sã stea în duhul lui. 

O, poporul Meu, aºeazã-te în Duhul Meu, cã vine în
curând vremea sã-þi trebuiascã Duhul Meu. Învaþã-te bine cu
El, cãci stau cu El în mijlocul tãu, dar sã am loc ºi nu strâm-
torare cu El în mijlocul tãu, în duhul tãu. Amin, amin, amin. 

*
HH ai, copii veghetori, încã un picuþ de trudã de la

voi pentru coborârea Mea cu tot cuvântul sãr-
bãtorii mamei Mele Fecioara. Hai, fiilor copii, cã Mi-e duhul
tot un foc, ºi dacã M-ar vedea poporul M-ar aºtepta din zori
în zori cu aceastã mângâiere de cuvânt, cã vine curând clipa
ca fiecare sã rãmânã în ceea ce va fi gãsit. L-am îndemnat pe
poporul cuvântului Meu sã nu aibã o mai înainte grijã ca
aceea pentru venirea Mea spre el cuvânt, ºi l-aº fi vrut mai cu
dor pentru venirea Mea cu sãrbãtoarea mamei Mele, atât de
mare sãrbãtoare, ca sã nu treacã fãrã împlinire cuvântul Meu
cel ce trebuia sã se împlineascã aºa cum Eu voiesc sã se aºeze
el pe pãmânt, ºi la vremea sa. 

O, fiilor copii, o, ce mult aº vrea, cu tot cerul aº vrea sã
poatã mai mult ºi tot mai mult poporul pentru cele cereºti pe
pãmânt cu el, cã mare este, ºi bucurie mare în cer este darul
mãrturisirii, darul vestirii cuvântului Meu, darul împãrtãºirii
Mele cu voi ºi între voi, darul proorociei, care-l fereºte pe om
de pierzare, ºi de el însuºi îl pãzeºte. Amin. 

O, copii care staþi sub truda venirii Mele, dacã omul îºi
cautã bucurii nu-L mai cautã pe Dumnezeu, iar nuca seacã nu
e bunã de fãcut ceva cu ea, ci rãmâne coajã fãrã miez ºi sunã
a gol ºi este datã deoparte. Dacã omul stã gol de Dumnezeu
ºi de mãrturisire, el nu-ºi mai adunã nimic în cer, nici pentru
el, nici pentru altul, ºi dacã darul proorociei nu mai e pe
pãmânt, nu mai are cine sã-l întoarcã pe om de la moarte, de
la viaþa sa cea fãrã de viaþã. O, nu-L iubeºte omul pe Dumne-
zeu pe pãmânt, iar Tatãl Meu Savaot ºi mama Mea Fecioarã
Mã prind în braþe ºi Mã spalã în lacrimile lor, cãci am venit
ºi M-am fãcut Fiul Omului ºi nu Mã cunoaºte omul, cã dacã
M-ar cunoaºte s-ar face el fiu al lui Dumnezeu ºi n-ar mai
cãuta sã-L facã pe Dumnezeu ca pe el nici în bucuriile, nici în
necazurile lui. 

Hai, mamã! Hai cu cuvântul sãrbãtorii tale ca sã creas-
cã prin Noi poporul, sã asculte poporul ºi sã creascã ºi nu sã
scadã, mamã. Amin, amin, amin. 

– HH ai, Fiule Mântuitor, dar Tu trebuie mai în-
tâi sã mântuieºti de lume mintea ºi inima

omului, ºi numai apoi sã creºti în el ca sã Te bucuri de el, dar
omului îi trebuie atinsã inima, Fiule, cãci Baraba, dupã ce Tu
ai murit în locul lui, aceasta i-a atins inima, ºi Te-a iubit
numai pe Tine apoi, ºi pe el nu s-a mai iubit, ºi aºa l-ai gãsit
când l-ai luat lângã Tine în veºnicie. 

O, Fiule cu timp ºi fãrã timp peste om ºi peste pãmânt!
O, nimic nu este trecãtor, nimic, ºi totul este luat de veºnicie
din tot ce face omul, ºi el le va purta dupã cum ºi le va strân-
ge, fie prin pocãinþã ºi prin umilinþã ca sã nu-l pedepseascã
cele rele ale lui, fie prin nepãsare de suflet ºi prin iubire de
vremelnicie pe pãmânt, ºi pentru care omul stã cu semeþie în
el însuºi ca sã nu-i pese de suflet pentru veºnicia lui, ºi dupã
cum îºi adunã omul sã aibã, aºa are ºi aºa lucreazã el. Dar eu
aº vrea, cu toatã durerea trudesc sã vreau, ºi lângã Tine tru-
desc sã ai om pe pãmânt cu duh blând ºi smerit ca al Tãu, ºi
apoi sã faci cu el ca ºi cu Enoh, ca ºi cu Ilie, ca sã aibã cine
sã Te aºtepte, sã Te întâlneºti cu omul în vãzduh ºi aºa sã pe-
treci cu el mereu între cer ºi pãmânt la jumãtate, ºi apoi sã îm-
plineºti cu el totul, ºi apoi sã Te arãþi cu el pe pãmânt nou,
Fiule Care trudeºti dupã om. 

O, nimic nu este trecãtor pe pãmânt, chiar dacã omul
ºtie cã trece cu acest trup, cãci cine nu învaþã nu ºtie cã nimic
nu este trecãtor ºi cã totul se face înapoi pentru mãrturisirea a
toate câte au fost ºi iarãºi sunt ºi vor fi. 
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O, ce bine e de cel mic, cãci cel mare se dã cã e mare,
Doamne al umilinþei ºi al celor umiliþi, iar Þie Îþi este dor de
tãmãduirea Ta, de sãnãtatea Ta în om, cãci omul e bolnav de
el însuºi, ºi sufletul lui, cel de la Tine dat lui, plânge fãrã
mângâiere în el, cãci omul trãieºte trupeºte ºi nu ºtie ce face,
Fiule Doamne. O, ce dor îmi este sã gãsim om cu dragostea
ºi cu bunurile ei în ea! Îi amintesc omului de mirele de la nun-
ta din Cana Galileii, unde eu Te-am chemat sã Te arãþi cã eºti
Dumnezeu din Dumnezeu, ca sã Te urmeze apoi numai pe
Tine mirele nunþii, ºi el aºa a fãcut. Câþi miri ar face ca el
dacã Te-ar zãri, dacã Þi-ar zãri puterea Ta lucrând? O, nici
Adam nu a putut sã facã ce a fãcut el, ºi nici azi nu vrea,
Doamne îndurerat de când l-ai fãcut pe om ºi pânã azi. 

O, de nimic nu fuge omul ca de mustrarea care-i aduce
lui moartea cea spre viaþa Ta în el, dar omul nu Te iubeºte
pentru cã nu Te cunoaºte. Mereu, mereu vii cuvânt pe pãmânt
ºi îi dai omului pâine ca sã se înveþe sã trãiascã din ea, îi dai
cuvântul Tãu, dar el este învãþat cu pâinea pe care ºi-o face el
ºi cu care-ºi mãnâncã bucatele. De cincizeci de ani îi dai
omului duhul învierii ºi al vieþii veºnice, ºi el nu ºtie ce în-
seamnã vorba pe care o spune el când spune cã „Dumnezeu îi
dã omului, dar nu-i bagã în traistã“. El spune bine când spu-
ne aºa, dar el la pâine ºi la bunãtãþi pãmânteºti se duce cu
mintea când spune aºa, ºi iatã, Tu îi dai omului tot ce-i dã lui
totul apoi, dar el nu ia în el, cãci este plin de ale lui ºi nu ºtie
sã bage în traistã când Tu îi dai ca sã fie el ca Tine apoi. 

O, Fiule Doamne, i-am auzit pe cei ce Te poartã cuvânt
din cer pe pãmânt cã Te-au întrebat cum de nu Te primeºte,
cum de nu Te vede, cum de nu Te iubeºte omul când Te aude
venind, iar Tu le-ai spus lor cã ochii care nu se vãd se uitã.
Omul nu mai are minte ca s-o dea Duhului Tãu cu Care ar pu-
tea omul vedea ca Tine, Doamne, ca Tine în toate ºi peste toa-
te. Omul nu mai are credinþã, pentru cã nu mai are iubire, cãci
unde este iubirea Ta în om, acolo eºti ºi Tu cu faþa Ta, cu rãb-
darea Ta, cu blândeþea Ta, Doamne. Omul nu mai are cãlãuzã,
iar cei ce-l cãlãuzesc pe el, îl poartã spre ei ºi nu spre Tine.
Nici cel ce se roagã la Tine cu lacrimi ºi cu jertfã, nici acela
nu mai are minte, cãci dacã omul nu-ºi aspreºte pentru Dum-
nezeu viaþa, în zadar face el aceastã jertfã, ºi nu se numeºte
jertfã, cãci jertfã, numai lui Dumnezeu poate omul sã-I aducã
prin neiubirea trupului ºi prin iubirea sufletului care primeºte
de la trup jertfã de împãcare cu Dumnezeu când trupul este
pentru Dumnezeu ºi nu pentru om. 

O, Fiule uitat de om, de tare multe ori greºeºte omul
într-o zi ºi nu se îngrijeºte de curãþirea lui dacã el nu Te iu-
beºte, dacã lui nu-i este milã de Tine, ºi în zadar Te crede el
pe Tine cã Tu eºti Dumnezeu dacã nu Te ºi iubeºte mi-
luindu-Te cu viaþa lui cea dupã viaþa Ta trãitã pe pãmânt. O,
unde sã se ducã omul sã Te gãseascã, sã Te cunoascã, sã Te ia
apoi? Unde, Fiule Doamne? El se duce, sãracul, la preoþi, ºi
preoþii nu Te iubesc, cãci ei nu trãiesc viaþa Ta între oameni,
ºi trãiesc viaþa lor, iar cuvintele lor sunt ca ale oamenilor ºi nu
sunt ca ale Tale, ºi fac oamenilor pe plac ºi nu Þie, Doamne,
înaintea oamenilor, ºi oamenii se duc la pãcat prin cuvântul
preoþilor ºi nu fac ce a fãcut mirele din Cana, care s-a lepãdat
de pãcat ºi s-a fãcut mãrturisitor al puterilor Tale cele spre
sfinþenia oamenilor, cãci sfinþenia este plata vieþii iubitoare
de Dumnezeu ºi încununarea omului ºi frumuseþea omului,
Doamne. Nu are cine sã-i trezeascã pe cei ce s-au fãcut preoþi
ºi s-au aºezat peste oameni fãrã sã aibã ei viaþa Ta în ei, ºi de
aceea ei hulesc numele Tãu cel bun prin viaþa lor fãrã de viaþa
Ta în ea. 

– OO,mamã, cine sã-i înveþe pe oameni cã nu e
frumos sã stea omul aproape de trupul

preotului rugãtor ºi sub veºmântul lui? Preotul prin cuvânt e
frumos sã lucreze, nu prin gesturi peste oameni ºi mai ales
peste femei. Eu prin cuvânt am lucrat, ºi avea putere cuvântul
Meu, dar preotul lumesc face gesturi, se atinge ºi atinge ºi
nu-ºi simte puterea stoarsã, putere care sã se consume ca ºi a
Mea sub cruce ºi pentru cei atât de necãjiþi ºi neputincioºi cu
trupul ºi cu credinþa pe pãmânt, ºi care nu aveau nãdejdi ºi
bucurii, ºi puterea Mea slãbea când cineva cãuta la Mine
vindecare, ºi Eu tainic lucram de-l vindecam pe om, ºi apoi îi
spuneam: «Du-te ºi te aratã vindecat preoþilor»; dar puterea
de vindecare de la Mine lucra ºi nu de la preot, mamã. Preo-
tul prin cuvânt e frumos sã creadã ºi apoi sã lucreze peste om,
nu prin gesturi fel de fel, cãci punerea mâinilor, cum face el
peste om, e prea mare lucrare, ºi nu peste oricine trebuie aºe-
zatã lucrarea aceasta, ºi iatã, în lume preotul dã ce are, ºi aºa
este ºi cel ce ia de la el, cãci el nu trãieºte viaþa Mea ca sã dea
din ea, ci dã din viaþa lui când dã, mamã. 

I-am spus omului îngâmfat în duhul lui, i-am spus:
«Cine nu mãnâncã ºi nu bea Trupul ºi Sângele Meu nu are
viaþã în el», ºi atunci M-au pãrãsit mulþi ucenici. Dar Eu îl
aveam pe Iacob ºi pe Ioan, care Mã lucrau prin harul Meu cel
de la Mine, harul preoþiei pe care l-am pus Eu Însumi peste
creºtetul lor, ºi le-am spus, tainic sã facã aceasta, ºi sã lase
apoi spre moºtenire lucrãtura acestei taine peste cei cu care
Eu am împlinit-o la cina cea de tainã mai înainte de patima ºi
de învierea Mea, ºi sã fie tainã, nu trâmbiþare, nu masã la în-
demâna oricui, cãci cine nu este sfânt ca Mine, acela îl omoa-
rã pe preot când Mã ia de la el, dar cine este sfânt îi dã viaþã
preotului dacã preotul este credincios ºi iubitor de oameni. 

O, ce sã fac Eu cu cel ce zice cã Mã iubeºte, iar de
cel iubit de Mine zice: „N-am nimic cu el, dar nu pot sã-l
suport“? O, tu, cel care-þi spui aºa ºi tot aºa ºi faci! Spui aºa
pentru cã te aºezi mai drept ca acela, iar tu eºti cel ce nu ºtii
inima omului, ci Eu o ºtiu pe ea. Înþelepciunea cea de la Mine
este duh iubitor de oameni, nu este duh iubitor de sine,
care-l face pe om sã se vadã pe sine mai drept împotriva celui
drept la Mine. 

O, mamã, l-aº învãþa pe om când stau în sfat cu poporul
Meu, dar nu ia omul, ºi voiesc sã-l cresc pe poporul Meu ca
sã nu scadã el înaintea Mea ºi înaintea oamenilor, mamã. Hai
iarãºi! Cuvântul tãu sã-l înveþe pe poporul Nostru întruparea
cuvântului Meu în duhul, în sufletul ºi în trupul lui, ca sã
avem rod în popor, mamã. Amin, amin, amin. 

– II atã, dulce Fiu al meu, cât de frumos îl înveþi
Tu pe el! Au nevoie de viaþa ºi de rugãciunea

lui sfinþii din cer pentru încununarea lor, Fiule, cãci ºi ei au
mai greºit pe pãmânt chiar ºi prin umilinþã, ºi mare este învã-
þãtura Ta de azi de peste poporul Tãu de azi, iar sfinþii primesc
uºurare prin ea de tot ceea ce n-au apucat sã vadã în ei în viaþa
trupului lor. I-ai spus poporului Tãu cã dulce s-ar face el Þie
dacã ar ºti cum sã se uite la Tine ºi cum sã Te vadã ca sã nu
Te uite, Fiule, cãci ochii care nu se vãd se uitã. Le-ai spus cã
s-ar face minune mare harul Tãu între ei dacã ar ºti sã se fo-
loseascã ei de cei ce vãd de la Tine ºi cu Tine în ei, dacã s-ar
folosi ei de Tine prin ei ºi nu de ei pentru ei, ºi Tu ai fi atunci
întrupat în ei prin cei prin care Tu Te deºerþi în mijlocul lor.
Dar poporul Tãu e mic, ºi voiesc sã-l întãresc în lucrarea ºi în
credinþa cã înþelepciunea Ta în om este duh iubitor de oameni
ºi cã pentru aceastã tainã omul trebuie sã se creadã mic ºi nu
mare, cãci cel mare nu-L mai iubeºte pe Dumnezeu, nu-L mai
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primeºte de lângã el pe Dumnezeu ºi pe fratele lui Dumnezeu,
ci se primeºte numai pe sine, Fiule. O, spune-le Tu lor cum sã
asculte! Amin, amin, amin. 

– OO,fiilor care Mã daþi cu cuvântul Meu po-
porului ca sã se întrupeze el în toþi cei ce

sunt poporul de la masa Mea! O, fiilor umili ºi umiliþi înain-
tea poporului! La Dumnezeu unul ºi cu unul fac un popor
întreg, numai sã cunoascã poporul calea Mea spre el. Unirea
cu care Eu v-am aºezat pe voi la lucrul cel greu al venirii
Mele pentru ca sã-Mi culeg un popor mireasã, aceasta este sã
se strângã pe lângã izvorul înþelepciunii Mele din voi toþi cei
care au gustat din el ºi au vãzut cã bun este Domnul faþã de
ei, ºi sã trãiascã ei dumnezeieºte apoi, ºi sã Mã împartã între
ei cu tot cuvântul Meu ºi cu toatã viaþa lui în ei. Unul ºi cu
unul nu fac doi la Mine, ci fac un popor întreg de ucenici ºi
de apostoli iubitori de Dumnezeu ºi de întruparea cuvântului
Meu în ei. Cãutaþi prin puterea cu care Mã las în voi sã cã-
lãuziþi spre dragostea Mea ºi spre bunurile ei poporul. Amin. 

O, copii mereu îndureraþi, mereu slãbiþi de la poporul
cel mic ºi slab, mereu rãbdãtori, mereu aºteptându-i pe ei spre
ceea ce voi iubiþi prin iubirea Mea din voi! Pãcat de duhul
vostru cel bun ºi dulce ºi cel stors de la orice fel de stare a po-
porului care nu a învãþat încã ce este viaþa cea de dupã moar-
te! Cel ce ºtie ce este aceasta, acela moare ca sã învieze ºi ca
sã trãiascã în el viaþa Mea. O, cel ce nu este un duh cu voi,
acela stã în duhul lui ºi nu poate ca voi, iar duhul vostru cel
bun ºi dulce ºi scump se stinge dinaintea lor, se stinge ceea ce
Eu am pus ºi pun în voi dacã voi nu aveþi cui împãrþi din el.
O, cum sã fac sã vã am aprinºi? Aº pedepsi cu spaimã po-
porul, dar nu puteþi voi purta întoarcerea lui cu spaimã la iu-
birea Mea ºi la duh iubitor de oameni sfinþi ºi scumpi Mie, ºi
dacã Eu nu-l întorc, el nu se mai întoarce la Mine ºi la voi,
cãci voi sunteþi lipsiþi de popor, lipsiþi de tot poporul, ºi tot
poporul lipsit de voi, iar voi staþi umiliþi, pentru cã Eu v-am
vãzut neputinþa ºi v-am povãþuit sã staþi cuminþi, fiindcã mul-
te inimi din cei îngrijiþi ºi rãbdaþi de Mine au în ele numai ce
vor ele, ºi se cunosc ce au prin ceea ce dau din ele în lãturi.
Mã frâng în voi când vã arãt omul cel ascuns în sine, iar voi
nu-i puteþi spune nici de Mine, darã de statura lui! 

Când am fost cu voi urcat pe dealul Gorgota de v-am
vorbit cu martori prin ºuierat de vânt, v-am povãþuit sã mai
cãutãm peste pãmânt din loc în loc de lucru, din când în când
peste om, ca sã mai puteþi lucra lucrul Meu cu care aºtept în
voi. O, nu uitaþi cã sunteþi scriºi la Mine cãlãuzã pentru po-
porul Meu spre Mine ºi a Mea spre el, ºi pentru omul care
dacã M-ar cunoaºte bine M-ar urma, fiilor, dar nu poate ni-
meni sã lucreze peste om ºi sã-l facã sã Mã creadã ºi sã Mã
iubeascã aºa cum voi lucraþi peste om. Nimeni nu lucreazã ca
voi, nimeni, copii ai durerilor Mele, cãci Eu în dureri v-am
nãscut ºi în mari dureri aþi crescut, ºi dureros suspinaþi, ºi sin-
guri, copii cu pieptul plin de multa Mea lacrimã din voi, ºi
care aºteaptã ºi strigã din voi rugã la Dumnezeu ºi la sfinþi
pentru întruparea cuvântului Meu în fiii cei hrãniþi mereu cu
el, ºi în omul care aude de la voi pe Dumnezeu. Amin. 

O, popor bogat, tu ai pe Dumnezeu Cuvântul. Nu în-
gropa acest cuvânt în mijlocul tãu, ºi adu-Mi rod cu el.
Apleacã-te sub îndemnul Meu ºi sub lucrul Meu din cei ce
stau înaintea ta cãlãuzã din partea Mea, cãci cine nu-i primeº-
te pe ei, pe Mine Mã alungã ºi nu pe ei. 

O, poporul Meu, Eu aºa te numesc pe pãmânt ºi în cer.
Nu la numele tãu caut, ci la tine, poporul Meu. Mã caut pe
Mine în tine. Caut dragostea Mea ºi bunurile ei în inima ta.

Nu cãuta sã fii gãsit ca nuca fãrã miez în ea ºi care sunã a gol.
O, poporul Meu, câtã viaþã te-am învãþat sã iei ºi sã ai de la
Mine! Aratã-Mi-o, cã Mã cere Tatãl cu tine înaintea Lui lu-
crând. Vai celui ce tace la masa Mea de nuntã, la întoarcerea
Mea din Tatãl! Acela tace de lipsa hainei. Eu hainã þi-am dat
ºi tot þi-am dat, ºi vine în curând clipa ca fiecare sã rãmânã în
ceea ce va fi gãsit. Amin. 

O, mamã, mama Mea cea dulce ºi în dureri ca ºi cei ce
Ne poartã cu durerea din Noi! ªi Eu ºi tu i-am învãþat taina
întrupãrii cuvântului Meu în ei, ºi se cunoaºte cine a luat
învãþãturã ºi cine n-a luat, mamã. 

O, poporul Meu, mare ºi bunã este pentru om umilinþa
lui, dar mai mare ca ea este lucrarea ei cea vãzutã, cea cu rod
ºi nu cea fãrã miez în ea. O, poporul Meu, sã nu te superi pe
Mine ºi pe cei ce Mã aºeazã cuvânt faþã în faþã cu tine dacã
Eu le poruncesc lor sã scoatã pe masa ta multa Mea învãþãturã
de peste tine, iar tu sã nu-Mi arãþi umilinþa ta, ci sã-Mi arãþi
lucrarea ei ºi rodul ei în tine, ca sã te gãsesc aºa când venind
voi rosti: «Toate sfârºitu-s-au!», ºi apoi Eu ºi cu cei ce Mã
iubesc cu dor sã-i încununãm pe sfinþi în cer ºi pe pãmânt
sfânt. Amin, amin, amin. 

8/21 septembrie 2004

Praznicul Înãlþãrii sfintei cruci 

Calea cu cruce ºi calea fãrã cruce se resping una pe alta. Cel ce
umblã singur se ascunde de Domnul ºi este scris de diavol pentru 

duh de trufie. Viaþa de sub cruce este slava umilinþei. 

CC u voi sub crucea Mea de azi Mã port ºi în ziua
aceasta de sãrbãtoare spre poporul cuvântului

Meu de azi, copii care Mã aºteptaþi sã vin cu toate împlinirile
care mai sunt sã se vadã. O, voi Mã purtaþi cuvânt cãtre po-
porul Meu ºi cãtre tot omul care ia din glasul cuvântului Meu
cel de sub crucea venirii Mele din cer pe pãmânt, ºi vã bãgaþi
sub crucea Mea când luaþi din gura Mea cuvântul, cãci ve-
nirea Mea e grea chiar dacã Eu v-am spus cã jugul Meu este
uºor ca ºi sarcina lui. Dar voi v-aþi învãþat cu greul Meu ºi
numai sub el staþi ºi nimic nu vã este mai uºor de dus ca ºi
greul Meu de peste voi, ca sarcina Mea care stã peste voi
acum când Eu Mã cãznesc din greu sã împlinesc tot mai vãzut
pe pãmânt Scripturile venirii Mele cu tot ce stã în ele scris.
Amin, amin, amin. 

Scripturile, poporul Meu, învãluie în taina cuvântului
lor toate împlinirile lui, cãci Eu acum douã mii de ani am fost
vestit de Tatãl ºi de îngerul Meu cã voi veni, ºi când am venit,
am împlinit toate Scripturile cele despre venirea Mea Dum-
nezeu din Dumnezeu ºi Om desãvârºit între oameni, ºi toatã
aceastã minunatã vreme a Scripturilor Mele, a cerului pe pã-
mânt ºi a împãrãþiei lui, a fost învãluitã în mare tainã ºi mi-
nunat s-a împlinit, iar neamul cel de atunci de pe pãmânt a
trecut pe lângã împlinirile Scripturilor ºi n-a ºtiut puterea ºi
lucrarea lor pe pãmânt, ºi omul de atunci ºi-a vãzut înainte de
ale omului, ºi a fost neamul oamenilor de atunci ca mulþimea
care iese de la vederea ºi de la auzirea acelor împliniri, ºi apoi
ea se întoarce în ale ei de zi cu zi. Eu însã am lucrat atunci
pentru toate veacurile care au fost înainte ºi dupã vremea ace-
ea, ºi am rãmas în cer ºi pe pãmânt Dumnezeul Cel adevãrat
ºi dovedit aºa prin împlinirea Scripturilor celor dinainte ves-
tite pentru venirea Mea prin care M-am fãcut om ca sã sufãr
în mijlocul oamenilor, ca sã fiu dispreþuit de ei, ºi odatã cu
aceasta sã fiu de mulþi cunoscut prin credinþa lor, ºi apoi prin
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cele mai presus de fire lucrãri ale Mele în mijlocul lor, de la
naºterea ºi pânã la înãlþarea Mea iarãºi întru Tatãl. Amin. 

Toatã viaþa Mea, toatã calea Mea a fost cruce, poporul
Meu, cãci Eu pentru aceasta Mã fãcusem om pe pãmânt de la
Tatãl prin Fecioarã, ºi eram Fiul Tatãlui Savaot ºi eram sub
cruce pe pãmânt. Îþi spun þie în ziua sãrbãtorii crucii Mele cea
din lemn ºi pe care cu greu am putut s-o port pe trupul Meu
cel biciuit ºi cel rãnit, îþi spun þie, poporul Meu, cã e putere
de la Dumnezeu crucea. Ea este o prostie pentru cei de pe
cãile deºertãciunii lumeºti, care-i numesc nebuni pentru ei pe
cei ce au cruce din cer, dar ea este puterea lui Dumnezeu în
om ºi îl face pe om dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu.
Amin. 

O, poporul Meu, se resping una pe alta aceste douã cãi,
una cu cruce ºi una fãrã cruce peste om, una cu slavã ºi una
fãrã slavã pe ea. Uºurãtatea este deºertãciune a deºertãciuni-
lor, ºi aceasta nu poate avea loc pe calea omului care are cru-
ce din cer, cãci omul care are cruce este din cer, nu este de pe
pãmânt, ci este nãscut de sus, din cer, ºi are ca semn al naº-
terii de sus crucea, cãci Eu sunt Cel ce M-am coborât din cer
ºi M-am arãtat cã sunt venit pe pãmânt din cer, iar taina celor
nãscuþi din cer este crucea cea de pe umãrul lor, poporul Meu.
Amin. 

Am spus acum douã mii de ani cã nimeni nu s-a suit în
cer decât Cel ce S-a coborât din cer, ºi iatã cât de adâncã este
taina naºterii de sus ºi pe care omul nu se cãzneºte sã o pã-
trundã. Dar pe tine te rog, cu tot cerul de sfinþi ºi de îngeri te
rog; te rog sã o pãtrunzi în toate ungherele ei, poporul Meu,
ca sã iubeºti cu toatã puterea sufletului ºi a trupului tãu taina
crucii ºi lucrarea ei peste tine, cã nu este slavã în cer ºi pe
pãmânt ca slava omului cel de sub cruce din cer. Amin. 

O, poporul Meu, nu e bunã pentru tine cruce de pe
pãmânt. Ia cruce din cer, ºi prin ea sã mori ºi sã înviezi, cãci
numai prin cruce din cer poate omul sã moarã ºi sã învieze
apoi. Eu þi-am arãtat ce slavã mare îi aduce omului suferinþa
cea pentru cer. Eu ºi nu omul þi-a arãtat aceasta, ci Dumnezeu
þi-a arãtat, fiule învãþat de Dumnezeu pe pãmânt. Nu mai
vorbesc cu omul de taina crucii, cãci pentru omul de rând
cerul ºi crucea lui de pe pãmânt este nebunie, este prostie, ci
vorbesc cu tine ºi îþi spun sã nu-þi ai cruce de pe pãmânt pe
umeri ºi pe inimã, ci din cer sã ai aceasta, cãci vai omului care
nu are crucea slavei cereºti pe pãmânt, ºi apoi în cer! 

Te învãþ, poporul Meu, aºa cum Îmi învãþam ucenicii
acum douã mii de ani, cã din multele mulþimi care se purtau
pe urma Mea ca sã vadã slava crucii Mele pe pãmânt, Mi-am
putut aduna câþiva ucenici, ºi pe aceia cu mare rãbdare, cu
mare grijã, cu adâncã pildã i-am învãþat taina vieþii, viaþa sub
cruce ºi slava ei peste om. Te învãþ taina vieþii slãvite, iar tu
sã fii silitor pentru învãþãtura cea de la Mine ca de la Cel ce a
purtat între oameni crucea slavei cereºti. Amin. 

La ºcoalã pe pãmânt, unde omul este învãþãtor peste
om, acolo cine nu învaþã rãmâne repetent, rãmâne în urmã cu
mersul ºi cu slava cea de pe pãmânt. La cruce, cine nu stã în-
genuncheat ºi intrat sub ea, rãmâne pãcãtos, rãmâne în urmã
cu mersul ºi cu slava cea din cer, cãci crucea este din cer ºi se
face omului cale spre slava cea nepieritoare ºi care cu trudã ºi
cu dureri se dobândeºte pe drumul spre ea. Amin. 

Eu l-am iubit mult pe om. L-am iubit cel mai mult pe
om în vremea Mea cea de sub crucea Mea cea de la om pentru
Mine lucratã. L-am iubit pe om, ºi iubirea de el Mi-a sfârºit
cu totul puterea Mea cea de sub cruce, ca sã vadã omul ºi sã

vinã sã Mã ajute, ºi apoi Eu sã-l învãþ pe el sã vinã sub crucea
Mea cu crucea lui, cu viaþa lui, cu mersul lui, cu trupul lui sub
cruce. A venit Simon din Cirena ºi Mi-a dus crucea ca sã vadã
omul cã poate sã ducã crucea Mea pentru iubirea Mea de el,
iubirea care Mi-a sfârºit cu totul trupul, aºa cum omul ar
trebui sã-L iubeascã pe Dumnezeu slãbindu-ºi trupul ºi dând
putere iubirii cea pentru Mine în el, cãci trupul omului pofteº-
te mereu împotriva iubirii cea pentru Mine în om, aºa cum
iubirea Mea în om uitã de om ºi numai la Mine se suie din
om, ºi cu mare suferinþã iubeºte ea pe Dumnezeu în om, um-
plându-l pe el de chipul pocãinþei ºi al umilinþei prin care
omul iartã ºi este iertat. 

O, poporul Meu, pocãinþa ºi lucrarea ei cea plinã de
darul cel dulce ºi cel frumos al umilinþei îl face pe om sã se
vadã ºi sã se simtã, sã se vadã în afara lui de cei din jurul lui,
ºi un aºa om nu poate niciodatã singur, pentru cã este umilit,
ºi umilinþa este binefãcãtoare în jur dinãuntrul omului ºi
lucreazã ea pentru om ºi peste om. Eu de aceea v-am spus ºi
vã spun mereu, fiilor: sã nu umblaþi singuri. Nu vã ascundeþi
de la faþa Mea, cãci diavolul vã scrie la el aceasta, vã scrie cã
nu aveþi umilinþã ºi cã aveþi duhul trufiei, ºi apoi el are grijã
sã vã ia din faþa Mea, iar dacã voi nu vã îngrijiþi sã vã întoar-
ceþi cãtre Mine cu toate cele ale umblatului singuri, rãmâneþi
prea mult în cartea lui, iar Eu v-am învãþat mereu, mereu sã
vã scrieþi în cartea Mea, Cartea Mielului Cel junghiat, ca sã
Mã scãpaþi de înjosirea pe care Mi-o aduce diavolul pentru
umblatul vostru fãrã înger, fãrã faþa Mea cu voi, fãrã pazã,
fiilor, cãci omul de ºapte mii de ani s-a învãþat sã se ascundã
de Dumnezeu ºi de omul lui Dumnezeu, ca sã le lucreze el pe
cele ascunse în el. 

O, fiilor cu cãlãuzã peste voi, aveþi în faþa voastrã cu-
vântul Meu ºi pe cei ce Mã poartã cu el spre voi, ºi cu voi spre
Mine. O, nu lãsaþi pe mâine viaþa voastrã cea de azi, cãci voi
trebuie sã vã rãscumpãraþi viaþa ºi nu s-o amânaþi de azi pe
mâine. Sã audã tot omul de pe pãmânt cã acest mâine pe care
omul îl foloseºte mereu pentru ca sã se tot amâne cu venirea
lui la luminã ºi la cruce, este iadul care nu-l lasã pe om sã
învieze astãzi pentru mâinele cel ceresc ºi nu cel vremelnic,
pentru învierea cea atât de aºteptatã de toþi cei care au amânat
pentru tot mereu mâine viaþa lor cea de sub cruce, viaþa cea
slãvitã la Dumnezeu din om. 

O, e zi de sãrbãtoare a crucii pe care Eu am fost bãtut
în cuie pentru slava Mea cea de sub cruce ºi cea de pe cruce
ºi cea de dupã cruce. E ziua sãrbãtorii lemnului crucii pe care
Eu M-am aºezat jertfa cea de-a pururi ºi care, scoasã din pã-
mânt unde aºtepta ziua mãrturisirii ei, a fost arãtatã la noroa-
de ca sã se întãreascã peste ele ºi peste timp adevãrul cel des-
pre dumnezeirea Mea în trupul Meu luat pe pãmânt din
Fecioarã prin rânduiala cea din veci a Tatãlui Savaot, Tatãl
Meu. 

Iar tu, popor al credinþei care se mãrturiseºte de douã
mii de ani prin cruce ºi de ºapte mii de ani prin prooroci,
adunã-þi viaþa sub slava crucii Mele, cã pentru tine crucea ta
se face ruºine înaintea Mea, iar tu ai suferinþa cuvântului Meu
care curge ca râul peste tine ca sã te înveþe sã stai sub crucea
aceasta care se face slavã a Mea ºi a ta înaintea Mea, precum
este sortit sã fie cel care este scris de la întemeierea lumii în
Cartea Vieþii Mielului Cel junghiat. Amin. 

O, înalþã-te deasupra trupului tãu prin umilinþa Mea din
tine, fiule care iubeºti slava crucii Mele, cãci Eu sunt Cel
umilit ºi Mã aºez cu toatã slava umilinþei Mele în cei ce se
dau Mie casã pe pãmânt între oameni. Amin. Vreau sã am
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popor cu totul în Mine, ºi Eu cu totul în el pe pãmânt. Vreau
sã am viaþã în cei ce Mã iubesc, ºi vreau sã fiu vãzut în ei cu
slava umilinþei Mele care lucreazã mult, golindu-l pe om de
el însuºi ºi umplându-l pe el de slava Mea cea plinã de umi-
linþã. Amin. 

O, copii care pãtrundeþi cu darul Meu din voi tainele
cele mãrturisitoare când ele trãiesc în om! Deschideþi cu slavã
guriþele, cãci voi iubiþi suferinþa Mea în voi, ºi aþi fãcut din ea
slava Mea în voi, ºi din voi în mijlocul poporului Meu. Aºe-
zaþi aceastã slavã în cei ce iubesc slava lui Dumnezeu pentru
dragostea de Dumnezeu. Daþi înviere lui Dumnezeu în om, cã
vreau sã fac din poporul cel iubitor de cruce din cer, zi de
înviere a omului de pe pãmânt ºi împlinirea Scripturii învierii
celor ce aºteaptã în morminte slava Mea din voi, slava sufe-
rinþei cea pentru venirea Mea cu sunet de trâmbiþã, cu glas de
arhanghel, cãci îngerul Meu este cu Mine în tot cuvântul
Meu, în tot mersul Meu dintre cer ºi pãmânt cu voi spre po-
porul Meu cel mãrturisitor, iar slava crucii Mele este cea mai
dulce ºi cea mai de sus mãrturisire pe care cel iubitor de cer
o poate arãta oamenilor pe pãmânt. Amin. 

Slavã crucii Mele cea purtatã de om, cãci crucea Mea
nu are slavã pe pãmânt decât când omul intrã sub slava ei, sub
suferinþa ei cea plinã de slavã, de slava umilinþei ei care aºea-
zã pe chipul omului chipul pocãinþei, semnul împãcãrii omu-
lui cu Mine, Cel ce am purtat slava crucii. Amin. 

Eu prin suferinþa Mea din tine te pãzesc de moarte ºi de
toatã faþa ei, poporul Meu cel credincios venirii Mele cu
Scriptura învierii prin cruce a celor morþi ºi a celor vii. Eu
prin aºa cruce te privesc cu drag, cãci vai celui ce face pe
trupul lui semnul crucii fãrã sã ºtie ce lucrare are crucea Mea
peste om! 

Eu prin suferinþa Mea din tine te scap de lume ºi de du-
hul ei. Eu prin crucea Mea din tine ºi de deasupra ta te
ocrotesc ºi te fac ca ºi pe Mine. Eu prin slava crucii Mele vo-
iesc sã te fac sã cunoºti lucrarea slavei cereºti ºi plata ei cea
de sub cruce ºi îmbrãcarea ta mereu în slava Mea, slava
împãcãrii Mele cu omul ºi a împãcãrii omului cu Dumnezeu,
poporul Meu. Amin, amin, amin. 

14/27 septembrie 2004

Cuvântul Domnului în zi de pomenire a celor adormiþi 

Taina învierii se învaþã numai la ºcoala învierii omului. Cel ce
crede în Tatãl se aratã prin mãrturisire ºi crede prin prooroci, cãci 

Duhul Tatãlui este prin prooroci. 

EE u sunt Cel ce am fãcut cerul ºi pãmântul ºi sunt
viu în vecii vecilor ºi am cheile iadului, iar pe

diavolul, cel ce a înºelat ºi înºealã toatã lumea, îl þin sub stã-
pânirea Mea, ºi el Îmi cere Mie voie când îl încearcã pe omul
cel Mie plãcut, ºi pe cel aºteptat de Mine ca sã fie pe placul
Meu. 

Eu sunt Fiul Tatãlui Savaot, ºi glasul Meu umple cerul
ºi pãmântul ºi locuinþa morþilor când grãiesc, iar cei din mor-
minte aud glasul Meu ºi vin la chemarea Mea, ºi Mã doare,
cu durere dumnezeiascã Mã doare cã cei vii cu trupul nu dau
sã audã glasul Meu care-i cheamã pe ei de la moarte la viaþã,
de la ei la Mine, ca sã fiu Eu bogat de oameni cu iubire de
Dumnezeu în ei ºi sã Mã bizui pe credinþa lor ºi pe viaþa lor
cea dulce cu inima, cu trupul ºi cu mintea ºi cu fapta lor cea
urcãtoare spre cer, spre Dumnezeu, ºi care nu se întoarce
niciodatã la om fãrã plata ei, fãrã îndumnezeirea omului dupã

care Eu strig ca sã se întoarcã el cu inima sa de la idoli la dra-
gostea cea desãvârºitã, care-i dã omului fericirea cea fãrã de
sfârºit, cãci Eu sunt fãrã de sfârºit, ºi în om voiesc sã fiu aºa.
Amin. 

O, fiilor copii care vã aºezaþi înaintea Mea punte a cu-
vântului Meu când el grãieºte ca sã-l auziþi voi ºi sã-l aºezaþi
în cartea Mea de azi spre mãrturia venirii Mele a doua oarã
de la Tatãl! O, glasul Meu se aude în locuinþa morþilor mai
mult decât pe pãmânt atunci când vouã vã grãiesc. Am adus
la voi pe cei pomeniþi de voi înaintea Mea, ºi îi aºez la masã
cu voi spre bucuria lor cea de la Mine ºi cea de la voi adusã
lor, cãci Eu peste cele ce-Mi cereþi nu trec, ci împlinesc, cãci
v-am pus mijlocitori înaintea Mea pentru tot neamul oame-
nilor care a fost ºi care este sub pãmânt ºi pe pãmânt, ca sã fie
iarãºi cele douã lumi una, fiilor. Dar Eu sunt Împãratul Cel
nevãzut, cãci sunt înconjurat de cetele îngereºti, iar acestea
sunt fãrã de trup, ºi de aceea pãmântenii nu le vãd ºi nu Mã
vãd pe Mine, Cel acoperit de îngerii cei nevãzuþi. Eu însã sunt
Cel ce sunt, ºi Îmi fac minunat ºi tainic lucrarea, cãci sunt
Dumnezeul Cel tainic, iar când îi chem pe cei din morminte
când voi îi pomeniþi, aceºtia, ca ºi Mine, înconjuraþi de cete-
le Mele de îngeri, stau nevãzuþi de om cu voi la masa lor de
pomenire, cãci ca locul Meu de la voi ºi cu voi, nu este altul
pe pãmânt ºi în cer. Amin. Cerul este scaunul Meu de domnie,
iar pãmântul este aºternut picioarelor Mele, ºi când sunt cu
voi cuvânt, de pe tron grãiesc vouã, ºi cerul cel nevãzut de om
este aici cu voi, ºi le spun ºi celor ce vin ºi vã înconjoarã pe
voi pentru cã sunteþi ai Mei, le spun lor cã Eu sunt Fãcãtorul
cerului ºi al pãmântului, al tuturor celor vãzute ºi nevãzute.
Iar acum vin la voi, cãci am zis cã iarãºi voi veni sã judec viii
ºi morþii, ºi împãrãþia Mea nu are ºi nu va avea sfârºit, ºi îm-
preunã cu Tatãl ºi cu Duhul Sfânt, Care a grãit ºi grãieºte prin
prooroci, sunt închinat ºi slãvit. Amin. 

Mã închin omului ºi îl rog sã creadã cã Eu sunt Cel ce
sunt ºi cã sunt Fãcãtorul celor vãzute ºi nevãzute, ºi îl învãþ
pe el sã se închine ºi el Mie, ºi unul altuia sã ne slujim, cã Mã
doare cã l-am fãcut pe om ºi cã el nu se închinã Mie ºi cã
numai Eu Mã închin lui ºi îl strig prin prooroci sã vinã de la
moarte la viaþã, de la pãcat la sfinþenie, cã Eu sunt sfânt în cer
ºi pe pãmânt, ºi am stat în pântece de Fecioarã umilindu-Mã
ca sã Mã nasc din om pentru ca sã-l ajut pe om sã se nascã ºi
el din cer ºi nu din pãcat, cãci pãcatul este chiar moartea
omului care naºte ºi care se naºte, iar Eu voiesc sã-l nasc din
cer pe cel nãscut din om, din pãcat de om, ºi sã fie omul apoi
coborât din cer, din mâna Mea nãscut prin primirea credinþei
în Mine ºi prin lucrul Meu din el pe pãmânt apoi. Amin. 

O, iatã, perdeaua care stã între cele douã lumi s-a dat
deoparte pentru cei pomeniþi, ºi ei stau cu voi la masã, cãci
cel pomenit ia cu el tot neamul lui cel adormit, aºa cum este
el pomenit pe altarul Meu de foc din locul slavei cuvântu-
lui Meu care se slãveºte în zilele acestea peste pãmânt îm-
pãrþindu-se oamenilor care pot sã creadã în Mine, cãci am zis
acum douã mii de ani cã vine ceasul când cei din morminte
vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu ºi se vor scula la glasul
Lui. Dar cei de pe pãmânt nu au avut grijã sã-ºi facã credinþã
ºi ochi pentru cei ce aºteaptã de la facerea omului învierea lor
la glasul Meu, aºteaptã sã-i strig afarã. Amin. 

Când a intrat moartea în om ºi peste om dupã ce le-am
fãcut pe toate cele vãzute ºi nevãzute ale cerului ºi ale pãmân-
tului, i-am spus lui Cain, care ºi-a ridicat mâna ºi l-a ucis din
rãutatea inimii lui pe fratele sãu, i-am spus: «Ce ai fãcut?».
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El ºi-a ascuns de Mine fapta sa, iar dacã a fãcut aºa, i-am
spus: «Ce ai fãcut? cãci glasul sângelui fratelui tãu strigã din
pãmânt la Mine», strigã la Mine viaþa lui Abel, cãci viaþa nu
piere în veac, ºi va pieri numai moartea precum este scris.
Amin. O, aºa strigã cei din morminte ca sã-i scot ºi sã le dau
iertarea ºi viaþa înapoi, ºi fericiþi sunt cei ce sunt în trup ºi
învaþã de la Mine cum sã-i scoatã dintre morþi pe cei ce aº-
teaptã viaþa lor cea de la Mine pusã în ei la naºterea lor din
om. O, mare tainã ºi mare lucrare este pomenirea celor ce aº-
teaptã în locuinþa morþilor ca sã se scoale la glasul Meu cã-
ruia se roagã cei iubiþi de Mine pe pãmânt ºi de pe pãmânt. 

Binecuvântatã sã fie pomenirea ºi amintirea pomenitã
pentru cei ce stau la masã cu cei din cer ºi cu cei de pe pãmânt
mijlocitori înaintea Mea pentru cei ce aºteaptã Scriptura în-
vierii morþilor ºi viaþa veacului ce va sã fie, ºi pentru care
omului de pe pãmânt îi trebuie credinþã din cer ºi vedere din
cer ºi viaþã din cer prin naºterea lui din cuvântul Meu de azi,
care umple cerul ºi pãmântul când el grãieºte din Mine.
Amin. Binecuvântatã sã fie întâlnirea Mea în grãdina întâl-
nirii Mele cu omul. Binecuvântatã sã fie masa ºi întâlnirea
Mea cu voi la masã ºi cu cei ce vã privesc pe voi pentru cã
sunteþi ai Mei ºi numai ai Mei, copii mijlocitori pentru om
înaintea Mea. 

Binecuvântatã sã fie inimioara care iubeºte cu atâta dor
lucrarea cuvântului Meu ºi pe voi, pentru mântuirea lui ºi a
celor ce-i voieºte din nou cu el ºi cu Mine pe cei ce au fost ai
lui dupã trup. O, fiule care iubeºti cerul, iubirea pentru cer se
învaþã din cer ºi nu de pe pãmânt, dar greu înþelege aceasta
omul care aude de coborârea Mea de azi cuvânt pe pãmânt.
Sã învãþãm noi, cei ce iubim pe Tatãl Meu ºi al vostru, sã în-
vãþãm noi mereu din cer iubirea cea pentru cer, ºi îi vom
vedea venind dupã noi pe cei ce stau în cerurile noastre, în
inimile noastre cele pline de cer, ca sã umplem cerul ºi sã go-
lim locuinþa morþilor cea din pãmânt ºi cea de pe pãmânt, ºi
sã se umple cerul de cei ce iubesc ca în cer pe Dumnezeu ºi
nu ca pe pãmânt. Amin. Stai sub iubirea celor ce au iubirea
Mea în ei, ºi stai cu inima în cer, cã pe pãmânt e omul, ºi mul-
tã iubire de oameni ne trebuie, cãci înþelepciunea Mea în om
este duh iubitor de oameni ca sã-i tragem pe oameni de la
moarte la viaþã. Amin. Eu, Domnul, îi iubesc mult pe cei ce
Mã iubesc cu dor, pe cei ce nu se mai iubesc pe ei pentru iu-
birea lor de Mine ºi de cei ce aºteaptã, fãrã sã ºtie ei, pe pã-
mânt învierea. Învierea este mare tainã, iar taina ei trebuie în-
vãþatã de la Mine, numai sã am ºcolari la ºcoala învierii omu-
lui. Amin. 

ªi acum, pacea Mea cereascã sã se sãlãºluiascã cu lu-
crarea ºi cu rodul ei peste voi, copii mijlocitori la Mine pentru
om ºi peste cei ce ca niºte copii ca ºi voi aºteaptã de la Mine
pe pãmânt învierea morþilor ºi viaþa veacului ce va sã fie pe
pãmânt. Amin. Fiþi copii cu Tatã ºi nu fãrã Tatã pe pãmânt ºi
în cer. Fiþi copii, cãci numai copiii au Tatã, iar cine nu mai
sunt copii au altceva pe pãmânt. Fiþi ai Tatãlui Meu, copii ai
Tatãlui, ºi Tatãl va purta grijã de voi, cãci voi lucraþi cu Mine
ºi cu Tatãl taina învierii morþilor ºi a vieþii veacului ce va sã
fie ºi care este cu cei ce cred ca ºi Mine în toate câte Eu am
cuvântat cu gura Mea pentru împlinirea lor peste pãmânt ºi
peste om. Amin. 

Cel ce crede în Tatãl nu mai crede în om, iar în Tatãl se
crede prin mãrturisire, se crede prin prooroci, cãci Duhul
Tatãlui prin prooroci grãieºte pe pãmânt. Amin, amin, amin. 

20 septembrie/3 octombrie 2004

Praznicul Acoperãmântul Maicii Domnului 

Domnul S-a fãcut Fiul Omului ca sã-L vadã omul pe Dumnezeu.
Dragostea ºi bunurile ei trebuie preþuite. Simbria pãcatului este
moartea, iar darul Domnului este viaþã veºnicã. Cel ce crede în 

Domnul, crede prin mãrturisire ºi prin prooroci. 

EE u, Domnul, Cel blând ºi smerit cu inima, Mã arãt
vouã aºa cum sunt, aºa cum spun cã sunt, copii

din porþi ºi mereu zdrobiþi în porþi, cãci voi sunteþi porþile
Mele ca sã intru în Ierusalim când vin cuvânt, ºi sã-l hrãnesc
pe el, ºi sã-l sprijinesc pe cel curat cu inima înaintea Mea ºi
înaintea voastrã, iar pe cel nestatornic sã-l povãþuiesc, sã-l aº-
tept, sã rabd de la el, cãci Eu sunt blând ºi smerit cu inima,
precum Mã vedeþi cã sunt ºi cã lucrez. Amin, amin, amin. 

O, fiilor copii cu care grãiesc înaintea Ierusalimului!
M-am fãcut Fiul Omului ca sã vadã omul cã Dumnezeu, Cel
ce a fãcut omul, este blând ºi smerit cu inima ºi nu este ca
omul, ºi cât aº vrea sã-l fac ºi pe om blând ºi smerit cu inima,
curat cu inima, cãci inima ascunsã e grea ºi tot mai grea, ºi Eu
voiesc cu Duhul Meu Cel Sfânt, din Tatãl purces, sã-l înse-
ninez pe cel greu la inimã, cãci acum, la sfârºit de timp, vo-
iesc sã fie luminã de la Dumnezeu, ºi sub ea sã pãleascã tot
ce înseamnã duºman de suflet, iar oamenii ºi sufletele lor sã
umble apoi în luminã ºi sã se bucure de bunurile ei. Amin. 

O, copii în care Eu am pus Duhul Meu, ochiul Meu,
iubirea Mea, rãbdarea Mea, blândeþea Mea ºi umilinþa Mea
pe care o am înaintea omului de ºapte mii de ani, de când
omul s-a ascuns de Dumnezeu! O, fiilor copii, l-am învãþat pe
poporul acestui cuvânt, ºi l-a învãþat ºi mama Mea Fecioarã,
l-am învãþat Noi pe el dragostea ºi bunurile ei, ºi l-am îndem-
nat din vreme sã nu facã pãcatul neascultãrii, cãci i-am spus
sã citeascã Scriptura ºi s-o împlineascã pe ea, ºi dacã socoteº-
te cineva cã e om duhovnicesc, sã cunoascã bine cã ceea ce
spun este porunca lui Dumnezeu, iar cine nu voieºte sã ºtie,
sã nu ºtie. 

O, poporul Meu, Mã aºez din nou cu sãrbãtoare pentru
mama Mea Fecioara în mijlocul tãu ºi te rog sã nu uiþi cuvân-
tul vieþii, învãþãtura pe care am pus-o Noi peste tine în ziua
de serbare a mamei Mele cea plinã de milã pentru lucrarea
Mea, pentru truda Mea de azi cu care Mã lupt, ajutat cu tot
cerul de sfinþi ºi de îngeri, sã am un popor credincios ºi sã
nu-l striveascã pe el cele ce au sã vinã peste pãmânt pentru
pãcatele de pe el, ºi sã aibã poporul Meu acoperãmânt darul
Meu, cãci simbria pãcatului este moartea, iar darul lui Dum-
nezeu este viaþã veºnicã întru Mine, Domnul vieþii, precum
este scris în Scripturi. 

O, poporul Meu, nu pot prea mult sã te cãlãuzesc azi,
cã îi am plãpânzi pe cei prin care Eu vin pânã la tine ca sã nu
mori tu fãrã hrana Mea, dar îþi amintesc sã nu uiþi învãþãtura
Mea, dragostea ºi bunurile ei care se fac Duh Sfânt în om,
cãci scris este: «Roadele Duhului sunt: dragostea, bunãtatea,
cumpãtarea, rãbdarea, blândeþea, pacea, îndelunga rãbdare,
credincioºia, înfrânarea, curãþia ºi toate câte înseamnã Du-
hul Sfânt lucrãtor în om, iar împotriva unora ca acestea nu
este lege», ci este Dumnezeu cu chipul ºi cu asemãnarea Sa
în om ºi lângã om. Amin. 

O, poporul Meu, toate cele ce sunt roade ale Duhului îl
vãdesc pe om dacã este el dupã chipul ºi asemãnarea lui
Dumnezeu. Cel ce crede în aceastã lucrare de cuvânt, acela
este vãdit cu credinþa sau cu necredinþa sau cu necredincioºia
lui prin roadele Duhului, care-l probeazã pe om, poporul
Meu. 
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Când am fost cu dulce sãrbãtoare aºternutã în grãdina
întâlnirii pentru sãrbãtoarea naºterii mamei Mele Fecioara,
am spus cã vine în grabã, vine în curând clipa ca fiecare om
de pe pãmânt sã rãmânã în ceea ce va fi gãsit, ºi voiesc sã-þi
amintesc, poporul Meu, sã te laºi probat de roadele Duhului
ca sã te aºezi apoi bine în ele, ºi voiesc sã-þi amintesc de vã-
paia cuptorului în care cei trei tineri curaþi la inimã prin po-
cãinþa lor pentru tot neamul lor au fost scãpaþi din foc, cãci
Eu le-am trimis pe îngerul Meu, care s-a arãtat preamãrit ºi
prealuminat cu chipul ºi asemãnarea Mea ºi a suflat în vãpaie
rãcoare ca sã-i ocroteascã de foc pe cei pedepsiþi de împãratul
cel necredincios din vremea lor. Aºa voiesc Eu sã-i ocrotesc
pe cei ce se lasã în mâna Mea, pe cei ce Mã lasã pe Mine sã
stau în ei cu roadele Duhului ºi sã-i adun spre scãpare ºi sã-i
ridic spre ocrotire când pãmântul va primi pe el botezul cu
foc ca sã-l curãþ de pãcatul omului aºa cum am curãþat de
negustori templul când am pus mâna pe bici ºi i-am scos pe
ei de pe loc închinat lui Dumnezeu, ca sã nu fie batjocorit de
diavoli locul cunoscut al Domnului între toate cele de pe pã-
mânt. ªi le-am spus pentru paza lor cea tare, cea de la Mine,
le-am spus ucenicilor Mei: «Feriþi-vã de aluatul fariseilor,
care este fãþãrnicia», cãci ea este lucrarea lor, aluatul lor.
Le-am spus aºa ca sã-i deprind din zi în zi mai mult cu loc
larg în ei pentru roadele Duhului ºi sã-i pãzesc pe ei ai Mei,
mãrturisitori ai Mei ºi prooroci ai Duhului Sfânt. 

Iar vouã, copii aºezaþi de Mine în calea cuvântului Meu
când el vine sã-l înveþe pe poporul Meu cel ascultãtor, vouã
vã spun altfel. Vã spun aºa: fiþi înþelepþi ca ºerpii ºi blânzi ca
porumbeii ºi staþi în roadele Duhului, copii învãþãtori, ºi
învãþaþi-Mi poporul ºi puneþi frânã oricãrei urme de întuneric
din mijlocul poporului Meu, cã vine clipa ca fiecare sã rã-
mânã în ceea ce va fi gãsit. Îndemnaþi-i pe toþi, îndemnaþi-i de
lângã Mine, nu de lângã ei, sã se facã ei locaº al roadelor Du-
hului ºi sã umble duhovniceºte înaintea Mea în toatã clipa, cã
nu vreau sã suferim de la neascultarea de cuvântul Meu, ci
vreau sã învãþaþi de la Mine poporul, copii învãþãtori. Amin-
tiþi-i de la Mine, nu de la voi, cã faptele trupului se împotri-
vesc faptelor Duhului ºi sunt duºmane între ele, iar Eu în-
tãresc statul vostru între Mine ºi poporul Meu ºi îi spun lui cã
cine nu vã primeºte pe voi, pe Mine Mã alungã ºi nu pe voi,
ºi cine vã vorbeºte pe voi de rãu, vorbeºte de rãu legea lui
Dumnezeu ºi este duºman faptelor Duhului dragostei ºi bu-
nurilor ei. Mã zdrobesc în voi cu toatã durerea Mea, ºi mult
aº vrea mãcar o parte din popor sã ia ºi el sã poarte durere din
cer, cã voi sunteþi mici, ºi mici staþi înaintea poporului ca sã
mai puteþi sta lângã el, iar durerea Mea cea de ºapte mii de ani
e mare, fiilor copii, ºi voi sub ea, zdrobiþi, cãci casa Mea e
omul, ºi fericit este cel ce ºtie sã Mã ia în casa lui aºa cum
M-au luat Luca ºi Cleopa, ºi apoi Eu am rãmas în ei, ºi ei în
Mine, cãci darul Meu a prins rod în ei prin credinþa lor în
Hristos, trimisul Tatãlui, fiilor copii. 

Mama Mea Fecioarã se lasã cu mila ei, cu acoperã-
mântul ei peste voi, peste ranele voastre, ºi mereu vi le vin-
decã, ºi mereu vi le leagã, cã nu are cine de pe pãmânt, ºi vã
spune ea aºa: 

– SS unt mamã a Fiului Tatãlui Savaot, ºi cine
este mamã nu cunoaºte altã mângâiere

decât durerea cea pentru Dumnezeu. Vã mângâi cu ea, copii
care purtaþi pe Fiul meu de la Tatãl ºi pânã la urechea po-
porului ºi pânã la inima lui deschizându-le inima prin bãtaia
Lui la uºa lor. Luaþi poporul, ºi cu durere cântaþi cu el cân-

tarea Fiului meu Cel cãlãtor prin lumea de pãcate cerându-i la
orice om inima de locaº pentru El ºi uºa ei descuiatã ºi nu în-
cuiatã, cãci cel ce nu deschide Domnului uºa, acela stã în în-
tuneric cu cele din el ºi nu iubeºte lumina ºi plata ei ºi nu se
face fiu al zilei, ziua cea dintâi între zile când Dumnezeu a fã-
cut lumina. Amin. 

Sunt mama Fiului lui Dumnezeu Savaot ºi mi-e milã
de Fiul meu când Îl vãd aºa de dispreþuit, ºi mi-e milã de cei
ce s-au dat Lui ca sã-L ajute sã batã la porþile inimilor ºi nu
se îndurã sã le zdrobeascã, ci aºteaptã ei ca ºi Fiul meu, Cel
blând ºi smerit cu inima, înaintea omului încuiat în însuºi
trupul lui. 

O, popor al milei dumnezeieºti, þi-a spus Fiul meu sã
asculþi de poruncile Lui, dar sã le ºtii þi-a spus. O, deschide-I
Lui ºi nu uita cã El þi-a spus cã cel ce crede în El nu mai crede
în om, iar în El se crede prin mãrturisire înaintea Lui ºi a oa-
menilor, ºi se crede prin prooroci, cãci Duhul Domnului ºi
Domnul Însuºi prin prooroci este ºi grãieºte omului pe pã-
mânt, ºi aºa stã lângã om ºi nu cum nu vrea omul sã ºtie cã
aºa stã Domnul lângã om. Amin. 

Iar voi, cei de sub greul venirii acestui cuvânt, fiþi înþe-
lepþi ca ºerpii, cã mare este strâmtorarea pentru Dumnezeu ºi
pentru voi, ºi fiþi blânzi ca porumbeii ºi lucraþi ca Fiul meu ºi
aºa cum El vã îndeamnã, ºi cãutaþi sã nu lãsaþi pe poporul Lui
spre duh de fãþãrnicie. Nu vã temeþi sub greu ºi sub liane, nu
vã temeþi, cãci îngerul Domnului nu vã lasã singuri nici ziua,
nici noaptea, dar puþin de tot se mai vede prin noapte ziua,
fiilor cu pieptul zdrobit de durerea Domnului din voi. Sunt
mamã, iar mama e numai din dureri ieºitã ºi numai în dureri
þinutã, ºi altceva nu înseamnã mamã. 

Luaþi masã de cuvânt cu poporul cel aºa de firav ºi
daþi-i lui din Duhul Domnului din voi. Iar Tu, Fiule al dure-
rilor Tatãlui ºi al durerilor mele dupã om, întãreºte-Þi mersul
ºi calea ºi suflã putere peste ei ca sã înveþe ei poporul roadele
Duhului, împotriva cãrora nu este oprire în cer ºi pe pãmânt.
Amin. 

– OO,mamã, le dãm masã de cuvânt, dar sã le
dãm ºi viaþã a cuvântului Meu în ei,

mamã, cã dacã în ei nu ia viaþã cuvântul Meu, îi frângem pe
cei de sub durerea venirii Mele, mamã. 

O, poporul Meu, nu uita ce ai mâncat dupã ce mãnânci.
Nu uita sã strigi tare la Dumnezeu, dar sã înveþi bine sã strigi,
pentru Dumnezeu ºi nu pentru tine, poporul Meu. Rugãciunea
sfântã din om nu cere decât pentru Dumnezeu în om, nu pen-
tru om, ºi de aceea voiesc iarãºi sã te învãþ cu tot cuvântul
zilei. 

O, poporul Meu, voiesc sã te strãbat cu cuvântul Meu,
dar cel mai fericit pentru Mine ºi pentru tine este sã-l strãbaþi
tu pe el ºi sã poþi bine ºi cu luminã sã lucrezi înaintea Dom-
nului Dumnezeului tãu roadele Duhului, împotriva cãrora nu
este oprire, nu este capãt, ci este aºteptarea lui Dumnezeu
pentru ele din om, poporul Meu. Mãnâncã, Ierusalime che-
mat, mãnâncã din roadele Duhului ca sã ºtii gustul lor ºi lu-
crarea lor ºi plata lor, dar ca sã mãnânci din ele, nu uita sã-i
spui omului ºi sã-þi spui ºi þie cã vinul nou se aºeazã în vase
noi ca sã se pãstreze, ca sã se formeze ºi ca sã nu se piardã
fiind pus în burdufuri vechi. 

O, poporul Meu, toate sã se facã noi! Amin. Toate cu-
rate sã fie pentru împãrãþia Mea în om! Amin, amin, amin. 

1/14 octombrie 2004
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Sãrbãtoarea cuvioasei Parascheva 

Tot omul de pe pãmânt Îl va cãuta pe Domnul ºi nu-L va gãsi. Plân-
sul fãrã minte e plâns fãrã Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu în om
nu mai iubeºte lumea. Smerenia este mai mare ca dragostea, cãci 

unde nu este ea, nu poate dragostea. 

SS ã nu te plictiseºti, popor al cuvântului Meu, de
prea multul Meu cuvânt cu care dau sã te þin

treaz în vremea aceasta de noapte grea, de vreme rea. Sã nu
te saturi ºi sã-l dai deoparte, cã vine vremea ca fiecare om de
pe pãmânt sã nu mai caute nimic decât pe Dumnezeu, ºi nu-L
va gãsi, cãci cine nu ºtie ce este ºi ce înseamnã Dumnezeu,
acela cautã mereu ºi nu gãseºte ce cautã, fiindcã omul are
mintea lui ºi nu ia din cer, ºi ia numai de pe pãmânt când are
ce lua, dar când nu va mai avea ce sã ia de pe pãmânt ºi ce sã
facã cu cele de pe pãmânt, va cãuta omul în sine ºi se va afla
gol de Dumnezeu ºi va plânge fãrã de minte, cãci plânsul cel
fãrã de minte e plâns fãrã Dumnezeu chiar ºi când omul crede
în el însuºi cã spre Dumnezeu plânge ºi spre El cautã. 

O, poporul Meu, i-am gãsit în veghe înaintea Mea pe
cei ce iau din gura Mea ca sã-þi punã pe masã pe Dumnezeu.
Sã nu te plictiseºti de cuvântul Meu, cã dacã Eu nu M-aº mai
zbate sã vin sã te pãstoresc, sã te þin în trezie pentru viaþa ta
cu Dumnezeu, tu ai adormi ca ºi tot omul cel apãsat de timp
ºi ai uita cã viaþa înseamnã Dumnezeu în om, dragostea lui
Dumnezeu în trupul, în sufletul ºi în duhul omului. Amin. 

O, Mi-e tare milã de Mine, poporul Meu! O, ce lesne îi
este omului sã cadã din Dumnezeu! O, ce mult Mã dã omul
din el pentru toate câte face el pe pãmânt! O, ce puþin însemn
Eu în viaþa ºi în purtarea omului ºi ce mult e omul în el! Cine
nu ºtie ce este ºi ce înseamnã Dumnezeu, acela stã el în el, iar
Eu, afarã, dispreþuit de om, cãci scris este în Scripturi: «Dis-
preþuit era, ºi Cel din urmã dintre oameni, Om al suferinþei ºi
deprins cu durerea, dispreþuit ºi socotit ca nimic, Unul de
Care sã-þi acoperi faþa când Îl vezi, fãrã chip ºi fãrã frumu-
seþe ca sã ne fie drag. Dar El cu bolile ºi cu durerile noastre
S-a împovãrat, ºi cu cei fãcãtori de rele a fost numãrat ºi a
purtat fãrãdelegile multora». 

O, fiilor copii cu care-Mi scriu cartea venirii Mele la
capãtul veacurilor! Durerea Mea cea mare e cartea aceasta.
Om al durerilor ºi deprins cu suferinþa pe pãmânt, aºa stau Eu
lângã om pe pãmânt ºi nu Mã vede omul, pentru cã Eu sunt
Dumnezeu, ºi omul este om, cã aºa vrea el sã fie cu Mine ºi
cu el când e vorba sã fiu Eu cu el, ºi el cu Mine, ºi iatã, omul
este cu cel vãzut de el, cu omul ºi cu lucrurile lui, iar cu Mine
nu, ºi Mã uit plângând în Tatãl, ºi Tatãl în Mine, ºi plâng cu
sfinþii când vãd cât de mult îi dã omul loc diavolului în el,
diavolului cel cãzut din cer pe pãmânt, iar Mie nici la necazul
lui nu-Mi dã omul faþã ºi loc în el; ba, din contra, Mã judecã
ºi stã supãrat pe Mine de parcã Eu îl pun pe el sã-ºi facã rãu,
sã-ºi facã parte de pedeapsã, sã stea fãrã pazã de la Dumnezeu
peste el. 

Plâng cu Tatãl Meu Savaot ºi cu mama Mea Fecioara
ºi cu sfinþii plâng ca Cel din urmã dintre oameni, cãci sunt
deprins cu durerea ºi socotit ca nimic de om, ºi fãrã chip ca
sã-I fiu drag omului, dar Eu sunt împovãrat cu bolile ºi cu
durerile ºi cu fãrãdelegile lui ºi stau fãrã putere lângã om, cãci
omul stã în el, iar Eu, afarã ºi fãrã de chip, ºi omul nu are
minte ºi nu ºtie ce este ºi ce înseamnã Dumnezeu pe pãmânt.
Uitã omul cã cerul e scaunul Meu de domnie, iar pãmântul e
aºternut al picioarelor Mele. Uitã omul cã ºi el este ºi în cer
ºi pe pãmânt cu trupul sãu ºi cu picioarele sale, ºi plâng cu

sfinþii cã uitã omul taina vieþii lui, sufletul lui, care este de la
Dumnezeu ºi care-i þine trupul în viaþã. 

O, ce mult au înþeles sfinþii de pe pãmânt taina Mea în
om! O, ce mult M-au iubit pe pãmânt sfinþii de pe el! Când
dragostea lui Dumnezeu îºi are sãlaº în om, ea îl învaþã pe el
toate, ºi omul este sfânt lui Dumnezeu prin dragostea Mea din
el ºi e prietenul Domnului, ºi Domnul pune în el lucrul Sãu
peste pãmânt, ºi rãmâne pe pãmânt lucrul Domnului din
sfinþi, cãci numai Domnul este Cel ce rãmâne pe pãmânt, ºi
de aceea rãmân sfinþii pe pãmânt ºi în cer, fiindcã Domnul a
locuit ºi locuieºte în ei. Amin, amin, amin. 

– TT u, Doamne, cu sfinþii lucrezi în cer ºi pe
pãmânt, iar cu cei ce lucrezi Tu, cu aceia

vii când vii pe pãmânt. Te-am iubit pe pãmânt cu dragostea
Ta din mine, nu cu dragostea mea de Tine, ºi le spun celor ce
iubesc pe Dumnezeu cã iubirea de Dumnezeu nu este iubirea
lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu în om nu mai iubeºte lu-
mea ºi duhurile ei, ci ea urãºte pentru ca sã iubeascã adevãrul,
iar cel ce nu iubeºte adevãrul, care-l face liber de sine pe om,
acel om este vrãjmaº lui Dumnezeu ºi este anatema, cãci scris
este: «Cel ce nu iubeºte pe Dumnezeu, sã fie anatema». 

Îi spun omului, Doamne al sfinþilor, cã cel mai mare
adevãr în om este smerenia minþii ºi a inimii, ºi ea îl câºtigã
pe om lui Dumnezeu. Ea este acum mai mare ca dragostea, cã
unde nu este ea, nu poate dragostea Ta în om ºi pentru om,
Doamne îndurãtor. 

Mã bucur în Tine cu sãrbãtoarea pomenirii mele între
cei ce iubesc adevãrul ºi viaþa lui în ei, cãci dragostea Ta din
mine m-a ridicat din lume ºi m-a aºezat deasupra ei, ºi eu am
stat în Tine apoi cu trupul, cu sufletul ºi cu duhul meu, pe care
Þi le-am dat Þie sãlaº pe pãmânt, ºi apoi Tu Te-ai slãvit în
trupul meu cel sfânt ºi Te-ai arãtat nestricãciune a lui. Nu eu,
ci Tu Te-ai arãtat aºa în trupul meu, cãci când dragostea lui
Dumnezeu îºi aflã sãlaº în om, ea îl învaþã pe om toate, ºi
omul este sfânt lui Dumnezeu prin dragostea lui Dumnezeu
din el, ºi dragostea rãmâne, Doamne, ºi se mãrturiseºte ea în
locaºurile ei. Amin, amin, amin. 

– OO clipã, poporul Meu, glasul sfinþilor a grãit,
cã e vremea Mea cu ei pe pãmânt. Sfânta

Parascheva, piatrã scumpã pe fruntea acestui neam încoronat
de Mine ºi de sfinþi pentru slava Mea de acum, slava pentru
care Eu l-am creat pe el; sfânta cea plinã de mãrturisire a
smereniei minþii ºi a inimii ei care a purtat în ea dragostea
Mea. Smerenia sfinþilor îi face pe ei sã ia asupra lor pãcatele
lumii, ca sã sufere ei pe pãmânt cu trupul, osândind fãrãde-
legea ºi duhul lumii în însuºi trupul lor, chiar dacã lumea îi
socoteºte pe ei pedepsiþi de Dumnezeu. 

Smerenia, poporul Meu, este mai mare ca dragostea.
Aºa spun sfinþii care s-au lãsat smeriþi cu totul sub darul dra-
gostei Mele cu care Mã sãlãºluiesc în sfinþi pentru smerenia
lor care-i face pe ei sã ia asupra lor osândirea pãcatului, ispã-
ºirea pãcatelor lumii, cãci sfinþii plâng mult pentru Mine, Cel
înþepat mult ºi îndurerat mult de la pãcatele lumii. 

Smerenia este cea care se aºeazã din om înaintea Mea,
ca sã fac Eu apoi spre el cale pentru dragostea Mea în el, dra-
gostea care nu este decât jertfã, jertfa dragostei Mele care se
mistuie în sfinþi pentru iertarea pãcatelor lumii, cãci sfinþii
sunt asemenea Mie, fiindcã ei Îl vãd pe Dumnezeu aºa cum
este El, mereu îndurerat, mereu rãnit, mereu plângând în ur-
ma omului, pentru cã omul nu se dã lui Dumnezeu sãlaº. Mai
mare decât toatã înþelepciunea veacurilor este înþelepciunea
sfinþilor cerului Meu, cãci Eu am spus: «Mai mari decât toate
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lucrãrile de pânã la ei vor lucra sfinþii care cred în Dumne-
zeu dându-se Lui sãlaº pe pãmânt, ºi apoi în cer».

Smerenia este mai mare ca dragostea, cãci fãrã ea dra-
gostea nu-ºi are sãlaº în om ºi nici lucrare. Dragostea lui
Dumnezeu este în cei ce nu au slava oamenilor, fiindcã nu iau
din ea, precum nici Eu nu am luat, ci le-am spus celor ce cãu-
tau moartea Mea: «Eu slavã de la oameni nu iau, ºi v-am cu-
noscut cã nu aveþi în voi dragostea lui Dumnezeu». 

Smerenia, poporul Meu, iubeºte-o împotriva oricãrei
ispite care vine sã-þi încerce þie faþa înaintea celor ce-þi vãd
faþa. Faþa ta te vãdeºte dacã ai în tine darul cel tainic al sme-
reniei ºi lucrarea ei care face loc în tine dragostei lui Dum-
nezeu, fiule, ºi îþi voi spune þie din Mine ºi din sfinþi lucrarea
smereniei de duh, care umblã la inima omului ca sã se facã ea
în om sãlaº al slavei Domnului, Cel blând ºi smerit cu inima,
cãci omul fi-va sã fie ceresc pe pãmânt, ºi numai omul ceresc
va rãmâne pe pãmânt. Amin. 

Vai omului care-ºi pierde vremea ºi nu ºi-o câºtigã,
care-ºi pierde viaþa fãrã sã ºi-o câºtige pentru Mine ºi pentru
Evanghelia Mea de acum, cu care Eu umblu în locuinþa mor-
þilor de pe pãmânt ºi de sub pãmânt ca sã fac învierea fãpturii
care a fost ºi care este! 

Iar tu, poporul Meu, sã nu te plictiseºti de prea multul
Meu cuvânt cu care dau sã te þin treaz în vremea aceasta de
noapte grea când tot omul doarme. Sã nu te superi, ci sã fii
mulþumit ºi sã-Mi mulþumeºti pentru cât te iubesc, cãci pen-
tru iubirea Mea cu care te hrãnesc ca sã nu mori tu trebuie
mult sã-Mi dai, fiule. Trebuie sã-Mi dai loc cu smerenie în el
în trupul tãu ºi în duhul tãu ºi sã te uiþi la cei prin care te
hrãnesc cu cuvântul Meu, cã Eu stau cu dragostea Mea în ei,
ºi tot aºa stau ºi ei în Mine, cu dragostea Mea, nu cu dragostea
lor, fiindcã dragostea Mea e durere, e lacrimã a Mea dupã om
ca sã-l scap pe om de durerea, de suspinul ºi de lacrima lui,
cãci cine plânge dupã viaþa lui în el, acela ºi-o pierde ºi nu
ºtie sã plângã, ºi va cãuta în sine ºi se va afla gol de Dumne-
zeu, cãci plânsul cel fãrã de minte e plâns fãrã Dumnezeu
chiar ºi când omul crede în el însuºi cã spre Dumnezeu plân-
ge ºi la El cautã. Smerenia nu mai plânge în om. Ea Îi face
locaº lui Dumnezeu ºi dragostei Lui în om, cãci împãrãþia
Mea în om nu este omul cu dragostea lui de Mine în el, ci sunt
Eu, Domnul, cu dragostea Mea care-l face pe om împãrãþie a
cerurilor pe pãmânt, locaº care lumineazã prin cei ce sunt
fraþi în Hristos ºi care iubesc cu iubirea lui Dumnezeu în ei pe
tot aproapele care vede în cel îndumnezeit iubirea lui Dum-
nezeu, umblând el în lumina ei ºi veselindu-se de ea. Amin. 

Te voi învãþa curând, poporul Meu, cum sã înþelegi tu
porunca cea de cãpãtâi prin care Eu spun: sã iubeºti, omule,
pe Dumnezeu cu toatã inima ta, cu tot cugetul tãu, cu tot su-
fletul tãu ºi cu toatã virtutea ta, iar pe aproapele tãu sã-l iu-
beºti ca pe tine însuþi ºi sã nu ridici mãrturie mincinoasã îm-
potriva aproapelui tãu, cãci Eu sunt Dumnezeu ºi nu tu, omu-
le, ºi Eu ºtiu pe aproapele tãu ºi nu tu, iar aproapele tãu sã Mã
vadã în tine aºa cum sunt Eu, ºi aceasta este cea mai mare
între porunci, cea mai mare dragoste, dragostea Mea în om ºi
între fraþii cei de un nume cu Mine înaintea aproapelui lor în
toatã vremea. Amin. 

O, când împãrãþia lui Dumnezeu se vede în voi ºi între
voi, copii ai Ierusalimului, toþi cei ce sunt aproape de voi o
vãd pe ea, ºi aºa puteþi voi mult sã-i iubiþi pe ei cu dragostea
Mea din voi, cu împãrãþia Mea din voi, vãzutã de ei. Amin,
amin, amin. 

O, copii slujitori ai cuvântului Meu cel de foc, înde-
letniciþi-vã bine cu înþelesul lui, ºi numai apoi sã-l daþi po-

porului, cã Eu sunt pom bun ºi cu roade bune, ºi tot aºa voiesc
sã rodesc în cei ce aud de la voi cuvântul Meu bine grãit, aºa
cum Mã auziþi voi cã-l grãiesc Eu. Daþi-vã mai spre liniºte
faþã de cele ce sunt de trebuinþa de zi cu zi ale poporului
atunci când Eu vã vestesc cã vin cuvânt, ca sã avem vreme
din destul pentru buna împãrþire a cuvântului Meu peste cei
ce-l ascultã pe el de la Mine, ºi peste cei ce-l ºi împlinesc
apoi, dacã iubesc aceºtia smerenia care se face în ei locaº al
dragostei lui Dumnezeu în om. Am spus poporului Meu sã nu
aibã o mai înainte grijã ca aceea pentru venirea Mea cuvânt
pe pãmânt, ca aceea pentru voi, pentru aºezarea voastrã înain-
tea Mea, dar ºi pentru a lor, cãci dacã unii sunt cu trupul ºi nu-
mai voi cu duhul înaintea Mea când vin cuvânt pe pãmânt
prin voi, atunci învãþãtura cu care Eu am învãþat poporul sã
treacã din trup în duh, cum ºi când se mai aºeazã ea peste
popor? 

Vã doresc, copii ai Ierusalimului nou, sã treceþi mult
din trup în duh, cãci nu e greu, ºi de aceea vã îndemn la dra-
gostea Mea în voi, la împãrãþia cerurilor în voi, pentru voi ºi
pentru tot aproapele care are ochi sã vadã, ºi apoi sã mãrturi-
seascã el pe Domnul Dumnezeul vostru, Dumnezeu adevãrat
în fiii Lui. Amin, amin, amin. 

14/27 octombrie 2004

Sãrbãtoarea sfântului mucenic Dimitrie, izvorâtorul de
mir 

Adevãrata carte dupã care sã înveþe omul carte, este cartea Dom-
nului. Cel ce ispiteºte ca sã creadã este scris cu necredincioºii. Cei
curaþi cu inima sunt curaþi ºi cu credinþa. Credinþa se face iubire, ºi
iubirea se face credinþã în cei sfinþi. Voia omului este vrãjmaºã 

Domnului. 

II ntru prin porþi. Amin. Intru cuvânt de facere a
omului, intru în carte, iar cartea Mea este adevãra-

ta carte dupã care omul trebuie sã înveþe carte, cãci dacã omul
are carte ºi viaþã nu are, atunci el nu este un om învãþat, ci este
un om fãrã de cale, fiindcã Eu am spus: «Eu sunt calea, ade-
vãrul ºi viaþa, ºi cine umblã dupã Mine nu va umbla în întu-
neric, ci se mutã de la moarte la viaþã». Amin, amin, amin. 

Pace vouã de la Domnul Învãþãtorul, copii care ve-
gheaþi în calea cuvântului Meu când Eu vin cu el sã-Mi cresc
ºi sã-Mi þin treaz poporul, iar pacea Mea pe care v-o dau ca
sã vã întãresc porþi ale Mele, sã se rãsfrângã ea din voi mereu
peste tot poporul Meu cel care iubeºte ca ºi voi venirea Mea
ºi venirea lui la Mine ºi la voi, la izvorul învãþãturii ºi al trã-
irii cu cerul pe pãmânt, la învãþat carte, fiilor copii. Mai e
puþin timp, ºi voi învãþa din Mine ºi din voi pe mulþi care se
vor aduna în jurul vostru porunca dragostei de Dumnezeu ºi
de aproapele, cãci a iubi pe Dumnezeu ºi pe aproapele e mare
tainã ºi mereu tainã ºi mereu lucrare a cerului pe pãmânt prin
omul care iubeºte pe Dumnezeu. Acum însã Mã slãvesc în voi
cu sfinþii, iar cuvântul Meu ºi al lor este carte de învãþat dupã
ea pentru fiecare om care vrea sã ºtie de la Dumnezeu cum
sã-L iubeascã pe Dumnezeu. 

Omul nu trebuie sã Mã înveþe pe Mine cum sã-l iubesc,
ci trebuie sã Mã lase pe Mine sã-l învãþ cum sã Mã iubeascã.
Omul se iubeºte pe sine, ºi aºa dã el sã Mã iubeascã, pentru
sine, nu pentru Mine, dar Eu i-am spus lui prin Evanghelia
Mea cea de acum douã mii de ani cã cel ce-ºi iubeºte viaþa,
acela ºi-o va pierde, iar cel ce ºi-o pierde pentru Mine, pentru
vestirea lui Dumnezeu între oameni, acela va avea viaþã, ºi
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din belºug va avea, cãci viaþa se învaþã de la Dumnezeu ºi nu
de la om. Amin. 

O, poporul Meu cel mult hrãnit, cel mult învãþat de
cuvântul Meu, de Duhul Meu Cel dãtãtor de viaþã! Eu sunt
Cel ce vin sã te învãþ ºi sã te aºez la ºcoala învãþãturii. Eu ºi
nu tu te aºezi înaintea Mea. Vin la tine ca sã fii tu poporul cel
învãþat de Dumnezeu ºi sã audã neamurile de pe pãmânt cã
Eu în mijlocul tãu sunt Învãþãtorul lumii, numai sã vrea fiii
veacului acesta sã audã glasul Fiului lui Dumnezeu, cãci
duhul lumii îl þine pe om în întunericul lui ºi în pierzarea lui
de oameni, iar Duhul Meu este duh dãtãtor de viaþã, ºi apoi
este Duhul Sfânt Mângâietorul, aºa cum Eu L-am numit când
L-am pus în apostolii Mei ca sã fie El împãrþit peste cei ce
iubesc sã creadã de la Dumnezeu toate câte Eu aduc pe pã-
mânt pentru înnoirea lumii ºi pentru viaþa veacului ce va sã
fie pe pãmânt. Amin. 

Am durere peste durere de la cei ce dau sã vinã sub
învãþãtura Mea ºi nu ºtiu aceºtia cu mintea lor sã se aºeze
înaintea Mea, iar Duhul Meu este Învãþãtor, dar nu e frumos
sã se vrea omul dãdãcit sau sã-l dãdãceascã pe om, cãci la
Dumnezeu este bunã credinþa omului, nu altceva; credinþa
care lucreazã aºa cum a lucrat din Avraam, care nu s-a vrut
dãdãcit de Mine, ci s-a vrut credincios fãrã de prihanã în cre-
dinþã, fãrã de ispitire, cãci credinþa cea prin ispitire se ia de la
om, ºi omul este scris cu cei necredincioºi, fiindcã omul care
ispiteºte ca sã creadã, acela nu-L iubeºte pe Dumnezeu ºi nici
nu cunoaºte jertfa prin care omul se dovedeºte credincios ca
Avraam. 

Nu poate omul sã fure când e vorba de credinþã pentru
viaþa lui. Nu poate omul sã creadã ºi sã i se socoteascã cre-
dinþã dacã ispiteºte pentru credinþã, iar Eu am spus: «Credin-
þa nu este a tuturor». Cel ce furã se ascunde înãuntru ºi în
afara lui faþã de cei ce nu vrea el sã fie ºtiut cã furã. Cel ce
înºealã, la fel face, dar faþa omului poate fi cititã cu ascunde-
rea de sub ea, iar omul cel cu Duhul Meu în el ºtie aceastã lu-
crare ºi o lucreazã pe ea, ca sã fiu Eu îndreptãþit întru cuvânt
ºi biruitor când grãiesc ºi când judec fapta omului, cãci cel ce
crede în aceastã lucrare de cuvânt învãþãtor peste om ºi face
ca el în el ºi în ea, aceastã lucrare îl vãdeºte pe el prin cuvân-
tul ei, prin ceea ce este ea ºi prin ceea ce este omul. Cel cre-
dincios nu cautã sã fie dãdãcit pentru ca sã creadã, ci cautã sã
fie lucrãtor prin iubire ºi prin învãþãturã, ºi unul ca acela nu
dãdãceºte pe om ca sã-l facã sã creadã în aceastã venire a
Mea, ci crede înaintea oamenilor ºi se desãvârºeºte prin cre-
dinþa cea cu dar în ea, cea cu învãþãturã în ea, fiindcã ea este
a acelora ce învaþã prin credinþã sã fie dupã chipul ºi asemã-
narea Mea, ºi aceasta este adevãrata dragoste a lui Dumnezeu
în om. Amin, amin, amin. 

– OO,Doamne, sã caute aceastã dragoste cei ce
se alipesc prin credinþã de muntele acesta.

Amin. O, Doamne, din ceata mucenicilor care prin credinþã
au dobândit loc lângã Tine ºi în Tine, eu grãiesc poporului
Tãu cel mult aºteptat de noi, sfinþii Tãi, care ne-am pierdut
viaþa pentru viaþa Ta în noi pe pãmânt ºi în cer, ºi grãiesc la
tot omul care se numeºte pe sine credincios lui Dumnezeu, ºi
spun aºa: fericiþi cei curaþi cu inima, cã aceia sunt curaþi ºi cu
credinþa, ºi aceia vor vedea pe Dumnezeu, fiindcã aºa cred ei.
Amin. 

Eu, ucenicul ºi, apoi, mucenicul Tãu, aºa am crezut ºi
aºa am vãzut roadele credinþei mele, ale inimii mele curate
pentru Tine, Doamne. I-am ruºinat pe cei necredincioºi Dum-
nezeului meu, cãci iubirea mea pentru Tine a rodit credinþã în

mulþi, ºi apoi aceia au crezut în mine ca ºi în Tine, iar cei ce
cred fãrã de ispitire se biruiesc ºi biruiesc pentru slava Ta
înaintea oamenilor, Doamne. Când Nestor a vãzut în mine cã
Te am pe Tine minunat cum eºti în sfinþi, a venit ºi mi-a cerut
putere de biruinþã asupra vrãjmaºilor Tãi, ºi eu i-am dat, cã
aveam, ºi eram darnic cu Tine ºi Te dãdeam celor ce credeau
în Dumnezeul meu, iar el, umilit cu duhul ºi tare cu credinþa
în Tine, Dumnezeul meu, a spus aºa: „Dumnezeul lui Dimi-
trie, ajutã-mi sã-Þi biruiesc vrãjmaºii!“. Amin. 

O, ce minunatã este credinþa ºi faptele ei în cei ce cred
neîndoios! Cei credincioºi dupã dar ºi dupã adevãr nu au ne-
voie sã-i biruiascã pe vrãjmaºii lor, ci biruiesc aceia pe vrãj-
maºii Tãi, ca sã creascã în oameni credinþa în Tine, nu cre-
dinþa în cei ce cred în Tine, cãci aceia îºi dau viaþa lor pentru
ca sã creadã în Tine oamenii, pentru ca sã rodeascã în oameni
credinþa în Tine, Doamne, ºi prin ea sã poatã ei totul pentru
Tine ºi nu pentru ei, ºi plâng sfinþii cei de lângã Tine, plâng
dupã om cu credinþã ca a lor pe pãmânt. Plâng pentru Tine
sfinþii care Te-au iubit cu credinþã mai tare ca moartea, cãci
credinþa se face iubire în sfinþi ºi nu iubirea se face credinþã
în ei. Dar mai întâi decât acestea este smerenia, care-Þi face
Þie loc în sfinþi, Doamne, ºi credinþã în Tine, ºi apoi credin-
cioºie pânã la sânge, ºi ce poate fi iubire mai mare ca aceasta
în sfinþi, Doamne al celor plini de statornicie pentru mãrturi-
sirea Ta ca Dumnezeu adevãrat ce eºti pe pãmânt ºi în cer ºi
în sfinþi, Doamne?! Toþi cei ce-ºi pierd lucrarea credinþei prin
grijile cele pentru viaþã, aceia sunt mici ºi nu sunt mari cât
Tine, nu sunt cât vrei Tu sã fie ei în Tine ºi Tu în ei chiar dacã
Tu ai spus când Te-ai rugat Tatãlui Tãu ºi al sfinþilor Tãi ºi ai
zis: «Tatã, voiesc sã fiu în ei, ºi ei în Mine, ca sã ºtie lumea
cã Tu M-ai trimis». 

O, Doamne atât de lipsit de om ºi de credinþã în om!
Nu are lumea de unde sã ºtie cã Tu eºti trimisul Tatãlui dupã
om dacã Tu nu ai mãrturisitori înflãcãraþi ºi asemenea cu
Tine, blânzi ºi smeriþi cu inima mai ales înaintea vrãjmaºilor
Tãi ºi nu ai lor. O, Doamne Care plângi cu sfinþii aºteptând
învierea cea mare, facã-se voia Ta pe pãmânt! Amin. Întoarce
înapoi în om voia Ta, cãci omul fãrã Dumnezeu în el nu poate
avea vrãjmaºi mai mari ca el însuºi pentru el, ca voia lui care
nu lasã voia Ta sã se aºeze în el. Facã-se voia Ta de-acum pe
pãmânt! Amin. E timpul la sfârºitul lui. Întoarce-l pe om la
dragostea lui Dumnezeu, ajutã-l sã creadã ca sfinþii, ºi apoi sã
Te iubeascã prin credinþã aºa cum scrie în Scripturi despre
sfinþii care prin credinþã Te-au iubit ºi s-au jertfit cu iubire
pentru credinþa în Tine a celor de dupã ei. Amin. 

O, bunule Doamne, flacãrã mistuitoare Te-ai fãcut în
inimioara mea în toatã vremea mãrturisirii Tale prin mine.
Aºa sã Te aºezi ºi azi în cei ce Te împart nedespãrþit de ei, în
cei ce Te mãrturisesc în ei, vãzut ºi cunoscut fãcându-Te în ei
Dumnezeul lor spre credinþa celor ce Te vãd în ei cale, adevãr
ºi viaþã a oamenilor, cale a Ta spre oameni ºi salvator al celor
ce plâng dupã rãscumpãrare. Amin, amin, amin. 

– BB inecuvintez dragostea cea din credinþã a
sfinþilor care împodobesc coborârea Mea

la tine cuvânt, popor de la care omul trebuie sã înveþe carte de
la Domnul Învãþãtorul. Amin. 

ªi acum, în zi de serbare de sfinþi în mijlocul tãu, din
cer ºi pânã pe pãmânt, de pe pãmânt ºi pânã în cer, Eu, Dom-
nul Dumnezeul tãu, Eu, ocrotitorul ºi bunul tãu ajutãtor, ros-
tesc ºi spun cã Eu, prin cei ce Mã poartã pe Mine spre tine ºi
pe tine spre Mine cu putinþele ºi cu neputinþele tale, îþi port de
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grijã ca un bun, ca Cel ce pot pentru grija de tine, cã îi am pe
ei cuvântul Meu peste pãmânt ºi cu ei Mã port, ºi pe ei îi am
pentru întãrirea temeliei credinþei multora, poporul Meu, cãci
prin aceastã lucrare de cuvânt, împãrþitã de ei peste pãmânt,
Eu îndrept spre tine binefacerile Mele ca sã poþi tu sã rãmâi
voia Mea, ºi dator pentru ea, poporul Meu. Ai grijã de cei prin
care Eu te ocrotesc ºi te dãruiesc cu ajutorul Meu. Ai grijã
sã-i iubeºti pentru Mine ºi pentru tine ºi nu pentru ei, cãci pe
ei îi iubesc Eu, fiindcã ei Mã iubesc, ºi fiindcã ei te iubesc ºi
te îngrijesc. Te-am povãþuit mereu sã nu fii popor fãrã cãlãuzã
între tine ºi Mine, cãci Eu pe om nu pot altfel sã-l primesc ºi
sã-l cunosc decât dupã orânduiala Mea. Amin. 

Iar acum, binecuvintez prin cuvântul cererii de rugã-
ciune pentru venirea Duhului Sfânt, Care sfinþeºte toate, bine-
cuvintez din cer ºi de pe pãmânt, prin cuvânt rostit de cei unºi
în grãdina cuvântului, corãbiuþa cea dãruitã poporului Meu
spre trebuinþã binecuvântatã, ºi spun: Se binecuvinteazã ºi se
sfinþeºte prin venirea, prin lucrarea ºi prin stropirea cu Duhul
Sfânt ºi cu apã, corãbiuþa cea acum dãruitã vouã prin lucrarea
cuvântului Meu care lucreazã credinþã în cei dãruitori din par-
tea Mea, ºi aºez peste ea înger tare, înger veghetor ºi binefã-
cãtor pe sfântul mare mucenic Gheorghe, purtãtor de biruinþã,
iar pentru mângâierea sãrbãtorii de azi aºez cu el spre veghea
acestei corãbiuþe ºi pe cel azi prãznuit, pe cel asemenea mu-
cenicului Gheorghe, pe sfântul mare mucenic Dimitrie izvo-
râtor de mir, iar miresmele sfinþilor sã rãsplãteascã mereu cre-
dinþa voastrã cea lucrãtoare ca ºi a lor în tot timpul vostru cel
de vestire a întoarcerii Mele cea de la Tatãl a doua oarã dupã
om. Amin. 

Binecuvintez cu Duhul Meu Cel mângâietor pe cei ce
vã iubesc pe voi pentru cã sunteþi a Mei. Îndemnaþi-i cu dul-
cea inimã din voi, copii lucrãtori ºi împãrþitori de Dumnezeu,
îndemnaþi-i pe cei ce vã iubesc ºi vã ocrotesc pentru lucrul
vostru cu Mine nestingherit de greutãþi peste el, sã aibã jertfã
curatã, sã aibã inimã curatã înaintea Mea ºi în ei, cãci cei cu
inima curatã vor vedea pe Dumnezeu cu ei cum îi va smulge
din foc, cum Îºi va aduce aminte de ei în vremi de încercãri a
celor credincioºi pe pãmânt, ºi ca pe tinerii din cuptorul de
foc îi voi ocroti pe ei prin îngerul Meu cel de foc, ºi care rã-
coreºte toatã vãpaia de pe pãmânt acolo unde am Eu ocroti-
tori de ai Mei, cãci cei ce Mã primesc pe Mine prin voi, aceia
platã de prooroc vor primi, platã ca pentru cei credincioºi lui
Dumnezeu. Amin. 

O, copii care Mã împãrþiþi nedespãrþindu-Mã de voi,
ascultaþi cu credinþã multã tot cuvântul Meu ca sã-l împliniþi,
ºi împãrþiþi-Mã peste pãmânt fãcându-vã vreme pentru mãr-
turisirea Mea peste oameni, ºi atunci toate cele de trebuinþã
lucrului Meu cu voi vã vor fi adãugate, cãci Eu sunt credin-
cios prin tot cuvântul rostit de gura Mea. Amin. 

Iar tu, popor credincios, slãveºte-Mã ca pe Împãratul
tãu ºi aratã-te cu împãrãþia Mea înãuntrul tãu. Cel ce doreºte
de împãrãþia Mea în el, acela se face locaº al ei ºi mãrturisitor
al ei prin roadele ei care Mã mângâie pe Mine ºi nu pe ei, cãci
Duhul Sfânt Mângâietorul Se împarte ºi nu Se desparte de cei
ce-L au pe El înãuntrul lor ca rod al credinþei lor în Mine, Cel
ce L-am trimis pe El de la Tatãl pe pãmânt dupã om ca sã-l
mângâi pe om, ºi apoi omul sã se þinã dupã mireasma Lui ºi
sã se facã omul asemenea Mie, cu duh dãtãtor de viaþã, cu
darul Duhului Sfânt, Care sfinþeºte toate în om ºi pentru om,
ca sã am Eu locaº în om. Amin, amin, amin. 

26 octombrie/8 noiembrie 2004

Soborul sfinþilor arhangheli Mihail ºi Gavriil 

Cel ce plânge pentru viaþa lui, acela ºi-o pierde, cãci plânsul fãrã
minte este plâns fãrã Dumnezeu. Desluºirea poruncii dragostei de
Dumnezeu ºi de aproapele. Domnul îl iubeºte pe om ca sã se
mântuiascã omul. Smerenia de duh se face sãlaº Domnului. Cel mai 

iubit post este ascultarea. 

II a aminte, popor al cuvântului Meu din zilele cele
de acum, ia aminte la cuvântul Meu cel de peste

tine, cãci Eu din mijlocul tãu sunt Învãþãtorul lumii, iar tu din
mijlocul ei eºti poporul de la care omul trebuie sã înveþe carte
de la Domnul Învãþãtorul, cãci cartea Mea cu tine este adevã-
rata carte dupã care omul trebuie sã înveþe carte, cã dacã omul
are carte învãþatã de pe pãmânt ºi nu face roade pentru veº-
nicia lui, atunci el nu este un om învãþat, ci este un om fãrã
de cale, cãci calea Eu sunt; Eu ºi nu omul, ºi cine umblã dupã
Mine nu va umbla în întuneric, ci se mutã de-a pururi de la
moarte la viaþã ºi, pãrãsind pãcatul cel întunecat, se sfinþeºte
ºi înþelege apoi cã el nu poate avea vrãjmaºi mai mari ca el
însuºi pentru el, ca voia lui care nu lasã voia Mea sã se aºeze
în el. Dar azi cobor cu dragoste mare în cuvânt, cu hranã tare
pentru viaþa cea de veci a omului, ºi pe car de heruvimi ºi de
serafimi Mã port pe deasupra însoþit de îngerul Meu, arhan-
ghelul Mihail, ºi lângã el, însoþitorul lui, Gavriil, ºi lângã ei,
toþi cei ce sunt cãpeteniile îngerilor dupã cele nouã cete de în-
geri care Mã slujesc, cãci cea dintâi ceatã între cele zece cete
îngereºti de la început de veºnicie, ºi de facere apoi, s-a prã-
buºit din cer prin semeþie ºi se rãzboieºte cu Dumnezeu
pentru cãderea ei, pentru semeþia ei care nu o lasã pe ea sã-ºi
ridice peste ea pe Creatorul ei, pe Domnul îngerilor ºi a toate
stãpâniile ºi domniile ºi scaunele cele cereºti care-L slujesc
pe Dumnezeu purtându-L pe car de îngeri ºi de slavã nevãzu-
tã, precum îngerii, fãrã de trup fiind, nu se pot vedea decât de
cei cereºti, în cer ºi pe pãmânt cereºti, cu trup ºi fãrã de trup
în cer ºi pe pãmânt. Amin. 

O, copii veghetori în calea venirii cuvântului Meu pe
pãmânt, deschideþi-vã pentru intrarea Mea în carte cu sãrbã-
toarea îngerilor, fiilor copii. Luaþi din cele cereºti toatã alina-
rea pentru greul vostru, pentru sarcina sub care staþi, cãci ve-
nirea Mea cuvânt pe pãmânt e sarcinã grea pentru voi, ºi voi
sunteþi mici ºi plãpânzi sub slava Mea, iar cuvântul Meu pur-
tat de voi între cer ºi pãmânt umple lumea ca s-o înnoiascã,
fiindcã Eu am scris o Scripturã care fãgãduieºte prin ea naº-
terea din nou a lumii, ºi apoi viaþa veacului ce va sã fie apoi
pe pãmânt, ºi puþini din cei de pe pãmânt tânjesc cu adevãrat
dupã împlinirea Scripturilor venirii Mele a doua oarã dupã
om, cãci ca sã fie dupã adevãr aceastã dorire în om, omul
n-ar mai plânge pe pãmânt pentru el, ºi ar plânge pentru
Mine, iar Eu am spus cã cine plânge pentru viaþa lui în el, ace-
la ºi-o pierde ºi nu ºtie sã plângã, ºi se va cãuta în sine ºi se
va afla gol de Dumnezeu, cãci plânsul cel fãrã de minte e
plâns fãrã de Dumnezeu chiar ºi dacã omul crede în el însuºi
cã dupã Mine plânge ºi spre Mine cautã. Eu însã îi spun lui
cã smerenia nu mai plânge în om, ci ea Îmi face Mie ºi dra-
gostei Mele locaº în om, cãci împãrãþia Mea în om nu este
omul cu dragostea lui de Mine ºi de aproapele lui în el, ci sunt
Eu, Domnul, cu dragostea Mea, care-l face pe om sfânt pentru
împãrãþia Mea în el. Amin. 

Smerenia de duh umblã la inima omului ca sã se facã
ea în om sãlaº al slavei Mele, cãci Eu sunt blând ºi smerit cu
inima, ºi aºa îl învãþ pe om sã treacã din trup în duh, ºi îi spun
lui cã nu e greu aceasta ce-i spun Eu omului. V-am spus vouã,
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copii care vegheaþi pentru Mine ºi care staþi în inima Mea ca
sã ºtiþi care este voia ei ºi sã auziþi iubirea ei pentru om, v-am
spus cã voi aduna pe mulþi ºi îi vom învãþa din Mine ºi din
voi porunca dragostei de Dumnezeu ºi de aproapele, cãci a
iubi pe Dumnezeu ºi pe aproapele e mare, mare tainã ºi lu-
crare a ei pe pãmânt, ºi mereu, mereu tainã ºi lucrare a cerului
pe pãmânt cu omul, prin omul care iubeºte pe Dumnezeu,
cãci omul nu trebuie sã Mã înveþe el pe Mine cum sã-l iubesc,
ci trebuie sã Mã lase pe Mine sã-l învãþ cum sã Mã iubeascã,
ºi de aceea am spus Eu cã fericiþi sunt cei curaþi cu inima, cã
aceia sunt curaþi ºi cu credinþa, ºi aceia vor vedea pe Dumne-
zeu, fiindcã aºa este credinþa lor, fiindcã ei se biruiesc, ºi
biruiesc apoi pentru slava Mea înaintea oamenilor ºi cred bi-
ruind pe vrãjmaºii Mei, nu pe vrãjmaºii lor. Amin. 

O, fiilor copii care Mã aduceþi pe pãmânt prin credinþa
voastrã în Scripturile Mele, ºi prin Mine, Cel ce am gãsit spri-
jin în voi! Spuneþi voi celor iubiþi de Mine ºi de voi cã Noi nu
iubim pe om pentru cã meritã, ci pentru ca sã se mântuiascã
omul, fiilor. O, dacã omul nu ar uita aceasta nu s-ar mai se-
meþi, ci ºi-ar birui trupul ºi ar cunoaºte cu duhul lucrarea sme-
reniei de duh, ºi nu ºi-ar birui trupul cu post de mâncare ºi de
pãcate, cã nu este post mai mare ca ºi ascultarea de Dum-
nezeu, dar cine sã-i arate omului aceastã desãvârºitã cale spre
Mine, Cel ce sunt Învãþãtorul lumii ºi de la Care lumea toatã
ar fi sã înveþe carte ºi nu de la om, copii care cunoaºteþi pe
Dumnezeu cu iubirea Mea din voi!? ªi de aceea iubi-vã-voi
pe voi cu toate ale Mele cele din cer ºi cele de pe pãmânt ºi
vãrsa-Mã-voi în voi cu dragostea Mea ca sã-l învãþaþi pe om
sã Mã iubeascã cu dragostea Mea din el ºi nu cu dragostea lui
de Mine, cã rãu Mã rãneºte omul care-ºi mãrturiseºte dragos-
tea lui de Dumnezeu când el nu are ascultare de porunca dra-
gostei care spune aºa: «Sã iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu
din toatã inima ta ºi din tot sufletul tãu ºi din tot cugetul tãu
ºi din toatã puterea ta ºi, apoi, sã iubeºti pe aproapele tãu ca
pe tine însuþi».

O, fiilor copii care purtaþi peste voi sarcina venirii
Mele pe pãmânt Învãþãtor al lumii! Dacã din toatã inima ºi
sufletul ºi cugetul ºi puterea lui L-ar iubi omul pe Dumnezeu,
i-ar mai rãmâne din acestea ºi pentru el? ªi ale lui, oare? Iatã,
în aceastã de cãpãtâi poruncã trupul nu foloseºte la nimic,
cãci duhul este cel ce dã viaþã, dar omul nu are învãþãtori pes-
te el, fiilor învãþãtori de la Mine peste om. Ridica-vã-voi pe
voi peste toate înãlþimile de pe pãmânt cu învãþãtura Mea ºi
înnoi-voi lumea cu ea, ºi voi aduce pe pãmânt apoi viaþa vea-
cului ce va sã fie dupã învierea morþilor care aud glasul Meu
din locuinþa lor gata pregãtiþi sã asculte porunca Mea pentru
ridicarea lor, pentru plinirea Scripturilor cele de apoi ºi în
care oamenii nu se mai uitã ca sã le dau înþelepciune sã le
priceapã pe ele, ºi apoi sã creadã în ele cu smerenie, cãci sme-
renia este mai mare ca dragostea. Aºa spun sfinþii care aº-
teaptã venirea Mea, spun cã cel mai mare adevãr în om este
smerenia minþii ºi a inimii, cãci ea îl câºtigã pe om lui Dum-
nezeu ºi ea este acum mai mare ca dragostea, cãci unde ea nu
este, nu poate dragostea Mea în om ºi pentru om. Amin. 

O, poporul Meu, te-am înconjurat cu toate cetele înge-
reºti, cã este serbarea îngerilor lui Dumnezeu. Am strâns lân-
gã tine pe mulþi în casa întâlnirii Mele cu omul, iar lângã cei
cu trupul stã tot neamul omenesc pomenit azi în mijlocul tãu,
neamul cel de la Adam ºi pânã azi, ºi care aºteaptã glasul Meu
din mijlocul tãu ºi pomenirea lui pe numele fiecãruia ºi dupã
ceata fiecãrora. O, poporul Meu, fericirea celor pomeniþi e fe-
ricire nemãrginitã ºi care nu se suie la mintea omului. Sunt

mulþi coborâþi lângã tine cu Mine din sânul lui Avraam cel
credincios, din cel mai frumos loc din cerul cel nevãzut, ºi
mai mare fericire simt aceºtia aici unde Eu cu tine petrec cu
cuvântul Meu care se împarte peste pãmânt pentru înnoirea
lumii ºi pentru învierea morþilor. O, fericiþi sunt cei ce ascul-
tã cuvântul lui Dumnezeu ºi îl împlinesc pe el cu smerenie, cu
duh blând ºi smerit, care se face rai în om, rai pentru Dumne-
zeu ºi pentru sfinþi, fiilor. O, voi trebuie sã arãtaþi oamenilor
faþa Mea din voi, cã numai aºa puteþi voi împlini porunca cea
care spune: «Sã iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine însuþi»;
numai aºa ºi nu altfel, fiilor. 

O, dacã omul ar împlini porunca datã lui de Dumne-
zeu, atunci el s-ar face asemenea lui Dumnezeu din toatã ini-
ma ºi sufletul ºi cugetul ºi puterea lui, ºi aºa l-ar vedea pe el
vecinul lui aproapele lui, ºi aºa ar fi omul mãrturisitor de
Dumnezeu, purtãtor de cruce, urmându-Mi. 

O, poporul Meu, adu-þi aminte cum îl probez Eu pe
omul care spune cã împlineºte poruncile care ar fi sã se cu-
prindã ele în dragostea cea pentru Mine ºi nu în cea pentru el
însuºi sau pentru slava lui ºi nu a Mea. Când l-am încercat pe
tânãrul bogat care împlinea poruncile ºi i-am spus apoi cã
dacã vrea desãvârºirea lui, sã se lepede de sine, sã-ºi dea ago-
niseala la cei lipsiþi ca s-o aibã de comoarã în cer, ºi apoi sã
vinã sã se facã ucenic al Meu, cãci numai aºa se desãvârºeºte
întru totul omul care iubeºte cu totul pe Dumnezeu, atunci el
a plecat întristat, cãci avea multe avuþii. Iatã, omul nu iubeºte
pe Dumnezeu din tot sufletul ºi inima ºi cugetul ºi puterea lui.
Iatã, omul nu poate sã se lepede de sine ca sã se facã ucenic
al Meu, dar am spus ucenicilor care s-au temut când M-au vã-
zut vorbind cu tânãrul bogat cã ceea ce este cu neputinþã la
omul cel neputincios în iubirea cea desãvârºitã, este cu pu-
tinþã la Dumnezeu, Care are grijã sã-i pregãteascã omului ini-
ma ºi sufletul ºi cugetul ºi puterea pentru ca sã I le dea cu
totul lui Dumnezeu ºi pentru ca sã fie al lui Dumnezeu omul
ºi nu al lui însuºi, cãci trupul nu foloseºte la nimic, iar omul,
bietul de el, numai pentru trup trudeºte, uitând de veºnicia su-
fletului ºi a trupului lui care nu se pot despãrþi aºa cum omul
ar da sã creadã cã se poate când el este numai trup, sãracul. 

Iubirea de aproapele, nimic nu ºtie omul de aceastã tai-
nã ºi despre lucrarea ei. Nu ºtie omul ce trebuie sã-i dea
aproapelui, ºi face cu aproapele sãu ceea ce face ºi cu el în-
suºi, cãci omul este numai trup, ca ºi aproapele lui cãruia îi
dã omul ajutorare în nevoile lui care nu au nimic legat acestea
cu mântuirea omului ºi a aproapelui sãu. Cel mai mare adevãr
în om este smerenia minþii ºi a inimii, cãci ea îl câºtigã pe om
lui Dumnezeu, ºi omul se face ardere de tot înaintea Mea, îm-
plinind din toatã inima ºi sufletul ºi cugetul ºi puterea lui iu-
birea lui Dumnezeu în el, iubirea care arde în om. Iubirea
omului arde în om pentru om, iar iubirea Mea în el arde în om
pentru Mine ºi îl câºtigã pe om pentru viaþã desãvârºitã ºi
veºnicã, ºi altceva nu înseamnã viaþã veºnicã decât iubirea lui
Dumnezeu în om, iubirea care iubeºte arzând pe om, ca sã rã-
mânã numai Dumnezeu ºi sã-L vadã tot aproapele omului pe
Dumnezeu arzând ca focul în cel ce se lasã locaº al Meu în el.
Amin. 

O, nu este iubire de aproapele decât în omul care iubeº-
te pe Dumnezeu ºi care tot aºa, tot ca pe sine însuºi îl iubeºte
ºi pe aproapele, fãcându-l pe acesta sã-L vadã ºi sã-L iubeas-
cã pe Dumnezeu din toate cele ale lui care nu sunt din trup, ci
de la Dumnezeu ºi pentru Dumnezeu în om. Amin. 

Locaº al slavei Mele între oameni îl face pe om sme-
renia de duh, ºi omul se face asemenea Mie, blând ºi smerit
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cu inima, ascultãtor ºi împlinitor a tot cuvântul Meu, care este
viaþa ºi lumina oamenilor. Amin. 

O, stau sfinþii ºi îngerii ºi stau cete-cete cei ce aºteaptã
învierea, stau toþi aceºtia în uimire, ºi mai fericiþi ca în raiul
desfãtãrilor cereºti stau toþi acum aici cu voi sub fericirea lor
care este cuvântul Meu, sãrbãtoarea Mea pe pãmânt cu Tatãl,
cu sfinþii ºi cu îngerii, fiilor copii care Mã daþi cerului ºi pã-
mântului cuvânt, cãci M-am promis cã Mã voi da cu Duhul
Sfânt Mângâietorul, ºi cu El pe toate le voi înnoi, le voi
curãþi, le voi lumina ºi le voi schimba în slavã, în nestricã-
ciune, fiilor împãrþitori de Dumnezeu. 

Îngerii îºi lasã glasul peste voi ºi vã spun aºa: 

– SSSS lavã întru cei de sus lui Dumnezeu ºi jos pe
pãmânt ca ºi în cer, ºi pace de la Dumnezeu

peste oameni ºi nu cum îi dã omului lumea cea goalã de viaþã,
lumea care pe noi, îngerii lui Dumnezeu, nu ne vede, cãci noi
suntem în Domnul, Cel ce stã nevãzut. Amin. 

Iubeºte viaþa cu îngerii, popor al milei lui Dumnezeu!
Cheamã-ne ca sã te desãvârºim în iubire ca ºi a noastrã, cãci
într-un glas ºi într-un cuvânt cuvântãm, în faþã cu cãpetenia
de peste noi, Mihail arhanghelul, care ne-a poruncit nouã sã
ascultãm de Domnul ºi nu de om, ºi sã lucrãm din El pentru
om. 

Iubiþi postul cel mai desãvârºit, voi, cei ce locuiþi pe
pãmânt, cãci cel mai iubit post înaintea Domnului este as-
cultarea de El, de porunca iubirii Lui care-l învaþã pe orice
om sã-L iubeascã pe Dumnezeu din toate roadele Duhului ºi
cu ele sã-l iubeascã pe tot aproapele, fãcându-se pentru el cale
spre Dumnezeu, luminã pe cale ºi gust al vieþii cu Dumnezeu
în om. Amin. 

Sã stãm bine, sã stãm cu fricã, ºi cu iubire sã luãm
aminte, Doamne, la cuvântul Tãu cel dãtãtor de viaþã peste
om, ºi de înviere peste cei ce dorm în þãrâna pãmântului ºi
care aºteaptã lumânarea cea sfântã din mâna celor ce-i pome-
nesc pe ei înaintea Ta cu inima curatã, cãci cei curaþi cu inima
sunt cei cu credinþa curatã ºi împlinitã prin roadele ei, prin
minunile ei care înseamnã Dumnezeu, Cel minunat întru
sfinþii Sãi. Amin, amin, amin. 

– OOOO,Doamne al milei ºi al îndurãrii, vino cu
ziua nesfârºitei învieri când va cãdea per-

deaua care desparte cele douã lumi! Aºa Te rugãm noi, cei ce
aºteptãm lumânarea cea din urmã a învierii celei mari,
mânuþa cea care va scãpãra pentru cea din urmã oarã amnarul
pentru lumânarea care din mâna Ta apoi va împãrþi lumina
Paºtelui cel nesfârºit al celor ce Te aºteaptã cu suspin prelung,
cu ziua Ta cea mare pentru noi, Doamne, Care ai cheile unde
noi Te aºteptãm ºi când Tu vei spune blând ºi duios: „Veniþi
afarã! Veniþi de primiþi luminã ºi înviaþi prin ea ºi prin
cuvântul învierii!“. Amin, amin, amin. 

– OOOO,aºa voi împlini, cã mare este credinþa cea
care stã înaintea Mea pentru toate aceste

împliniri. Amin. 
O, fiilor copii care aþi deschis cerul ca sã curg Eu ca

râul cuvânt peste pãmânt, mare este credinþa voastrã, ºi ea s-a
întins de la margini la margini ºi la ea Eu voi adãuga, dar staþi
în smerenia de duh care-Mi face sãlaº în voi ºi mângâiaþi pe
cei ce Mã aºteaptã ºi creºteþi-i mici ºi blânzi ºi smeriþi cu
inima pe cei ce s-au fãgãduit sã asculte de Dumnezeu. Umi-
liþi-vã ca Mine ºi pentru cei sãraci cu duhul ºi pentru cei
bogaþi cu duhul, dar aduceþi-i ºi pe ei la smerenia de duh fãrã
de care nu poate în om dragostea Mea. 

Daþi slavã zilei de pomenire a îngerilor, fiilor, ºi bine-
cuvântatã sã fie ziua sãrbãtorii biruinþei prin cruce a ivirii

chivotului Sfintei Sfintelor care a fost aºezatã între pãmânt ºi
cer acum treisprezece ani cu mare biruinþã asupra vrãjmaºilor
Mei care nu iubesc tainele Mele. Dar voi aþi biruit cu Mine
biruindu-vã pentru numele Meu, ºi acum suntem în sãrbãtoa-
re dupã treisprezece ani de la împlinirea proorociilor pentru
taina de nou Ierusalim peste pãmânt. Amin. 

Mã las cu duhul slavei cuvântului Meu peste voi, peste
cei ce cu dor ºi cu duh s-au adunat la izvorul vieþii. Mai-marii
cetelor îngereºti au de la Mine mir pentru frunþile celor ce iu-
besc pe Dumnezeu venind ºi ascultându-I cuvântul ca sã se
desãvârºeascã prin el. Amin. 

Pace vouã! ªi de la voi sã ia din pacea Mea cei ce Mã
iubesc aºa cum Eu l-am învãþat pe om porunca iubirii. Amin. 

Binecuvântate sã vã fie bucatele cele puse înaintea
Mea pentru binecuvântarea lor, pentru masa de pomenire a
îngerilor ºi a sfinþilor ºi a celor ce aºteaptã lumina învierii.
Amin. 

Iar vouã, celor trudiþi, vã dau pacea Mea. Luaþi din ea,
luaþi din ea, luaþi din ea! Daþi-vã unul altuia din ea ºi vor ve-
dea toþi cei ce sunt aproape vouã cã voi ºtiþi sã iubiþi pe Dum-
nezeu din toatã inima, din tot sufletul, din tot cugetul ºi din
toatã puterea voastrã, învãþând prin aceasta pe toate neamu-
rile pãmântului porunca iubirii de Dumnezeu. Amin, amin,
amin. 

8/21 noiembrie 2004

Praznicul Intrãrii Maicii Domnului în bisericã 

De ºapte mii de ani aºteaptã Domnul la uºa inimii omului. Iubirea
cereascã trebuie meritatã. Viaþa are bãrbãþie ºi fuge de laºitatea
cea de sub haina umilinþei. Cel mai mare învãþãtor pentru viaþã este 

copilul. Domnul a fost cel mai copil dintre copii. 

DD orul Meu de om ar da sã Mã þinã tot într-o stri-
gare peste pãmânt, ca sã-l fac pe om sã Mã audã

ºi sã nu aºtepte sã Mã vadã ca sã creadã apoi cã Mi-e dor de
el. Dar cel ce crede, din cea mai micã sãmânþã semãnatã din
gura Mea peste pãmânt el ia, cãci numai prin dor se poate,
numai aºa creºte în om iubirea lui Dumnezeu, iar dorul se
naºte din pocãinþã, ºi pocãinþa este calea omului spre Dumne-
zeu. Amin, amin, amin. 

Glasul Meu se face cuvânt ºi lucreazã zi de sãrbãtoare
pentru mama Mea Fecioarã, care s-a fãcut ca un copil, împã-
rãþie a cerurilor, cãci cine nu se face sau nu stã copil cu viaþa
lui ºi cu ascultarea lui de Dumnezeu, Care este Tatã, acela nu
poate afla gustul cel bun al împãrãþiei cerurilor care îºi are
sãlaºul ei în om, copii care Mã aduceþi cuvânt din cer pânã la
inima omului. Inima omului e uºa la care aºtept Eu de ºapte
mii de ani, cãci pentru Dumnezeu, îi trebuie omului iubire cu
dor ca sã nu-L facã pe Dumnezeu sã aºtepte dupã inima lui în-
chisã, în care Dumnezeu voieºte sã Se lase cu împãrãþia Sa ºi
cu bogãþiile ei pentru care Domnul nu are platã pentru om, ci
îi cere omului inima, fiilor copii. 

Cuvântul Meu cel neîmplinit de cel ce-l aude, este
Dumnezeu Care aºteaptã la inima cea închisã pe dinãuntru a
omului, cãci inima cea rece pentru Dumnezeu, este încuiatã,
ºi Mie nu-Mi place sã stau în recele omului, ºi Îmi place sã
stau în om când omul este cald cu Mine împlinindu-Mã ºi
slujindu-Mã în el. Amin. 

E sãrbãtoare pentru mama Mea cea pruncã cu inima ºi
cu credinþa ºi cu iubirea care aºteaptã în prag aºa cum numai
pruncii înþeleg sã stea aºa. Cel ce este prunc este acela care
aºteaptã adevãrata mângâiere, iar cel ce este om mare nu
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cunoaºte adevãrata bucurie, cãci bucuria se naºte din credin-
þã, iar credinþa cea închinatã lui Dumnezeu se face aºteptare,
se face dor, ºi omul creºte prin dor, iar dorul se naºte din po-
cãinþã, ºi ea are nevoie de mângâiere, ºi de aceea ea îl învaþã
pe om calea spre Dumnezeu, spre izvorul mângâierii. Amin. 

Eu, Domnul mângâierii, M-am nãscut în inima mamei
Mele prin dorul ei de Dumnezeu. Tot un dor dupã Mine a fost
viaþa ei pânã ce ea M-a nãscut Om pe pãmânt. S-a hrãnit cu
dorul, ºi dorul s-a fãcut în ea cât Dumnezeu ºi s-a sãlãºluit în
ea cu tot rodul lui, cu toate frumuseþile lui. O, numai prin dor
creºte în om iubirea Mea ca sã Mi-o dea apoi omul, iar dorul
se naºte din pocãinþã, ºi apoi omul Îi face lui Dumnezeu cale
spre el, ºi apoi se face omul împãrãþie a Domnului. Împãrãþia
Mea în om a fost mama Mea Fecioara, ºi ea a rãmas pruncã
pentru împãrãþia Mea, a rãmas ascultãtoare aºa cum numai
pruncii cei scumpi ascultã bucurându-se de darurile prunciei. 

O, poporul Meu, am spus cã cel ce nu primeºte ca un
prunc împãrãþia cerurilor, acela nu este vrednic de ea, acela
nu stã prunc ºi nu se pocãieºte de acest pãcat ca apoi sã nu
mai stau Eu la uºa lui pentru ca sã intru. Nimeni nu poate sã
ºtie cã Eu aºtept la uºa lui dacã nu se pocãieºte, ca apoi sã
doreascã dupã Mine ºi sã iasã din sine ºi sã Mã gãseascã aº-
teptând la uºa lui ºi sã se facã prunc prin pocãinþã, ºi sã se dea
apoi împãrãþie a lui Dumnezeu. Cel ce este împãrãþie a Mea
pe pãmânt, acela este prunc, fiilor copii, ºi voiesc sã învãþãm
pe tot omul taina care-l face pe el sã deschidã împãrãþiei ce-
rurilor care se face dor ºi bucurie în om, ºi apoi omul se face
ca Dumnezeu, fiindcã Eu am ascultat mereu de Tatãl ºi mereu
am fost copil ºi mereu împãrãþie a Tatãlui. Amin, amin, amin. 

– OO,Fiule Care stai la uºa inimii aºteptând! O,
ce fericiþi sunt pruncii, Fiule copil ºi Dum-

nezeu desãvârºit prin Tatãl, Care sãlãºluieºte în Tine! O, feri-
ciþi sunt cei ce Te au, cã aceia stau prunci ºi de aceea ai în ei
împãrãþia Ta. Eu Te-am dorit cu dor de copil ºi ca un copil am
stat aºteptându-Te sã vii, ºi când ai venit, eu m-am supus ºi
am fãcut dupã cuvântul lui Dumnezeu cel prin îngeri ºi m-am
fãcut împãrãþia Ta ºi voia Ta ºi cer ºi pãmânt al Tãu, ºi aºa
Te-am sfinþit eu în trupul meu, în inimioara mea cea de copil. 

Cel ce intrã în împãrãþia lui Dumnezeu este cel ce se
face locaº al ei, iar eu am fost copil adevãrat, Doamne al celor
mici. Cei ce m-au nãscut cu trupul m-au dat Þie locaº, ºi apoi
eu m-am supus ºi am ascultat de pãrinþii pe care Tu mi i-ai
dat, ºi eu i-am iubit mult, cãci ei erau împãrãþie a Ta, Doam-
ne, ºi cu ea m-au crescut, ºi pentru Tine m-au crescut. Dar eu
am rãmas pruncã cu ascultarea ºi cu iubirea, cã mare este la
Tine cel ce se pãstreazã prunc prin ascultare cu iubire ºi cu
credinþã pentru aceste mari ºi cereºti lucrãri. 

O, zbuciumat e omul mare în el însuºi, iar eu nici în
vremea dureroaselor Tale patimi, care au fost ºi ale mele, nu
am fost zbuciumatã, ci am aºteptat cu rãbdare ca un copil
izbãvirea ºi cortul ei cel sfânt. Te-am aºteptat pe Tine sã
înviezi, cãci erai Cel fãrã de moarte ºi erai izbãvirea celor ce
Te aºteptau de Mântuitor prin moartea ºi prin învierea Ta, ºi
care ca niºte copii credeau ºi ºtiau toate de la Duhul Tãu Cel
Sfânt, Care pe toate le ºtie ºi le nãdãjduieºte cu credinþã, ca
pruncii care nu se tem când au ocrotitori, când stau prunci
pentru ca sã aibã ocrotitor. Voiesc sã-l învãþ iarãºi pe poporul
Tãu taina de copil ºi tot lucrul ei cel plin de liniºte ºi de da-
rurile cele cereºti pe pãmânt, ºi sã ia tot omul din cuvântul
nostru cel ziditor de om, Fiule copil al Tatãlui ºi al meu ºi al
tuturor celor ce Te cresc în ei aºa cum Tu ai fost ºi aºa cum
eºti, cãci nimeni nu se poate face Dumnezeu prin har, sãlaº

dumnezeiesc, dacã nu crede cu dor ºi cu aplecare, dacã nu stã
mic pentru sãlãºluirea în el a mãririlor cereºti, care se apleacã
spre cei ce stau prunci pentru Tine pentru ca sã creºti Tu în ei,
iar ei sã stea mici, Doamne al celor vii. Amin. 

O, sã le dãm binecuvântare pentru hrana cea spre fiinþã
ºi sã-i luãm din nou pe braþele învãþãturii vieþii veºnice, Fiule
copil al Tatãlui ºi al meu, ºi sã înþeleagã ei tot mai adânc cã
taina de copil este taina împãrãþiei cerurilor în om, ca sã
creascã ei mici ºi sã fie copii ai Tãi, precum Tu eºti copilul
Tatãlui ºi al meu, Fiule copil Care Te-ai fãcut pildã pentru cei
ce cred cã numai prin dor poate creºte în om iubirea lui Dum-
nezeu, numai prin lucrarea dorului care-l mistuie pe om, ca sã
rãmâi numai Tu apoi în el cu împãrãþia Ta care este viaþa
omului, taina vieþii, Fiule copil. Amin, amin, amin. 

– OO,ce dulce duh de copil ai, mamã! Dulce vo-
iesc sã stau în cei ce cu pocãinþã ºi cu umi-

linþã lucreazã în ei înaintea Mea taina ºi lucrarea de fiu-copil.
Îi am pe cei ce s-au fãcut punte a Mea spre om, îi am sãlaº al
Meu între oameni, ºi mult aº trece spre om prin ei dacã omul
ar iubi sã se facã copil, mamã. Aº curge cu cuvântul gurii
Mele prin ei ºi aº face din pãmânt cer, ºi l-aº face pe om înge-
raº, mamã, aºa cum ai fost tu când îngerul Meu te-a aflat su-
pusã lui pentru taina naºterii Mele din trupul tãu cel fecioresc,
ºi l-aº hrãni pe om cu cuvântul aºa cum pe tine te-am hrãnit
prin înger, cã ai fost cuminte, ºi aºa ai stat împãrãþie a Mea
între oameni pânã ce ea s-a descoperit în toatã slava ei prin
Fiul tãu, Fiul smereniei tale înaintea Tatãlui ºi a îngerilor Lui,
o, mamã-copil! Binecuvântat sã fie poporul Meu, ºi copil sã
fie, cãci împãrãþia Mea este în cei mici, ºi cu ei petrece ea. ªi
Ne vom aºeza din nou în carte cu sãrbãtoarea ta de azi ca sã
Mã creºti tu în ei, mamã, ca sã-i creºti pe ei pentru Mine ºi sã
ºtie ei sã creascã mici, ca sã fie pentru ei împãrãþia cerurilor,
ºi ei pentru ea, mamã. Amin, amin, amin. 

*
OO,poporul Meu, împãrãþia Mea este cu cei mici,

cãci cei mari nu ºtiu sã înþeleagã ce este ea. O,
poporul Meu, fericit este cel ce are peste inima lui ziua facerii
lui de cãtre Dumnezeu. Cine însã nu s-a lãsat iertat de Dum-
nezeu când Dumnezeu l-a chemat pe el, acela nu a cunoscut
dragostea, cãci mai întâi omul trebuie sã simtã dragostea lui
Dumnezeu, facerea lui de cãtre Dumnezeu, ºi chiar dacã apoi
acela cade lovindu-se, el se poate ridica, dar numai dacã el a
trãit ziua dragostei, numai dacã el are scris pe viaþa lui dra-
gostea dintâi, facerea lui Dumnezeu când Dumnezeu cu dra-
goste l-a iertat dupã ce omul s-a arãtat Lui, cãci dacã omul nu
se aratã Domnului ca sã ierte Domnul pe toate cele rele ale
lui, el nu se poate lãsa apoi fãcut de Dumnezeu, Care-l face
pe om ca ºi pe El dupã ce omul se aratã Lui cu totul, ºi numai
dupã aceea omul poate fi iubit de Dumnezeu, cãci ca sã fie
omul iubit, trebuie sã merite sã fie iubit, cãci iubirea înseam-
nã Dumnezeu, ºi omul trebuie sã-L iubeascã pe Dumnezeu ºi
nu pe om, fiindcã Dumnezeu este Cel ce iartã pãcatele omu-
lui ca sã-l facã apoi pe om, iar facerea e lucrare mare, nu este
iertare ºi atât, cãci precum pomul se cunoaºte dupã roadele pe
care le face, la fel ºi omul, se cunoaºte ce fel de om este dupã
ce fel de fapte face. 

O, fericit este cel ce are parte de înviere, de dragostea
dintâi, de ziua facerii lui cea de la Dumnezeu fãcutã ºi nu de
însãºi dragostea lui de Dumnezeu! Una este sã-i slujeascã
omul omului cu dragostea lui de Dumnezeu, ºi alta este sã-i
slujeascã omul omului cu dragostea lui Dumnezeu din el, dra-
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goste care nu cere camãtã, cãci atunci omul Îl slujeºte pe
Domnul ºi nu pe om, ºi ca pentru Dumnezeu lucreazã nece-
rând înapoi, ºi aºa poate vedea aproapele omului iubirea lui
Dumnezeu iubind în om. Amin. 

O, poporul Meu, o, fiilor, zidiþi-vã unii pe alþii cu
Dumnezeu atunci când vã adunaþi spre zidire, ºi adunaþi-vã ca
sã vã zidiþi, cãci facerea cea de la Dumnezeu peste om e lu-
crare mare, nu este iertare ºi atât, ºi ea se cunoaºte dupã roa-
de, ca ºi pomul, ºi se cunoaºte dupã duhul din om. Dacã omul
stã la fãcut sau dacã nu stã la fãcut, aºa se cunoaºte duhul din
el, aºa se cunoaºte dacã are peste el ziua facerii lui de cãtre
Dumnezeu. 

Cu mare dor, cu mare dragoste v-am spus demult, copii
ai poporului Meu, cã voiesc sã fac din voi prinþi ºi prinþese,
crai ºi crãiese, neam împãrãtesc, ca sã semãnaþi cu neamul lui
Dumnezeu ºi sã aveþi inimi ca ale Lui, ca ale fiilor Lui, fire
ca a Lui, purtare ca a Lui, ca sã vã dovediþi neam împãrãtesc,
cu fineþe mare în purtare, în simþire ºi în vorbire, ºi nu altceva
am dat Eu sã vã spun când am spus ce voiesc sã fac din voi,
ca apoi voi din lãuntrurile voastre sã vã arãtaþi cã sunteþi de
neam împãrãtesc ºi cã aºa purtare aveþi ºi tot aºa ºi cinste
între oameni. Cu mare dor, cu mare dragoste v-am spus Eu
aceasta ce v-am spus, ca atunci când vã întâlniþi spre bucurie,
sã vã fie spre mai mare zidire prin învãþãtura din care vã hrã-
niþi voi, ºi sã fiþi voi slava numelui Meu, slavã vãzutã din cer
ºi de pe pãmânt, ºi sã fiþi precum în cer, ºi sã fiþi aºa pe pã-
mânt, fiilor. V-am învãþat prin fiii prin care-Mi strecor cuvân-
tul ºi învãþãtura Mea peste voi, v-am învãþat cã nu trebuie sã
fie între voi iubiri, ci trebuie iubire sã fie între voi, ca sã fiþi
voi una, ca sã fiþi voi ca unul, fiilor. V-am învãþat ca iubirea
sã vã fie hrana ºi liniºtea ºi nesomnul pentru ea, cã fãrã ea nu
este putere pentru Mine între voi; ba, din contra, dau sã-ºi
facã loc cu voi certuri pe cuvinte, ºi acestea stricã duhul iu-
birii. Cuvântul iubire trebuie sã-l puneþi sus, cãci este tainã
mare, ºi cu ea Eu Mã dau vouã cu Trupul ºi cu Sângele Meu
spre viaþa voastrã, spre taina Mea dintre voi, fraþi mai mici ai
Mei. O, nu trebuie sã umblaþi cu nepãsare faþã de aceastã tai-
nã, cãci Eu cu ea lucrez la facerea voastrã, la facerea celui ce
stã la facere, ºi cu ea plâng pentru cel ce nu stã la facerea cea
de la Mine facere. O, fiilor, viaþa, când ea este de la Mine fã-
cutã în om, ea are bãrbãþie, ºi mai ales prin greu, ºi în cine ea
trãieºte, ea nu trãdeazã pe Cel ce a fãcut-o în om, ci moare
mereu pentru ca sã trãiascã, fiindcã viaþa nu are nimic comun
cu laºitatea care ar da sã îmbrace pânã ºi haina umilinþei pe
deasupra ei. 

O, ce frumoasã este la Mine adunarea celor smeriþi pe
care sfinþii o aseamãnã cu adunarea serafimilor, fiilor! O, ce
mult a învãþat din Mine apostolul Pavel, cel din urmã chemat
pentru zidirea bisericii Mele! El s-a lãsat de Mine fãcut
într-o clipã când l-am chemat, ºi a trãit din plin ziua facerii
lui cea de la Mine ºi a rãmas în ea, în dragostea dintâi, ºi nu
s-a mai despãrþit de el ziua aceea, ºi nici el de ea, iar Eu,
Domnul, i-am dat lui cel mai mare har, ºi har peste har i-am
dat peste tot pe unde el Mã zidea sau zidea biserici pentru
împãrãþia Mea, surpând din om împãrãþia lumii ca sã punã în
locul ei împãrãþia care nu era din lumea aceasta, ºi pentru care
omul trebuie sã se facã copil. Amin. 

O, poporul Meu, cel mai mare învãþãtor pentru viaþã
este copilul, pe lângã care se strâng cu toatã iubirea ºi tata ºi
mama ºi fraþii ºi rudele lui ºi toþi cei ce-l vãd pe el copil fru-
mos ºi scump, copil atrãgãtor, aºa cum a fost Pavel, apostolul
Meu, cãruia i se închinau cãpetenii ºi regi gata-gata sã pri-

meascã mãrturisirea lui cea despre împãrãþia Mea care nu era
din lumea aceasta, ºi era mai presus de ea. 

Eu am spus cã cine nu va primi ca un copil împãrãþia
Mea nu va putea intra în ea. Cine nu gustã din ea nu poate cu
ea. Cine nu gustã din duhul de copil nu doreºte dupã aceastã
tainã care înseamnã om-copil. Iar acum Eu spun cã cine nu
Mã primeºte pe Mine ca pe un prunc în el, aºa cum M-am
nãscut ºi aºa cum am crescut, acela nu va putea sã fie prunc,
ci va rãmâne om mare, care nu ºtie ce este taina prunciei,
taina vieþii ºi gustul ei. Mã doare dupã tot omul, iar durerea
Mã împinge sã strig dupã om, cã Mã doare de la om, ºi el nu
ºtie durerea Mea de la el. 

O, omule, o, omule, o, omule ieºit din om ºi care nu ai
facere de la Dumnezeu ºi iubire de la El! Nu ai pentru cã tu
ai iubiri, ai multe iubiri, ºi ele sunt din lumea aceasta ºi cu ea
seamãnã. O, tu nu ºtii sã-þi mãsori iubirea pe care zici sau
simþi cã o ai pentru Mine. O, ce vei face tu când Eu, Domnul,
þi-o voi arãta cum a fost când îþi voi arãta cum l-ai avut în
inima ta pe cel de lângã tine pe care zici cã-l iubeºti, pe cel ce
l-ai aºezat în tine spre durerea lui, spre clãtinarea lui când le
vei vedea pe acestea? Ce vei face când îþi voi arãta cât te-ai
iubit, cât de mult ai þinut la vederea ta ca la un dar nepreþuit
de cei din jur, ºi pentru care tu ai suferit ºi ai fost departe de
iubirea cea pentru cel de lângã tine, ºi aceasta pentru iubirea
de tine pe care nu ai cum sã þi-o cunoºti câtã vreme nu vezi
spre tine, ci vezi în faþa ta? 

O, poporul Meu, nici iubirea de sine nu poate omul,
sãracul, sã ºi-o înþeleagã, sã ºi-o vadã, cãci omul nu poate
privi spre el, ci numai în faþa lui ºi în pãrþi. 

O, omule, ce vei face când Eu, Domnul, venind îþi voi
arãta cât de copil trebuia sã fii faþã de mãrirea pe care o vei
vedea gata pregãtitã pentru cei ce au fost mlãdioºi pentru îm-
pãrãþia Mea în ei, pentru cei ce din facerea Mea de peste ei au
învãþat sã stea mici pentru ca sã fiu Eu povãþuitorul lor,
fãcãtorul lor cu mustrarea Mea sau cu iubirea Mea? O, omule,
iubirea pe care o vrei tu nu se face din iubirea de la cei de
lângã tine. Iubirea tu trebuie sã fii ca s-o ai, ºi de la Mine tre-
buie s-o iei, ºi apoi s-o dai, ca ea sã se înmulþeascã, fiindcã
cel ce se dã, acela are, acela este, precum Eu sunt, ºi altfel Eu
nu pot sã spun: «Eu sunt Cel ce sunt», iar Eu trebuie sã am ºi
trebuie sã te am, omule, fiindcã M-am dat pentru tine cu totul,
spre îndumnezeirea ta, ºi am lângã tine fii-copii prin care te
povãþuiesc. Amin. 

O, copii ai poporului Meu, voi sã fiþi atenþi, cã Eu M-am
dat pentru voi ºi M-am dat vouã cu totul ca sã vã ºtiu prin
aceasta nãscuþii cei din Mine, din Trupul ºi din Sângele Meu,
ca sã nu mai rãmâneþi voi nãscuþi din trupul ºi din sângele
pãrinþilor voºtri din care vã aveþi trupul, iar învãþãtura Mea de
peste voi daþi-o voi fiilor oamenilor, ca sã înveþe ei de la voi
naºterea lor din Dumnezeu, cãci vouã trebuie sã vã fie mare
cuvântul dacã Eu vã hrãnesc mereu cu duhul cuvântului Meu. 

O, Eu te-am învãþat, poporul Meu, sã nu stai fãrã Mine
lângã tine, ca sã nu te gãseascã diavolul singur, fiule. Te-am
învãþat sã nu primeºti slavã de la oameni, slavã de la diavol,
ca sã nu o pierzi pe cea de la Mine ºi care te aºteaptã sã te
mãreascã ori sã te judece dacã tu nu ai avea putere sã cunoºti
când primeºti slavã de la oameni nefiind Eu lângã tine ca sã-þi
spun mereu ºi sã fii mereu viu ºi cu viaþã neatacatã de cei fãrã
de viaþã în ei. Duhul de copil este singura ta salvare, ºi prin el
vei semãna cu mama Mea Fecioara ºi prin el vei face lucrarea
naºterii Mele în tine, ºi din tine peste toatã fãptura apoi, fiule
nãscut din Trupul ºi Sângele Meu. Dacã ai da sã fugi de lu-
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crarea aceasta ºi de locaºurile Mele, Eu aº fi Acela Care te-aº
aduce sã dai seama aici înaintea Mea, fiindcã tu nu Mã poþi
tãgãdui, nu Mã poþi înºela, nu Mã poþi trãda, nu Mã poþi
pãrãsi, nu te poþi ascunde ca sã nu mai fii al Meu, cãci te-ar
arunca înapoi lumea pentru multul Meu semn de peste tine.
Dar duhul de copil þi-l hãrãzesc mereu ca pe unica ta salvare,
ºi prin el sã semeni cu Mine în ascultare de Dumnezeu, ºi sã
semeni cu mama Mea Fecioara, din al cãrei trup ºi sânge Eu
M-am nãscut Om plin de har ºi de adevãr, cãci am fost fãgã-
duitul Tatãlui pentru ca sã vin din cer pe pãmânt ºi sã plãtesc
cu viaþa Mea depusã pe cruce viaþa pe care omul a pierdut-o,
viaþa lui cea de la Dumnezeu ºi facerea din nou a ei în om prin
cuvântul Meu cel de la sfârºit de timp, cel de azi, poporul
Meu, ºi apoi prin Trupul ºi Sângele Meu dat omului ca sã stau
Eu nãscut în om ºi crescut de om înãuntrul lui ºi sã-L vadã
lumea pe Dumnezeu în om locuind ºi lucrând, cãci omul a
fost fãcut sã fie templu pentru Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

– OO,cine, Fiule Doamne, cine mai poate fi între
oameni atât de copil ca Tine? Copil al Ta-

tãlui fiind, unicul Lui copil, nãscut din Tatãl, Te-ai fãcut apoi
copil al omului, cel mai copil între toþi cei nãscuþi. Atât de
copil cum ai fost Tu nu a fost, nu este ºi nu va fi, Fiule copil
din cer ºi de pe pãmânt nãscut, ºi supus apoi ca cel mai copil
între copii. O, de ar pãtrunde pe toþi fiii poporului cuvântului
Tãu taina aceasta de copil, ºi sã fie în el iubire ºi nu iubiri,
cãci iubirea este una ºi este Dumnezeu ºi nu omul, Fiule copil
ºi Dumnezeu desãvârºit. Amin. 

O, aºa sã poþi ºi tu sã fii, popor nãscut din Trupul ºi din
Sângele Fiului meu, Care este Fiul Tatãlui Savaot. O, aºa sã
iubeºti ºi tu, aºa sã cunoºti ºi tu iubirea, taina cea mai de sus
între tainele lui Dumnezeu. Amin. 

Te-a învãþat Fiul meu sã te încopilãreºti. Þi-a arãtat
cum, prin însãºi viaþa Lui de copil al Tatãlui ºi al meu ºi al
tãu, cãci El, ca un copil, ca un prunc junghiat þi Se dã cu su-
punere ca sã te înveþe supunerea ºi iubirea ei care naºte fii
pentru El, popor nãscut din Dumnezeu, Care S-a coborât din
cer ºi S-a fãcut Om ca sã te nascã pe tine din cer, ºi sã nu mai
fii tu de pe pãmânt sau pãmânt apoi, ci sã fii fiu de Dumne-
zeu, ºi sã fii Dumnezeu prin har, aºa cum a fost Pavel apos-
tolul, care a lucrat ca ºi Dumnezeu dupã ce s-a lãsat sã fie
copil nãscut din Dumnezeu prin duhul ºi prin darul prooro-
ciei, care înseamnã Dumnezeu cu oamenii pe pãmânt. Amin. 

Iar Tu, Fiule copil, Doamne a toatã firea, sã fii cu nã-
dejde mare în fiii Tãi care Te poartã ºi care Te iubesc cu dor
ºi cu supunere de fii, ºi lor se vor închina popoarele în nume-
le Tãu, cã mare ºi minunat este numele Tãu de pe creºtetul
lor, Doamne ºi copil al Tatãlui ºi al meu ºi al celor ce Te cresc
în ei ca ºi toþi cei care s-au închinat Þie cu viaþa ºi cu roade-
le ei între fiii oamenilor, de la începutul ºi pânã la sfârºitul
timpului omului. Amin, amin, amin. 

– OO,dulce mama Mea, dacã mereu îi vom în-
vãþa ºi îi vom îndemna, ei vor simþi mereu

gustul cel de nelepãdat al umilinþei de duh ºi nu vor mai da
din ei duhul de copil, ºi se vor strânge pe lângã ei cerul ºi pã-
mântul, mamã, ca lângã copiii cei scumpi, frumoºi ºi scumpi,
ºi vor fi ei templu al lucrãrilor cereºti aºa cum ai fost tu casa
Mea de venire pe pãmânt dupã ce ca o pruncã te-ai supus ºi
tainic te-a lucrat Tatãl pentru slava ta ºi a Mea ºi a celor ce ca
ºi tine se supun sub duh de copil ca sã Mã sãlãºluiesc Eu în
ei cu slava împãrãþiei Mele, mamã. Amin, amin, amin. 

21 noiembrie/4 decembrie 2004

Sãrbãtoarea de treisprezece ani de la târnosirea Sfintei
Sfintelor Noului Ierusalim 

Taina uºii deschise este inima omului frumos. Cea mai mare iubi-
re este sã-l îndrepþi pe cel greºit. Antichrist va fi îngenuncheat
chiar de taina þãrii strãlucirii, care are biruinþã asupra diavolului, 

crucea. 

DD uhul Meu Cel Sfânt este plin de umilinþã când
Se face cuvânt peste pãmânt ºi peste om, cãci

Eu, Domnul, voiesc sã-l trag pe om spre cele de sus, spre
Duhul Sfânt Mângâietorul, Care nu are în El nimic omenesc,
nimic de la trup, chiar dacã El Se apleacã spre om ca sã facã
din trupul lui ºi în trupul lui bucurie a Duhului Sfânt, bucurie
cereascã, cer de sfinþi ºi de îngeri, coborât în om spre lucrare
de Duh Sfânt, Duhul Cel plin de umilinþã, ca sã facã El voia
Mea pe pãmânt precum în cer face. Amin, amin, amin. 

Mã fac cu duhul plin de umilinþã sãrbãtoare în mijlocul
tãu, poporul Meu, ºi Mã închin, ca un Dumnezeu al smereniei
de duh, locaºului Meu cel sfânt, grãdiniþei cuvântului Meu pe
care o pomenesc sfinþii ºi îngerii pentru sãrbãtoarea ei de pe-
cetluire cu legea cea cereascã, ºi în mijlocul ei sã-Mi scriu cu-
vântul Meu din zilele acestea, cuvânt care coboarã deasupra
ei cu puterea smereniei Mele de duh, poporul Meu, iar cei ce
stau porþi ale Mele când vin cuvânt, sã Mã împartã peste pã-
mânt ca sã ºtie neamul omenesc cã Eu vin venind ºi cuvân-
tând, iar când Eu cuvintez, cerul ºi pãmântul se bucurã de în-
noirea lor cea din cuvântul Meu, de facerea lor, aºa cum la în-
ceputul facerii a fost bucurie de facere. Amin. 

O, purtaþi-Mã spre inima poporului Meu, copii din
porþi ºi care staþi înaintea Mea ºi a poporului Meu cu duhul
plin de umilinþã ºi de aplecare ca sã-l tragem pe el spre cele
de sus, spre Duhul Sfânt Mângâietorul, Care nu are în El ni-
mic omenesc, nimic trupesc, chiar dacã El Se apleacã omului.
Purtaþi-Mã cu duhul umilit, ºi tot aºa sã vã ºi daþi poporului
Meu cu cuvântul cel de la Mine. Amin. 

O, dacã Eu l-aº putea face pe om sã Mã lase sã stau în
el aºa cum sunt Eu, ar putea el vedea puterea fiinþei lui cea
din Mine lucratã în el, ºi apoi puterea Mea în cuvântul lui cel
plin de umilinþã. Mereu, mereu am spus cã cel mai frumos
duh este duhul umilinþei, care-l face frumos pe om, cãci un
aºa om stã mereu cu fereastra deschisã, cu uºa deschisã pen-
tru toate cele ce-l fac frumos pe el. 

O, fiilor care aveþi urechi de auzit cuvântul Meu, sã le
spuneþi tuturor cã cea mai mare iubire este sã-i spunem omu-
lui ce greºeºte. Sã le spuneþi tuturor cã Eu nu am venit pe pã-
mânt sã-i fiu omului duºman nespunându-i ce greºeºte aºa
cum face cu el diavolul ºi omul care nu-i este omului prieten
bun. Eu dacã nu i-aº spune omului ce greºeºte i-aº fi duºman,
dar Tatãl M-a trimis dupã om sã împlinesc ºi sã desãvârºesc
legea iubirii cereºti dinspre Dumnezeu spre om, iar dacã
omul este primitor de Dumnezeu, acela nu mai face ca Adam,
care nu M-a primit, ca Israel care nu a voit sã stea în Duhul
Meu, în duhul ascultãrii, ca fariseii ºi cãrturarii care mereu,
mereu stãteau împotriva cuvântului Meu care umbla la inima
lor ca s-o curãþeascã de cele omeneºti ºi trupeºti, de cele ce
nu dau viaþã lui Dumnezeu în om, iar Eu dacã nu i-aº spune
omului greºalele i-aº fi duºman. 

O, ce frumos este omul care face pace între Dumnezeu
ºi om, copii care aþi ascultat sã staþi înaintea cuvântului Meu
când el vine spre om ca sã-l facã! O, ce frumos este omul care
are în el aceastã iubire! O, ce frumoºi erau sfinþii care aveau
ucenici frumoºi prin duhul umilinþei, frumoºi prin duhul as-
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cultãrii ºi al credinþei! Fãrã duhul credinþei omul este el, este
urât, lucreazã urât, fiilor copii. O, ce frumos este omul care
aude glasul cuvântului Meu ºi crede în el ºi învaþã de la Mi-
ne cu duhul cel umilit al credinþei lucrãtoare prin iubire! O,
copii plini de iubirea Mea pentru om, ce bine ar fi sã ºtie tot
mai frumos poporul Meu care aude glasul Meu sã ia parte cu
toatã fiinþa lui la bucuriile Mele cu el, cãci bucuriile Mele
sunt altceva decât cele ca pe pãmânt bucurii, dar omul nu cau-
tã bucurii trainice, ºi el nu ºtie ce dor Îmi este Mie sã pot lua
ºi Eu parte la bucuriile lui, sã semene bucuriile lui cu ale Me-
le, sã însemne ele Dumnezeu ºi sã nu însemne omul. O, ce
dor Îmi este sã ia omul parte la bucuriile Mele, la gustul lor
cel ceresc ºi sã se facã ele stãpâne pe om ºi sã-l facã pe om
frumos ca pe Dumnezeu, copii plini de iubirea Mea pentru
om! O, Eu vã am pe voi în mijlocul poporului Meu vase ale
iubirii Mele pentru om, ºi Mi-e tare milã de voi, cãci vouã vã
trebuie bucurii, iar bucuriile voastre nu pot fi altele decât uce-
nici frumoºi ai cuvântului Meu cel plin de umilinþã ca sã-i
înveþe el pe ei duhul ascultãrii ºi al credinþei, duhul care-l face
copil pe om, cãci cine nu este om-copil înaintea Mea ºi a
voastrã ca sã vãd Eu aceasta prin ochii ºi prin inima voastrã,
acela este om din om, om nãscut de jos ºi nu de sus, om care
stã ºi petrece întru cele de jos, om care nu ºtie ce este iubirea
cea de sus, care se naºte copil în om, aºa cum s-a nãscut ea în
mama Mea Fecioara, care s-a nãscut din iubirea cea de sus ºi
a rãmas în ea ºi frumoasã ca ea, ca un copil al iubirii de sus.
Amin. 

E sãrbãtoare cu iubire în ea, cu Duhul Meu Cel plin de
umilinþã în ea, cãci Eu cu mare umilinþã am sfinþit pe pãmânt
în zilele Mele cu voi locul ºi chivotul Sfintei Sfintelor din
zilele acestea pe pãmânt. E sãrbãtoarea zilei ºi a anului ºapte
mii cinci sute de la facerea lumii când Eu, Stãpânul a toatã fi-
rea, am împlinit Scriptura coborârii tainei de nou Ierusalim pe
pãmântul român, aºa cum mulþi sfinþi au proorocit de la
Duhul Sfânt pentru zilele venirii Mele cu naºterea din nou a
toatã firea la sfârºit de timp. 

Tot cerul care Mã þine deasupra, tot cerul de sfinþi ºi de
îngeri ºi de puteri cereºti se închinã ºi Mã închinã Tatãlui
pentru biruinþa Mea peste pãmânt acum, la sfârºit de timp. Se
apleacã Tatãl ºi vã sãrutã ca pe copii odatã cu aceastã sãrbã-
toare pomenitã azi, ºi aduce lângã voi sãrbãtoarea ºi ziua
aceea când l-a avut aici pe cel ce a mãrturisit lucrarea cu-
vântului Meu ºi chivotul ei cel sfânt, pe arhiereul Ioan-Irineu,
care ºi-a aplecat capul înaintea Mea ca sã împlineascã aceas-
tã Scripturã de nou Ierusalim pe pãmântul român, ºi apoi
iarãºi ºi-a aplecat capul înaintea celor ce l-au apãsat pe el
pentru cã a împlinit cuvântul Meu cu duh de credinþã ºi cu as-
cultare ca un fiu-copil iubitor de Dumnezeu. Îl aduc aici cu
duhul ºi vi-l dau spre vedere cu ziua cea de atunci, ºi apoi îl
sãrut ca pe un copil, ca ºi pe voi, ºi apoi îl întãresc în rãbdarea
pe care o are, cãci rãbdarea este darul celor sfinþi pânã la sfâr-
ºit, ºi ea nu este a tuturor. Amin, amin, amin. 

O, Mã doare cu durere dumnezeiascã în aceastã zi, Mã
doare când îl vãd pe antichrist cum se zbate sã-Mi îngenun-
cheze sub el þara strãlucirii, pãmântul român sub puterea lui,
dar Eu, Domnul, îl voi îngenunchea pe el curând, curând, cãci
acest pãmânt este al Domnului ºi nu al omului, ºi Eu Mi-l voi
lua înapoi ºi voi face din el ºi pe el voia Mea. Amin. 

O, popor român, stai la învãþat voia Mea înaintea Mea.
Ieºi de sub robia omului ºi aºeazã-te în calea Mea, cã Eu îþi
þin calea ca sã te izbãvesc. Duhul Meu Cel Sfânt þi-L dau ca
sã te înnoieºti cu El, cã tu nu poþi sã fii al tãu dacã stai pe pã-

mânt ales de Dumnezeu. Curând, curând te voi scoate de sub
robie ºi vei vedea mâna Mea deasupra ta, ºi atunci Mã vei
preaslãvi, cãci tu ai pe fruntea ta semnul apostoliei, cã ai fost
însemnat de cel întâi chemat al Meu între ucenicii Mei cei de
acum douã mii de ani. Apostolul Meu Andrei te pecetluieºte
ºi azi cu duh de bãrbãþie ca sã te trezeºti dacã voieºti, cãci azi
e zi de jale pe pãmântul român. Se zbat fiii diavolului sã su-
punã sub ei acest pãmânt sfinþit de cuvântul Meu cel de acum
douã mii de ani ºi cel de azi, dar ei nu vor mai avea zile multe,
cãci slava Mea va coborî pe pãmânt cu mânie ca sã cureþe de
pe el fãrãdelegea ºi pe toþi slujitorii ei. Amin. 

E zi de jale în cer ºi pe pãmântul român, dar Eu îi hãrã-
zesc poporului de pe el zi de trezire, zi de curãþire a necredin-
þei, ºi luminare îi hãrãzesc lui, ºi biruinþã asupra diavolului,
crucea. Amin. 

O, copii care staþi ochi ºi urechi la Mine ºi la cuvântul
Meu! Mã mistui de durere pentru pãmântul român în mijlocul
cãruia vã am pe voi luminã a lumii. Împãrþiþi durerea Mea ºi
lumina Mea peste pãmânt. Pe cât de mare Mi-e bucuria pen-
tru pomenirea biruinþei Mele prin voi peste pãmânt, pe atât de
mare Îmi este durerea pe care diavolul Mi-o face în ziua
aceasta prin zbaterea lui ca sã biruiascã el pe pãmântul alege-
rii Mele, dar el va ºti în curând cã locul lui este plângerea ºi
scrâºnirea dinþilor ºi cã locul slavei Domnului este pãmântul
pe care dã el iarãºi azi sã-l ia sub stãpânirea lui. Eu însã îl voi
nimici pe el curând, curând, pe el ºi pe toþi slujitorii lui, pen-
tru cã vremea este acum a Mea ºi nu a lui, ºi pe mulþi îi voi
îndemna spre viaþa veacului ce va sã fie ºi îi voi smulge din
înºelãciunea veacului omului, ºi aceºtia vor primi puterea ºi
vor iubi cerul pe pãmânt, ºi va asculta pãmântul de cer, ºi oa-
menii de pe el vor vedea pe Dumnezeu ºi Îl vor sluji pe El.
Amin. 

O, poporul Meu, roagã-te cu ascultare, roagã-te cu
post, ºi nu uita cã cel mai desãvârºit post lângã rugãciune este
viaþa cu ascultare de Dumnezeu. Am în mijlocul tãu fii-copii.
Ascultã-i, cã au nevoie de mângâiere, au nevoie de bucurii,
iar bucuriile lor nu pot fi nimic decât ucenicii cei frumoºi ai
cuvântului Meu cel plin de umilinþã ºi care-i învaþã pe ei du-
hul credinþei, ºi apoi al ascultãrii, duhul care-l face copil fru-
mos pe om. Ascultã-i, poporul Meu, cã nu e bine sã te asculte
ei pe tine, ci e bine sã fii credincios, sã ai credincioºie, sã ai
recunoºtinþã, sã ai mulþumire cu ascultare ºi sã înveþi, poporul
Meu, duhul umilinþei. Am în mijlocul tãu pe cei ce se umilesc
pentru tine. Uitã-te la ei ºi nu fi mai mare, ºi sã fii mic cât ei,
cã nu este ucenic mai mare ca învãþãtorul sãu, poporul Meu.
Dacã vrei sã fii scris ucenic, sã fii mic ca ei, sã nu fii mai ma-
re ca ei înaintea lor ºi înaintea Mea, sã nu fii mai mare peste
ei, cãci ei au nevoie de bucurii, au nevoie de iubirea Mea în
ucenici, are cerul din ei nevoie de ucenici cu iubirea Mea în
ei, poporul Meu. O, Eu sunt Dumnezeul rãbdãrii ºi al mângâ-
ierii pentru cei mici, iar pentru cei mari în duhul lor sunt
Dumnezeul dreptãþii ºi sunt Domnul umilinþei, ca sã înveþe
omul de la Mine frumuseþea iubirii dumnezeieºti ºi sã se hrã-
neascã cu ea. Amin. 

O, copii care staþi supuºi pentru venirea cuvântului
Meu, vã aºez cuvântãtori din partea Mea peste cei ce stau la
crescut ºi la învãþat ºi vã învãþ aºa: supuneþi-vã celor ce nu se
supun, cãci cei ce nu iubesc nu se supun, dar Eu sunt în voi
Dumnezeul înþelepciunii cereºti, Dumnezeul rãbdãrii ºi al
mângâierii, ºi Eu vã voi mângâia pe voi. Daþi întâietate zidirii
cereºti peste cei ce nu au duhul supunerii, ca sã vindecãm pe
cei ce aud de la voi cuvântul Meu, sã-i vindecãm de orice
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urmã de îngâmfare, de duh de sine, fiilor copii, ºi cãutaþi cu
toatã atenþia sã nu mai întreacã timpul pentru cele de tre-
buinþã trupului pe cel de trebuinþã duhului care suspinã spre
Mine din voi ºi din toþi cei ce cu dor tânjesc în ei dupã cele
cereºti între fraþi. Eu voiesc ca poporul cuvântului Meu sã fie
sãrbãtoarea Mea, sala Mea de nuntã, locaº al slavei Mele pe
care s-o vadã sfinþii ºi îngerii ºi sã se bucure ei de slava Mea
cea de la poporul Meu. Bucuraþi-vã ºi plângeþi cu cei ce sunt
asemenea vouã, bucuroºi sau plânºi, cãci bucuria voastrã sunt
Eu, iar plânsul vostru sunt cei ce nu s-au lãsat atât de mici
încât sã pot Eu încãpea în ei spre bucuria voastrã care vã dã
vouã putere sã staþi înaintea Mea ºi înaintea poporului Meu
pentru rod ceresc între pãmânt ºi cer. Amin. 

Eu în cei mici încap, cãci sunt Domnul umilinþei. Umi-
linþa Mea este slava Mea. Umilinþa de duh sã fie ºi cu tine,
poporul Meu, ºi aceastã slavã sã Mã bucure pe Mine din mij-
locul tãu, cã Eu din mijlocul tãu trebuie sã fiu Învãþãtor peste
fiii oamenilor care vin spre apa vieþii, ºi apoi prin curãþire vin
spre viaþã. Amin. 

Din mijlocul tãu voiesc sã Mã arãt peste pãmânt cu
chipul ºi asemãnarea Mea, poporul Meu, iar duhul credinþei
ºi al ascultãrii ºi al umilinþei de duh te va ajuta sã faci voia
Mea când cu dor tu vei dori sã fii ca Dumnezeu. Amin, amin,
amin. 

29 noiembrie/12 decembrie 2004

Sãrbãtoarea sfintei Virginia, trâmbiþa Domnului 

Lumea îngerilor împlineºte planul Domnului ºi stârpeºte stã-
pânirea lui antichrist. Smerenia este poarta Domnului spre om. 

Sfinþenia este iubirea cea pentru Dumnezeu. 

OO,nu vã lãsaþi spre neputinþã, copii care-Mi scrieþi
cartea cuvântului Meu din zilele acestea, cãci el

aduce apoi peste voi noi puteri când vouã vã sunt de atâtea ori
doborâte puterile, puterile Mele din voi, nu ale voastre, fiilor
copii. O, e mare rãzboi în cer, dar uitaþi-vã cât de mare stau la
cârma luptei, ºi daþi-vã unul altuia puteri în porþi ºi staþi porþi
pentru cuvântul Meu ca sã-i pot da fiinþã pe pãmânt ºi sã se
împlineascã el ºi sã se vadã cum Eu, Domnul, din lumea cea
nevãzutã cuvintez ºi lucrez spre vedere ca sã Mã arãt, prin
cuvânt împlinit Dumnezeu adevãrat peste tot ºi peste toate.
Amin. 

Lumea îngerilor stã mereu în slujba planurilor Mele, a
Scripturilor Mele ca sã le împlineascã. Lumea îngerilor e ce-
rul, ºi au dat îngerii Mei luptã mare împotriva îngerilor întu-
nericului acestui veac lumesc, îngeri care voiau sã Mã biru-
iascã de la cârma luptei. Eu însã v-am poruncit vouã sã ridi-
caþi mânuþele ºi sã-Mi cereþi Mie sã încep sã fac biruinþã din
cer pentru þara Mea ºi a voastrã, þara cuvântului Meu, ºi sã
dobor în zilele ce vin planul lui antichrist, care se zbate cu pu-
terea ºi cu lucrarea diavolului sã-Mi stãpâneascã el pãmântul
alegerii Mele, pãmânt pe care Eu sunt Stãpân, Eu ºi planul
Meu cel pentru sfârºitul fãrãdelegii de pe pãmânt. Amin. 

Am proorocit în dimineaþa sãrbãtorii zilei de pecetlui-
re cu legea sfinþeniei peste grãdiniþa cuvântului Meu, zi care
a fost zi de jale (12 decembrie 2004, ziua alegerilor prezidenþiale
în România, n.r.), am proorocit cã voi face trezire peste poporul
român ºi duh de bãrbãþie, ºi cã voi cãpãtui zilele stãpânirii lui
antichrist, iar lumea îngerilor, la auzul cuvântului Meu cel
rostit pentru acest început de biruinþã, a dezlãnþuit rãzboi din
amândouã pãrþile, iar Eu am vegheat ºi am început cu zile de

biruinþã. Am biruit tot ce diavolul a plãnuit din vreme prin
toate descântecele lui, cãci voi v-aþi rugat, precum Eu v-am
vestit ºi v-am învãþat, iar în ziua când lovitura împotriva bi-
ruinþei Mele a vrut sã fie datã v-am spus sã-Mi cereþi cu mâ-
nuþele ºi cu inimioarele ridicate spre Mine toate odatã într-un
glas pe cel ce va sã biruiascã împotriva a tot planul diavolesc,
pregãtit sã-Mi curme mersul Meu spre zilele gloriei þãrii
întoarcerii Mele cuvânt pe pãmânt, ºi aºa Eu am împlinit, iar
lumea îngerilor buni ºi a celor rãi care au fãcut rãzboi între ei
au sfârºit ziua cu biruinþa de partea Mea, ºi aºa voi sta Eu la
cârma luptei nevãzutã între cele douã feluri de lumi ale în-
gerilor, ºi aºa voi aduce Eu înaintea Tatãlui, apoi, toatã biru-
inþa Mea, cãci toate Îmi vor fi supuse, ca apoi Eu sã le supun
Tatãlui, împreunã cu Mine ºi cu toþi iubitorii de Dumnezeu.
Amin. 

O, copii zdrobiþi în porþi, sã nu se scurgã ziua aceasta
fãrã ca Eu, Domnul, sã nu o însemnez în cartea Mea cu voi,
ziua intrãrii în cele ce nu se vãd a trâmbiþei Mele Verginica.
Sã vã ridicaþi aºa cum puteþi, sã ne ridicãm unii pe alþii, Noi
pe voi, ºi voi pe Noi, fiilor copii, fiilor cuvântãtori, ºi sã-i
dãm glas cuvântului de sãrbãtoare, de pomenire a trâmbiþei
Mele care a sunat înaintea Mea ca sã pregãteascã ea zilele
Mele de acum cu voi peste pãmânt, cãci acum Eu, Domnul,
trâmbiþez în toate laturile ca sã sfârºesc ce a mai rãmas de lu-
crat pentru supunerea a tot ºi a toate înaintea Tatãlui Savaot.
Amin. 

Hai, Eu vã dau putere, vã iau neputinþa, vã iau povara
care vã apasã ºi v-o dau pe a Mea, chiar dacã Mi-e aºa de milã
de voi pentru poverile de pe voi. Sã ne miluim unii pe alþii, sã
ne mângâiem, cã nu are cine, fiilor copii, ºi sã lucrãm lucrarea
zilei, cãci Tatãl Meu lucreazã, ºi Eu lucrez, ºi voi sã lucraþi,
cã lucrarea lui Dumnezeu nu stã din lucru chiar dacã omul nu
lucreazã la ea, nu stã în ea, nu ia din ea ca sã fie ca Dumne-
zeu, lucrãtor, ºi nu fãrã de lucru sã stea omul. Sunt cincizeci
de ani de când glasul Meu roagã pe om sã lucreze pentru
Mine ºi nu am putut pânã la voi sã fac omul sã-ºi lase lucrul
ºi rangul ºi casa ºi coasa ca sã facã apoi lucrul Meu, ºi sã în-
veþe mai întâi sã-l facã. Am folosit-o pe Verginica de trâmbiþã
prin care sã-i strig pe oameni sã audã glasul Meu ºi sã împli-
neascã ei cuvântul Meu. Douãzeci ºi cinci de ani am trâmbiþat
prin ea (1955-1980, n.r.), ºi apoi am trecut cu ea în cele ce nu
se vãd, ºi s-a fãcut serbare în cer pentru ea în ziua aceea, pen-
tru intrarea ei între sfinþii cei mari cu lucrarea, ºi mulþi de pe
pãmânt mijlocesc acum la Mine prin ea pentru mântuirea lor,
iar sfinþii ºi îngerii serbeazã azi ziua ei de intrare în cer ºi încã
aproape douãzeci ºi cinci de ani de lucrare a ei, dar din cer
acum. Amin. Grãiesc cu ea ºi îi amintesc de cartea ei din mij-
locul poporului Meu ºi al ei ºi al vostru, fiilor din porþi, ºi Mã
uit în ea ºi vãd cum Eu vã spun prin cartea ei acum un an sã
fiþi sfinþi din zori ºi pânã în zori, ºi tot aºa sã vã ºi rugaþi, ºi
sã plângeþi cerând biruinþa Mea ºi a voastrã peste pãmânt, ºi
sã plângeþi rugându-vã pentru duh de umilinþã peste cei fãrã
de umilinþã, ºi sã cãutaþi sã fiþi cerul pe pãmânt, ºi toþi odatã
sã cãutaþi aºa, toþi întru unul. Amin. 

Cu dor ºi cu jale a grãit trâmbiþa Mea în cartea ei acum
un an, ºi rar de tot intrã ea în cartea ei ca sã vã þinã de mânuþã
aºa cum v-a promis când Eu i-am spus sã-ºi facã între voi
carte ºi sã vã povãþuiascã deosebit prin ea. Acum opt ani Eu,
Domnul, am pus-o sã-ºi înceapã cartea ei cu voi ca sã vã þinã
strânºi de mânuþã prin ea, dar ei îi trebuie iubire ºi primire ºi
dor de la voi la ea, copii ai poporului Meu ºi ai ei ºi ai celor
ce vã sunt vouã cãlãuzã din partea Noastrã. O, ce mare e
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lucrarea cerului cu voi, iar voi trebuie sã fiþi cât ea dacã voiþi
s-o ºi purtaþi, ca sã-i puteþi apoi sprijini pe cei de sub povara
ei, fiilor. O, ce dor îi este trâmbiþei Mele Verginica sã vã po-
vãþuiascã încã, fiindcã ea are carte între voi. 

Cu tine, Verginico, sunt venit la ei; cu tine ºi cu apos-
tolul Andrei, cãci el a fost cu Noi martor la pecetluirea cu
sfinþenia Domnului peste grãdiniþa cuvântului care curge din
cer în ea ca sã adape pãmântul. Deschide guriþa ºi aratã-te
apoi ºi dã-le lor apoi! Amin, amin, amin. 

– AA ratã-Te cu mine, Doamne, cãci Tu eºti Stã-
pânul meu ºi al sfinþilor Tãi, iar sfinþii nu

au altã bucurie în afarã de Tine. Fã-mi intrarea în cartea mea
cu poporul cuvântului care coboarã din cer pentru facerea din
nou a toate pe câte le-ai fãcut la început, cãci s-au învechit de
la relele din om. Fii uºa mea de intrare la poporul Tãu ºi al
meu. Sunt zilele sãrbãtorii biruinþei Tale peste pãmânt cu le-
gea Ta cea pentru vecii, legea sfinþeniei. Amin. 

Sfinþenia este cea mai mare iubire care poate sãlãºlui în
trupul celui ce are în el iubirea lui Dumnezeu. Sfinþenia este
poarta prin care omul intrã la Dumnezeu ºi Dumnezeu la om.
Aceastã iubire a fost iubirea cu care Tu ai coborât pe pãmân-
tul român în anul ºapte mii cinci sute de la facerea lumii, an
când ai întocmit grãdiniþa cuvântului Tãu de azi ºi chivotul de
pe ea. Amin. 

Ia-mã ºi mã du în cartea mea ca sã le grãiesc celor ce
Te iubesc cu dor la sfârºit de timp, sã le grãiesc de aceastã
neasemuit de mare iubire; iubire care nu are cum sã nu strã-
luceascã dinãuntrul celui ce o are pe ea de viaþã. Ia-mã,
Doamne, cã Tu eºti uºa oilor, ºi cine intrã prin Tine, va intra
ºi pãºune va afla, ºi eu le voi da lor. Amin, amin, amin. 

– OO,Verginico, trâmbiþã datã Mie de Tatãl de
am cântat din ea mai înainte ca sã vin cu-

vânt de facere din nou a lumii! O, ce dulce chemam, ce dulce
cântam din tine, din fluieraºul dat Mie de Tatãl ca sã cânt ºi
sã se adune la glasul lui oile la Mine, oile care cunosc ºi iu-
besc pe Dumnezeu ºi sfinþenia Lui! Hai în cartea ta, ºi voi
cânta, ºi vei cânta, ºi vom hrãni pe cei ce vor pãºuna la glasul
Meu ºi al tãu. Amin, amin, amin. 

*
OO,fiþi gata în porþi, copii strãjeri în calea cuvân-

tului Meu. Fiþi ochi ºi urechi acum când aproa-
pe totul doarme, iar Noi veghem la porþi, veghem ºi Noi ºi
voi. Amin. Sunt la porþi cu trâmbiþa Mea Verginica ºi cu apos-
tolul Andrei, iar voi sunteþi gãsiþi aºteptând. Deschideþi ºi vin-
decaþi-vã de neputinþe, cãci Tatãl Meu lucreazã, ºi Eu lucrez,
ºi voi lucraþi, ºi din greu lucrãm, cãci vremea aceasta este tot
mai grea, tot mai apãsãtoare, iar Duhul Sfânt nu mai este iubit
ºi cãutat de om pe pãmânt. 

Gata, Verginico, þi-am fost uºã de intrare în cartea ta.
Aºeazã-te ºi pãstoreºte ºi fã tu întoarcere la ziua în care tu ai
fost luatã pe braþe de îngeri ºi dusã în braþele Tatãlui ºi ale
Fiului Sãu mângâindu-te cu mama Mea Fecioara, care stã
de-a dreapta Noastrã în slavã. Eu ºi cu Tatãl privim ziua aceea
ºi odihna ei ºi durerea ei ºi lucrarea ei cea plinã de slavã.
Amin, amin, amin.

– OO,ce dulce deschizi Tu cerurile, Doamne, de
parcã toate veacurile lor sunt numai o zi,

numai o clipã când Tu le deschizi pe ele ca sã se vadã! Tu eºti
mereu astãzi. Tu eºti parcã o singurã zi, Doamne, ºi toate
întru una Tu eºti, cãci toate înseamnã Dumnezeu Fãcãtorul.
Amin. 

Sfinþenia este cea mai mare iubire pe care omul cel iu-
bitor de Dumnezeu I-o poate da Domnului, cãci atunci omul
se dã el Domnului ºi nu iubirea lui se dã. Omul în zadar Îi dã
Domnului dacã nu se dã el Domnului, o, Doamne! Aceastã
iubire cu care Tu ai venit acum, la sfârºit de timp, ca sã pece-
tluieºti cu ea grãdiniþa cuvântului Tãu, despre ea voiesc eu sã
cuvintez ºi cu cele despre ea sã hrãnesc poporul care aude
glasul meu, fluieraºul care a fost al Tãu pe pãmânt vreme de
douãzeci ºi cinci de ani, bunule Pãstor al celor buni care ºtiu
sã-Þi audã glasul ca sã vinã dupã Tine apoi, ºi sã afle pãºune,
Doamne, ºi sã iubeascã gustul ei cel sfânt, ºi alt gust sã nu
mai guste ºi sã nu mai caute, cã dulce este sfinþenia, ºi nu este
o mai mare iubire în om ca ºi ea înaintea Ta. Ea este cuminte,
ea nu mai înseteazã ºi nu mai înfometeazã pe om, pentru cã
ea are totul, ºi ea vede pe Dumnezeu, cãci este fiinþã scumpã
la Tine, ºi locuieºte în trup sfânt, ºi îl face pe el sã strãlu-
ceascã pentru ca ea sã se mãrturiseascã, fiindcã nici o strãlu-
cire, nici o luminã nu poate sã nu se mãrturiseascã. Nu poate
lumina ºi strãlucirea sã se facã nevãzute. Nu poate sfinþenia
sã nu lumineze ºi sã nu strãluceascã din locaºul ei. Cei ce au
iubirea Ta în ei, aceia cu ea iubesc ºi prin ea se sfinþesc, ºi
apoi ei strãlucesc ºi lumineazã în jur, ºi nu e nimeni sã se facã
luminã a lumii dacã nu se face locaº al sfinþeniei Tale, Doam-
ne al oilor Tale care Te cunosc pentru cã Tu le cunoºti aºe-
zându-Te în ele cu iubirea Ta, cãci au zis Scripturile: «Cunos-
cut-a Domnul pe cei ce sunt ai Sãi». Amin. 

O, Doamne, Tu eºti parcã numai o zi când le deschizi
pe cele ce sunt ca sã se vadã. O, ce dulce deschizi Tu cerurile!
Iatã ziua în care m-am unit cu cei din cer. De pe braþe, pe
braþe am fost luatã. Iatã ziua aceea ºi odihna ei ºi durerea ei
ºi lucrarea ei cea plinã de slavã! Eu de pe braþe, pe braþe am
fost luatã. Mânuþa care scrie cuvântul Tãu, acum o sãrut cu
mare umilinþã, cãci cei din cer au mare preþuire pentru cei de
pe pãmânt care se închinã lui Dumnezeu pentru Domnul ºi nu
pentru ei, cãci ºi eu tot aºa am fãcut pe pãmânt dacã Þie m-am
închinat ca sã faci din mine folos pentru cer ºi pentru Scrip-
turile scrise de Tine, Doamne. Am fost în ziua aceea þinutã în
braþele acestor mânuþe de copil care m-a iubit pentru Tine. Ea
a fost copil dulce de la naºterea ei, ºi cu mare iubire ai ve-
gheat Tu peste ea, ºi apoi ai fãcut din ea flacãrã, ºi ai adus-o
la Tine ºi lângã mine, Doamne, ºi iatã, fericit este cel ce trece
prin foc ºi se face flacãrã atunci când Dumnezeu face aceasta
peste om. În ziua aceea ea m-a prins în braþe ºi ºi-a pus obra-
zul pe fruntea mea ca sã mã mângâie cu toatã fiinþa Ta din ea
în clipa trecerii mele la Tine. A fãcut aºa ca sã-mi facã mân-
gâietoare clipa aceea, ca sã mã umple de putere pentru dure-
rea pe care aveam sã o trec rupându-mã din mijlocul poporu-
lui pe care-l povãþuiam spre Tine ca sã ai Tu popor. Mi-a fãcut
ea dulce ultima suflare, clipa în care ea m-a sãrutat cu mân-
gâierea din ea, ºi apoi m-a dat Þie ºi, de pe braþe, pe braþe am
fost luatã spre odihnã, iar durerea cea plinã de slavã s-a fãcut
bucurie ºi dor pentru cei ce m-au iubit, cãci fericiþi sunt cei în
care iubirea Ta nu apune, nu moare, nu uitã, nu se stinge. De
atunci eu sunt mângâiatã în cer, iar când grãiesc de lângã Tine
peste poporul Tãu, gãsesc mânuþele din ale cãror braþe Tu
m-ai luat pe braþe, le gãsesc cã mã primesc ºi cã mã mângâie
ºi cã mã aºteaptã cu cuvântul ºi cã mã trãieºte, Doamne, dar
lãcrimioarele ei nu i le pot ºterge, pentru cã suferinþa este tai-
na cea mare care-L leagã pe Dumnezeu de om, iar lacrima
este mângâierea ºi puterea suferinþei, Doamne. Mânuþele care
m-au închinat Þie când ai venit cu sfinþii ºi cu îngerii sã mã
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iei ºi sã mã aºezi în odihnã, le sãrut, le mângâi, le dau putere
pentru fiinþa Ta care se face cuvânt prin ele când Tu treci cu
glasul Tãu din vas în vas ca sã ajungi pânã la inima omului,
Doamne. Amin. 

Mi-am lãsat harul ºi darul cel de la Tine, le-am lãsat pe
pãmânt când am plecat, ºi pânã azi lucrez cu ele, cãci mi-am
întocmit fii cu mare iubire în ei, ucenici din ucenici. Mi-am
fãcut punte ºi am trecut pe ea la ei (sora lui Verginica, Maria,
n.r.), ºi ei îmi poartã sarcina, cãci Te poartã, Doamne. Tu ai
fost sarcina mea, Tu eºti ºi a lor, ºi iatã, ziua aceea de odihnã
ºi de durere ºi de lucrarea ei cea plinã de slavã o poate mãr-
turisi oricare din cei care au vãzut-o de pe pãmânt ºi care sunt
ºi azi în trup chiar dacã ei nu au putut sã vadã ºi dincolo de
ei, dincolo spre Tine, Doamne. 

Cãsuþa în care eu m-am despãrþit de trup ca sã vin la
Tine suspinã ºi azi cu toate mãrturisirile Tale de peste ea, ºi
vor suspina toþi cei de sub acoperiºul ei care nu m-au iubit ºi
nu mã iubesc chiar dacã ei sunt dintre cei pe care eu i-am
iubit, ºi ei nu m-au ascultat cu cele de la Tine aduse lor. 

O, mã doare de cei ce ne poartã, Doamne. Ei slavã nu
cautã, cãci seamãnã cu noi, dar doare nemilos durerea în ei,
ºi mereu doare, ºi mereu doare, Doamne. S-au fãcut durere
pentru cer cei ce nu iubesc cu iubirea Ta în ei, iar aceºtia care
Te iubesc plâng de mila Ta ºi Îþi mângâie aºteptarea, cãci Tu
eºti Cel ce aºtepþi, iar omul nu Te aºteaptã, Doamne. Nu ºtie
omul sã aºtepte pe Dumnezeu, sã-I facã Domnului drum spre
el ºi spre venirea Sa la om. Nu ºtie omul carte, ºi cine nu ºtie
carte nu are înþelepciune. O, ºi câtã carte, câtã carte ai pus Tu
pe masa poporului Tãu ca sã ia el, ºi sã ia din ea acum tot
omul carte de la Tine, dar omul nu ºtie, Doamne, sã Te aºtep-
te, nu ºtie sã Te vadã, iar Tu Te numeºti Cuvântul, ºi omul nu
ºtie sã Te vadã în cuvânt, nu ºtie sã creadã ºi sã Te creadã prin
tot cuvântul gurii Tale, ca apoi sã fie el rodul cuvântului Tãu,
care nu este bob sec, ci Tu eºti cuvântul ºi sãmânþa credinþei
ºi a vederii omului. 

O, mângâierea durerii Tale se face din mult cuvânt pe
pãmânt, Doamne, cãci pe pãmânt ai pus-o sã lucreze ea spre
Tine, iar cei îndureraþi pentru Tine s-au fãcut mereu cuvânt
spre Tine, ºi între ei pentru Tine ca sã Te mângâie, dar numai
cei ce-Þi simt durerea Ta cea lungã ºi mare Te pot mângâia,
Doamne mângâietor ºi mângâiat de cei mângâietori ai Tãi de
pe pãmânt ºi pe care Tu îi numeºti ucenici ai Tãi, fraþi mai
mici ai Tãi, Mângâietorule. Amin. 

Acum, închide cerurile ca sã-i slobozim pe cei cu care
Tu le mãrturiseºti pe ele. Tu eºti parcã numai o zi când le des-
chizi pe cele ce sunt ca sã se vadã. Numai cele ce au fost sunt,
iar cele ce nu au fost nu sunt. Numai cele cu Tine sunt, iar
cele fãrã Tine nu sunt la Tine, ºi sunt împotriva Ta ºi a vieþilor
celor ce le fac pe cele ce trec odatã cu ei. 

Dar mai grãiesc încã, Doamne, cãci cartea mea este
mâna mea cu care dau sã-i þin de mânuþã pe cei ce merg greu
spre cer, pe cei ce învaþã greu, pe cei ce întârzie sã înveþe cã
cea mai mare iubire care poate strãluci din om este sfinþenia
cea Þie închinatã, iubire spre Tine îndreptatã. O, minunat eºti
Tu în sfinþii Tãi, cãci sfinþii Tãi sunt minune a Ta pe pãmânt
ºi în cer. Amin. 

O, fii ai poporului numit de Domnul popor sfânt, vã
îndemn sã fiþi minuni ale Domnului. Lucrul cel sfânt al cu-
vântului Lui sã fiþi, cãci El v-a îndemnat sã-I spuneþi Lui la
orice rugãciune: „Mântuieºte-ne pe noi, Doamne, Cel ce eºti
minunat întru ºi între sfinþi“, ºi dacã aºa v-a învãþat sã spu-

neþi, sunteþi datori sã fiþi mereu adevãraþi, mereu sfinþi, mereu
minunat sã fie Domnul în voi. Nu voiesc sã vã dojenesc pen-
tru mersul vostru cel greu cu cerul, pentru învãþatul greu al
mersului cel statornic, pentru întârziatul vostru pas spre lu-
crul dulce la Domnul de la voi. Dar voiesc sã vã îndemn sã
daþi azi ºi nu mâine de pe voi nepãsarea de suflet ºi de trup,
dacã o mai aveþi, cãci trupurile voastre sunt biserici ale Fiului
Tatãlui Savaot, Care a plãtit vieþile voastre cu Trupul ºi Sân-
gele Lui ca sã aveþi voi de hranã pe Domnul ºi nu pe voi ºi nu
pe diavolul cel ucigãtor de suflet ºi de trup. Vã rog cu lacrimi
în cer ºi pe pãmânt la voi sã nu vã jucaþi de-a viaþa, sã nu vã
jucaþi de-a moartea, cãci viaþa este scumpã ºi este suflare ºi
vã este plãtitã de Domnul ca sã vã fie veºnicã, precum ºi
moartea este scumpã când pentru Domnul în fiecare zi ºi în
fiecare clipã trebuie sã murim ca sã viem Lui ºi nu nouã ºi nu
altui stãpân pe care voi nu-l cunoaºteþi ca ºi pe Domnul Dum-
nezeul vostru, Care vi Se descoperã, numai sã ºtiþi sã-L vedeþi
în cuvântul Lui, numai sã ºtiþi sã credeþi ºi sã-L credeþi prin
tot cuvântul gurii Lui care vã cere rodul lui de la voi. Amin.
Nu uitaþi cã mângâierea cea de la voi pentru El se face din
mult dor ºi din mult cuvânt. Nu vã culcaþi ºi nu vã sculaþi în
nici o zi pânã nu luaþi o gurã din cuvântul Lui cel ce vã în-
deamnã la sfinþenie, la carte multã, cãci aceasta face sfinþenia
în voi. O, Învãþãtorul vostru v-a dat multe, multe cãrþi, multe
suluri de cuvânt ca sã-L vedeþi pe El în cuvântul Lui, iar mân-
gâierea Lui se face din mult cuvânt de pe pãmânt. Nu uitaþi
cã cei îndureraþi pentru El se fac cuvânt spre El ºi între ei, cu
lacrimi vãzute ºi nevãzute, cãci ei Îi simt durerea dacã ºtiu sã
nu uite cartea cuvântului Lui. Nu uitaþi ce v-a spus El, cã iubi-
rea Lui din voi nu puteþi s-o luaþi ºi s-o aveþi din lãturi, ºi cã
voi trebuie sã fiþi iubirea ºi sã vã daþi Lui cu dor aºa cum s-au
dat Lui sfinþii ºi mucenicii ºi muceniþele, numai Lui cu
iubirea Lui din inimioarele lor care încãpeau cerul ºi pe Stã-
pânul a toate câte sunt ºi vor fi. Amin. 

Cartea mea cu voi este mânuþa mea cea fragedã, cea
mlãdioasã care vã þine de mânuþã ca sã nu vã pierdeþi, copii
aºteptaþi de sfinþi, cãci fericiþi ºi sfinþi ºi aºteptaþi sunt cei ce
iubind în Domnul se dau Lui fãrã de zbucium, fãrã de apãsãri,
fãrã de alt dor în ei. 

O, fii crescuþi cu cuvântul cel mângâietor, cea mai ma-
re iubire este sfinþenia, cãci atunci omul se dã Domnului ºi nu
iubirea lui se dã. Sfinþenia este cuminte. Ea nu înseteazã ºi nu
înfometeazã dupã nimic în om în afarã de ea, pentru cã ea are
totul ºi dã totul, ºi ea vede pe Dumnezeu, cãci ea este fiinþã
scumpã la Dumnezeu în om, pentru cã locuind în trup ea strã-
luceºte ºi se mãrturiseºte din cei ce au în ei iubirea lui Dum-
nezeu ºi cu ea Îl iubesc pe El, ºi cu ea ei se sfinþesc ºi se închi-
nã pe ei Domnului, pentru Domnul ºi nu pentru ei. Amin. 

O, fiilor, fericiþi sunt cei ce trec prin foc ºi se fac flacã-
rã aºa cum s-au fãcut cei ce trudesc înaintea cuvântului Dom-
nului când el vine la voi cu trudã mare, fiilor. Preþuiþi aceas-
tã obosealã pentru voi a acelora ce stau sub sarcina venirii
Domnului la voi cuvânt. Eu sunt în ei, ºi Domnul este flacãrã
în trupurile ºi în duhurile ºi în cuvântul lor, numai sã voiþi voi
sã fie ei aºa pentru voi când ei dau sã ardã din voi cu cuvântul
lor tot ceea ce nu înseamnã Dumnezeu în om ºi din om.
Amin. 

O, e mare prãpastie sã fiþi mici ºi fãrã mânã tare peste
voi ºi în care sã credeþi ºi sub care sã staþi ºi în care sã vreþi
sã fiþi ca în mâna Domnului, cãci eu în ultima mea povaþã
peste fii am spus tuturor celor ce se vor lãsa sã fie fiii lui
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Dumnezeu pe pãmânt sã se lase conduºi ºi pãziþi ºi zidiþi de
cei mai înþelepþi, de cei mai ascultãtori, cãci aceia sunt cei
mai înþelepþi, ºi nu altfel înseamnã aceasta; de cei mai blânzi
care ºtiu sã-L îmblânzeascã pe Domnul ca sã nu loveascã în
neascultãtori sau rãsfãþaþi, sau mofturoºi, sau pretenþioºi, sau
încrezãtori în ei mai mult decât în cei ce strãjuiesc cu Domnul
din ei, sau gâlcevitori, sau obositori prin iubirea de sine din
ei, sau împiedicaþi în ei înºiºi, sau fricoºi pânã ºi de umbra lor,
sau puþin sârguitori pentru viaþa sufletului care se hrãneºte
din Dumnezeu ºi nu de pe pãmânt. 

V-am povãþuit în cartea mea cea încã din vremea trupu-
lui meu scrisã peste fii ºi peste fii din fii, ºi am lãsat în ea
poveþele vieþii, dar cine nu se uitã în ea ca sã creascã ºi nu sã
se sperie de necreºterea lui, acela este fricos, acela se teme de
cer, de viaþa cu cerul, ºi cade acela în viaþa cea de pe pãmânt,
viaþã care se stricã precum omul cel fãcut din pãmânt ºi din
om se stricã, ºi apoi dã seama pentru aceasta înaintea Celui ce
pe toate le-a fãcut spre zidirea ºi spre bucuria cu Domnul a
omului ºi nu spre despãrþirea omului de Dumnezeu, cum i se
întâmplã omului din pricina celor atât de alunecoase de pe pã-
mânt, fãcute de om pe pãmânt pentru cãderea omului care-ºi
hrãneºte duhul sãu cu duhul cel cãzut al îngerilor care s-au
suit peste Dumnezeu, ºi apoi au cãzut, ºi apoi s-au rãzbunat
pe om ca sã-l facã ºi pe om diavol ca ºi pe el, înger potrivnic
lui Dumnezeu ºi omului. 

O, fiilor care cãutaþi sã creascã ºi nu sã scadã Domnul
în voi, nu uitaþi cã suferinþa care doare în trupul dar ºi în su-
fletul vostru este taina cea mai mare care-L leagã pe Dum-
nezeu de om, iar lacrima ei este mângâierea ºi puterea sufe-
rinþei, ºi nu este ea slãbirea inimii omului, ci este mulþumirea
inimii lui, fiilor. O, sunteþi tare mititei! Eu însã nu voiesc sã
fiþi ca cei mititei care nu ascultã, care nu au înþelepciune, care
nu cresc cât Dumnezeu, ci voiesc sã fie mare Domnul în voi
ºi sã încapã în voi, cãci El numai în cei mici, în cei cuminþi
încape, fiilor; în fiii cei copii încape, aºa cum încape în cei
ce-L aduc pe Domnul la voi cuvânt de facere a omului ºi a
toatã firea care iarãºi se va face, cãci toate s-au învechit de la
despãrþirea omului de Dumnezeu, ºi toate se vor înnoi de la
omul cel înnoit cu duhul ºi cu vederea lui cu care vede pe
Domnul în cuvântul Domnului de peste om. Amin. 

Eu vã iau în braþe în tainã cereascã ºi vã mângâi
rugându-vã cu lacrimi de foc ºi de har împlinitor în voi ºi
între voi sã vã hrãniþi cu dor, cu toatã fiinþa voastrã sã vã
hrãniþi cu Trupul ºi Sângele Domnului, de la care sã aveþi
viaþã în voi ºi unii de la alþii viaþã toþi, cãci dacã nu aveþi viaþa
Lui, ºi pe El în voi, aceastã boalã se ia ºi se face nepãsare de
viaþã în voi, ºi apoi I Se face frig Domnului afarã din voi aº-
teptând ºi dispreþuit oftând. 

O, sã ºtiþi cã pe Domnul Îl tare doare de cei care-L
poartã între voi ºi spre voi. Ei slavã nu cautã, cãci seamãnã cu
noi, ci mai degrabã iubesc sã poarte durere de la cei ce nu
iubesc cu iubirea Domnului în ei spre El. 

O, învãþaþi cartea venirii Domnului, fiilor! Învaþã,
Israele, venirea Domnului la tine ºi ia-L în casa ta când Îl ai
aproape, ca sã nu plângi de plânsul Lui de la tine. 

Învaþã-i, Doamne, cã eu mult i-aº învãþa ºi i-aº tot în-
vãþa sã Te iubeascã, sã nu Te dispreþuiascã, sã nu se dispre-
þuiascã dispreþuind cãutarea Ta la ei. Învaþã-i, cã iatã, suntem
aici cu ei, iar apostolul Tãu Andrei îi voieºte veºnic botezaþi
în Trupul ºi în Sângele Tãu, în baia naºterii de sus a omului
sfânt, Doamne Mângâietorule. Amin, amin, amin. 

– II atã, ºi eu, apostolul Tãu, bunule Învãþãtor, îi
cuprind în cuvânt ºi le spun aºa: Aveþi sare

între voi, aveþi viaþã în voi, ºi apoi între voi! Nici unul din cei
ce v-aþi nãscut din Domnul Iisus Hristos, Care S-a coborât din
cer ºi iarãºi S-a suit ºi iarãºi a venit, ºi la voi a venit, nici unul
din voi sã nu parã cã a rãmas în urmã, cãci în urmã este dia-
volul, care-l trage înapoi din Dumnezeu pe om, iar înainte
este ascultarea cea dulce care-l aºeazã pe om în sfinþenie fie
prin iubirea Domnului din el, fie prin lacrima suferinþei de
trup ºi de duh, spre slava Stãpânului a toatã firea. 

Viaþã lângã viaþã sã fiþi voi, cãci sunteþi poporul Dom-
nului, Cel ce S-a nãscut din Tatãl ºi din Fecioarã, ºi din mor-
mânt apoi, ca sã vã dea naºtere de sus prin jertfa Lui cea pen-
tru voi. Faceþi-L pe Domnul sã vã iubeascã cu mângâiere ºi
nu cu suferinþã peste voi, cãci iubirea Domnului pentru fii
merge pânã acolo unde nu poate sã-ªi piardã fiii, ºi nici fiii
pe El. Amin. 

Sunteþi însemnaþii Domnului, ºi diavolul vede semnul
Domnului în voi ºi pe voi. Nu cumva sã nu fiþi îmbrãcaþi în
Domnul în toatã clipa de câte ori El Se dã vouã de veºmânt,
cãci scris este cã diavolul þipã turbat sã vã piardã, sã vã smul-
gã înapoi, ºi apoi sã vã înºele, ºi apoi sã vã doarã fãrã vinde-
care. Fiþi sfinþi, cãci Cel Sfânt vã þine sub mantia Lui. Fiþi mi-
loºi, cã sunt plini de durere ºi de suferinþã pentru Domnul ºi
pentru voi cei de sub sarcina venirii Domnului la voi. 

Iar Tu, Doamne, fã-Te putere ºi iubire în ei, ca ºi în
mine, ºi fã din ei botezãtori ai lor prin iubirea Ta din ei, prin
lucrarea Ta din ei, ca unii pe alþii Þie sã Þi se dea. Amin,
amin, amin. 

– OO,aceastã sãrbãtoare s-a fãcut strigare, s-a
fãcut rugãciune din cer peste voi, fiilor.

Eu, Domnul, întãresc peste voi pe cei din porþi, pe cei din
partea Mea învãþãtori ai mersului vostru cel sfânt, cãci fericiþi
sunt cei ce mereu trec prin foc, ºi focul prin ei, ºi se fac ei
flacãrã atunci când Dumnezeu voieºte aceasta de la om.
Cuvântul Meu din mijlocul vostru sã vã fie pecete de Duh
Sfânt, spre duh de ascultare cu iubire în ea, cãci pentru voi
ascultaþi, ºi pentru Mine faceþi binele acesta ºi nu pentru ei,
iar Eu, Domnul, tot aºa vã voi da vouã. Amin. 

O, Verginica Mea, fluieraº duios dupã fii nãscuþi din
Dumnezeu! S-a mângâiat mama Mea Fecioara de apa ta pusã
la rãdãcina sãdirii Mele cea nouã, cea pusã la rodit pentru sla-
va Fiului ei. Te-a mângâiat cu mare iubire mama Mea, Vergi-
nico. Ea mereu îþi este recunoscãtoare pentru jertfa ta atât de
mare, atât de mare datã pentru venirea Mea dupã douã mii de
ani iarãºi de la Tatãl dupã om. Amin. 

– II ar eu, Doamne, trâmbiþa Ta cea de dinaintea
arãtãrii Tale cuvânt de facere din nou a lumii,

mã închin înaintea mamei Fecioarã, mama Ta ºi a mea ºi a po-
porului sfânt de pe pãmânt, cã dulce este mama pentru fii
dacã ea are fii, Doamne. Mã închin ei, ºi cu aplecare o rog sã
le dea lor putere pentru iubirea Ta din ei. Amin, amin, amin. 

– OO,fiicã a ascultãrii celei desãvârºite, eu,
mama Fiului lui Dumnezeu, ascult ºi mã

mângâi pentru Fiul meu Cel durut dupã fii. Þi-am ascultat
înfioratã strigarea dupã ei ºi îmbãrbãtarea ce le-ai dat lor, ºi le
poruncesc îngerilor buni sã biruiascã din calea lor, din inima
lor ºi din cugetul lor tot ceea ce nu înseamnã Dumnezeu, ºi sã
fie ei ieslea iubirii lui Dumnezeu din om între toþi cei ce do-
resc ºi plâng ca ºi Dumnezeu dupã om. O, odihneºte-te acum
în duhul sãrbãtorii tale cea din mijlocul cerului. Amin. 
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Iar Tu, Fiule nãscãtor, lasã-Te în ei cu dorul Tãu de ei
ºi de om. Amin, amin, amin. 

– EE u, Domnul, sunt purtat în slava sãrbãtorii
care se slãveºte între sfinþi pentru Vergi-

nica, fluieraºul cuvântului Meu, ºi pentru apostolul Meu
Andrei, care însemneazã cu botez de credinþã þara întoarcerii
Mele cuvânt între oameni. Amin. 

La început a fost Cuvântul, ºi mai întâi de toate a fost
El, ºi Eu eram Cuvântul, ºi din Tatãl cuvântam, iar la sfârºit
tot aºa sunt, ºi fericit este cel ce ºtie sã Mã vadã în cuvântul
Meu ºi sã creadã ºi sã Mã creadã prin tot cuvântul gurii Mele. 

Fericit este cel ce stã cuminte ºi în mulþumire sub mila
venirii Mele care se îmblânzeºte dupã puterea omului, cãci
Eu sunt foc mistuitor, ºi tot aºa este ºi cuvântul Meu care se
atinge de fãrãdelegea de pe pãmânt ºi din om ca sã nu mai fie
ea, ci sã fie sfinþenia ºi cei ce strãlucesc prin ea înaintea cu-
vântului Meu, care înseamnã venirea Mea, venirea Fiului lui
Dumnezeu peste toate neamurile oamenilor de pe pãmânt,
dupã tot felul lor. Amin, amin, amin. 

1/14 decembrie 2004

Sãrbãtoarea sfântului ierarh Nicolae 

Omul cel nãscut din cer este raiul pãzit de îngerul Domnului care
deschide. Nimeni nu va mai putea fi decât cel ce se va hrãni din
râul acestui cuvânt. Se va împlini proorocia pentru þara strãlucirii, 

þara românã. 

VV enirea Mea la tine este tot o umilinþã, poporul
Meu, cãci din sânurile Tatãlui Mã smulg cu cu-

vântul ca sã te hrãnesc, ºi tu sã preþuieºti aceastã milã a ve-
nirii Mele aºa cum o preþuiesc sfinþii care au avut trup de pe
pãmânt mai întâi, ºi apoi din cer, iar ei se umilesc înaintea
Mea ca sã vin cu ei, cãci Eu Îmi am locaºul în sânul Tatãlui,
ºi Mã umilesc pentru sfinþii Mei care aºteaptã prelung zilele
slavei Mele, zilele venirii Mele cu ei pe pãmânt cuvânt ca
sã-l facem pe el om dupã chipul ºi asemãnarea Mea. Amin. 

O, fiilor din porþi, ridicaþi-vã spre veghe pentru intrarea
Mea cuvânt la poporul Meu ºi al vostru, cãci sfinþii cu mare
dor doresc sã fac Eu pe pãmânt om dupã chipul ºi asemãnarea
Mea ca sã Mã odihnesc în el cu sfinþii Mei, ºi apoi sã fac
ceruri noi ºi pãmânt nou pe pãmânt ºi în care sã locuiascã
Domnul ºi cei drepþi ai Sãi care se fac locaº al pãcii Dom-
nului, slava Domnului pe pãmânt, raiul cel pãzit de îngerul
Domnului care deschide. Fiþi coborârea Domnului, fiilor
copii, ºi cu inimi cereºti în voi odihniþi-Mã în voi ca sã pot
trece spre poporul cuvântului Meu, care are în toatã clipa aju-
tor pentru trezie, pentru Domnul, Care sã stea în om dupã
chipul ºi asemãnarea Sa. Amin. 

O, e cerul de sfinþi înlãcrimat dupã om, cãci omul nu se
mai aºteaptã sã vin, dar Eu voiesc ºi mai mult decât atât sã
fac. Voiesc sã Mã fac cunoscut omului ºi sã fac aceasta cu iu-
bire sau cu certare. Cu iubire sã fac pentru cei ce uitându-se
în cuvântul Meu Mã vãd în el ºi Mã aºteaptã mereu ºi cu
veghe, iar cu certare sã fac pentru cei ce auzind nu aud ºi vã-
zând nu vãd biruinþa Mea ºi slava Mea de pe pãmânt cu cu-
nuniþe pentru sfinþi ºi pentru toþi cei ce auzind aud ºi vãzând
vãd cã Domnul vine venind ºi împlinind Scripturile Sale cele
prin profeþi rostite, ºi apoi prin însuºi glasul Lui. Amin. 

Eu, Domnul, glãsuiesc din cer pe pãmânt ca sã audã
omul glasul Meu, ºi cu pocãinþã ºi cu umilinþã sã Mã vadã
cuvântând, sã Mã vadã în cuvânt, sã Mã vadã cã vin venind

ºi cã sunt împlinitor. Amin. Eu, Domnul, fac ceruri noi ºi pã-
mânt nou fãrã sã creadã omul cã aceasta fac, cãci omul e
greoi pentru credinþã ºi uitã cã tot ce este cu neputinþã la om
este cu putinþã la Dumnezeu, pentru cã este scris ca Eu sã vin
ºi sã fac ceruri noi ºi pãmânt nou ºi cã Mi-am ales þara cea de
la sfârºit de timp, în care Eu vin ºi împlinesc ceea ce Eu am
zis sã fie, ºi va fi. Amin. 

O, nu stau mult în cuvânt peste tine, poporul Meu, dar
vin spre tine ºi umblu la inima ta ºi îþi aduc veste cã trebuie
sã te rogi la Dumnezeu mereu ºi sã-I aminteºti de planurile
Sale cerându-I-le împlinite peste pãmânt prin pãmântul ro-
mân, cerând Domnului întoarcerea omului la credinþa cea pli-
nã de dar, ºi apoi de vedere a celor ce nu se vãd ºi sunt, a celor
ce vin la vedere prin cuvântul Domnului. Amin, amin, amin. 

– CC uvântul Tãu, Doamne, este foc mistuitor, ºi
nu este împotrivire peste pãmânt ca sã Te

poatã opri sau ca sã nu vadã în curând cã Tu venind Te împli-
neºti în om dupã chipul ºi asemãnarea Ta, cãci scris este: «Voi
veni la om ºi voi cina cu el ºi voi face casã la el ºi Mã voi
arãta lui». Amin. 

Eu, arhiereul Tãu Nicolae, mã aºez cuvânt în mila ve-
nirii Tale cu sfinþii pânã ce aceastã milã cu strigare în ea va fi
vãzutã de toþi ochii de pe pãmânt, cãci scris este: «Tot ochiul
va vedea aceasta». Eu îi îndemn pe fiii poporului Tãu sã fie
fii ai rugãciunii cu credinþã în ea, cãci ei au de cerut la Tine
sã împlineºti cu totul Scripturile venirii Tale când toate nea-
murile de pe pãmânt se vor închina ei, cãci va veni cu spaimã
ziua pe care omul nu o aºteaptã, ºi el Te va vedea, ºi toate
neamurile de pe pãmânt vor plânge cu spaimã înaintea slavei
Tale, cãci vii venind ºi împlinind, iar îngerii Te slujesc,
Doamne, ºi Te slujesc cei ce Te primesc cu cuvântul Tãu când
vii de îl aºezi pe pãmânt pentru ca sã se împlineascã el. Amin. 

O, popor al credinþei venirii cu norii a Fiului lui Dum-
nezeu, tu sã fii credincios ºi sã te laºi împodobit de îngeri ºi
de sfinþi pentru venirea Domnului, cãci tu eºti cel ce pui masã
sfinþilor, tu eºti cel ce ale Domnului dintru ale Domnului pui
pe masã, Lui ºi sfinþilor Lui, ca sã stai tu cu cerul la masã, ºi
pe pãmânt sã stai, cãci pe pãmânt Îºi întinde Domnul mereu
masa nunþii; pe pãmântul român, care s-a aºezat de masã a
nunþii Domnului în mijlocul neamurilor de pe pãmânt, iar pe
masã, cuvântul Domnului, ºi tot omul se va hrãni cu cuvântul
acesta mai întâi de orice hranã, ºi nimeni nu va mai putea fi,
decât cel ce se va hrãni cu tot cuvântul care iese de la Dum-
nezeu. Amin. 

O, Doamne, i-ai ales pe ei ca ºi pe mine. O, Te-ai des-
coperit cu ei ºi i-ai numit cei dintâi pe cei de pe urmã aleºi ai
Tãi, cei dintâi de pe pãmânt, ºi nu ºtiu cei de pe pãmânt cã
nimeni în afarã de ei nu sunt cârmuitori din partea Ta peste
pãmânt. Cu ei cârmuieºti totul prin cuvântul Tãu pe care-l
rosteºti în mijlocul lor prin porþile Tale, prin cei mici ai Tãi
care stau de veghe pentru cuvântul venirii Tale, ºi Tu vii
cuvânt în mijlocul neamului român ºi îl slãveºti pe el pentru
alegerea Ta din mijlocul lui, pentru poporul Tãu din el care
stã înaintea Ta cu duhul, cu sufletul ºi cu trupul, ºi ochi ºi
urechi stau cei din porþile Tale dintre pãmânt ºi cer ºi Te
aºeazã cuvânt pe pãmânt, ca Tu sã-l împlineºti apoi. Amin. 

O, iatã cum Tu eºti luminarea lor ºi Mântuitorul lor,
ajutorul lor ca sã nu se înfricoºeze ei ºi ca sã vadã ei cã o mie,
ºi mii, ºi mii de mii cad de-a dreapta ºi de-a stânga lor, iar de
ei nu se vor apropia, ºi vor vedea ei cãderea vrãjmaºilor Tãi,
Doamne, pentru cã ei Te-au pus pe Tine izbãvitorul lor ºi scã-
parea lor, ºi îngerilor Tãi le vei porunci pentru ei, cãci ei Te
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au pe Tine Dumnezeu al lor, Doamne, aºa cum ºi al nostru ai
fost când Te-am purtat pe pãmânt, iar Tu ne-ai mãrit cu mãri-
rile cele de la Tine ºi nu de la om, Doamne. Iar acum, pentru
Tine ºi pentru noi mãreºte-Te peste ei ºi în ei ca sã vadã po-
poarele ºi sã îngenuncheze ele înaintea Ta, ca sã vadã ele,
Doamne, cã Tu eºti Dumnezeul veacurilor. Amin, amin,
amin. 

– OOOO,arhiereule al Meu, te-am ales prin voia
Mea cea plinã de tainã ºi nimeni de pe pã-

mânt nu s-a împotrivit alegerii Mele de peste tine ºi te-au pri-
mit ºi ai pãstorit oile Mele cu milã ºi cu ajutorare. Aºa te aºez
Eu acum ºi în mijlocul celor mai mici ai Mei, iar tu cu daru-
rile tale de la Mine aºa sã le ajuþi lor, cã ei sunt mici pe pã-
mânt ºi de aceea Eu, Domnul, Mã mãresc peste ei ºi din mij-
locul lor. Amin. 

O, poporul Meu, sunt tot o privire dupã tine sfinþii Mei
ºi îngerii Mei. Muceniþa cea copilã, Filoteea cea plinã de
milã, te ia ºi ea în iubirea ei, ca sã te ajute cu mila ei de cei
mici ai Mei. Ea a fost copilã plinã de Dumnezeu pe pãmânt.
Aºa vã voiesc Eu pe voi, copii ai slavei cuvântului Meu, ca sã
daþi voi mila Mea oamenilor, sã-i îmbrãcaþi în cuvântul Meu
pe cei goi, sã-i hrãniþi cu el pe cei flãmânzi, sã-i adãpaþi cu el
pe cei însetaþi ºi sã-i iubiþi cu el pe cei ce Mã iubesc cu iubirea
Mea din ei, cãci Eu vã am mila Mea pentru om pe pãmânt.
Amin. 

Iubi-vã-voi pe voi, copii împãrþitori ai slavei cuvântu-
lui Meu din zilele voastre peste pãmânt. Cel mai mare adevãr
este smerenia minþii, de la care vine peste om darul sfinþeniei,
cea mai mare iubire pe care omul I-o poate da lui Dumnezeu.
Iubi-vã-voi pe voi pentru darul Meu, pentru cuvântul Meu dat
vouã ºi dat de voi milã peste oameni. Întãri-vã-voi pe voi
pentru lucrãrile Mele peste pãmânt, cãci e vremea împlinirii
Scripturilor cele pentru slava Mea, pentru þara strãlucirii pe
care proorocii au vãzut-o de departe ºi au nãdãjduit-o ºi o aº-
teaptã cu toatã slava Mea de peste ea pentru odihna lor ºi a
Mea. Amin. 

Pãzi-voi prin voi oile Mele, fiilor copii. Pãstori-le-voi
pe ele. Pe oaia slabã o voi întãri, pe cea bolnavã o voi ridica,
iar pe cea grasã o voi face sã prãseascã miei ºi mieluºele pen-
tru împãrãþia Mea, pentru înmulþirea turmei care va primi din
mâna Mea izbãvirea, cãci vine ziua Domnului cea înfricoºatã,
iar mai înainte de groaza ei Eu Îmi voi aduna oile în staul,
cãci ele vor cunoaºte glasul Meu ºi vor veni ºi pãºune vor
afla. Amin. 

Binecuvântatã sã fie sãrbãtoarea în cer ºi pe pãmânt
sfânt a arhiereului Meu cel tainic ales pãstor de oi în vremea
sa, ales de Mine ºi nu de om, cãci omul nu ºtie taina planuri-
lor Mele ºi nu-l ºtie omul pe om, ci Eu îl ºtiu pe om ºi îl aleg
pe cel smerit cu inima pentru lucrul Meu peste om. Amin. 

Pace þie, poporul Meu! Nu uita sã ceri la Mine slava ºi
biruinþa Mea peste neamul român, cãci în mijlocul lui am pus
Eu la crescut sãmânþa împãrãþiei Mele pe pãmânt, ºi apoi
peste tot pãmântul, cãci ramurile ei vor fi spre tãmãduirea
neamurilor. Amin. Eu, Domnul, grãiesc, ºi apoi împlinesc. 

Iar voi, cei din porþile cuvântului Meu, staþi treji mereu
ca Eu sã cuvintez, cãci sunt la cârma luptei dintre luminã ºi
întuneric, ºi neamul român va birui de aici de unde Eu vã am
pe voi luminã a lumii, ºi Eu voi triumfa din mijlocul lui cu
cerul pe pãmânt, cu cer nou ºi cu pãmânt nou, ºi aceasta va fi
dreptatea Mea pentru sfinþii care Mã aºteaptã sã vin cu ea ºi
cu ei pe pãmânt, iar împãrãþia Mea ºi a lor nu va avea sfârºit,
cãci aºa este scris, iar Eu împlinesc. Amin, amin, amin. 

6/19 decembrie 2004

Sãrbãtoarea sfântului ierarh Spiridon 

Omul învechit în rele nu mai ºtie cãrarea Domnului pe pãmânt,
cuvântul Lui spre om. Domnul va lucra cu Duhul Sfânt ºi cu foc
cerul ºi pãmântul la sfârºit de timp. Cei trufaºi care domnesc peste
România cad prin duhul minþii lor, iar Domnul va strãluci de pe 

pãmântul român peste popoare. 

CC uvântul Meu vã face trezirea ca sã intre el cu
Mine în carte, copii din porþi. Sunt Domnul, ºi

vã fac deºteptarea cu cuvântul Meu care a fãcut la început
cerul ºi pãmântul ºi pe om, iar la sfârºit v-a fãcut pe voi ca sã
fiþi cuvântul Lui, cãci Cuvântul este Dumnezeu, ºi toate prin
El s-au fãcut, ºi iarãºi se fac. Amin, amin, amin. 

Se fac ceruri noi ºi pãmânt nou. Se naºte iarãºi lumea.
Din cuvântul Meu toate se nasc iarãºi, cãci toate s-au învechit
de la om încoace, fiindcã omul s-a despãrþit de Dumnezeu pe
pãmânt ºi nu ºtie ºi nu poate, nu mai poate sã se întoarcã
înapoi la Mine decât prin cuvântul Meu care vine la el ºi îl
cãlãuzeºte pentru iarãºi facere peste toate câte sunt, cãci omul
dintre cer ºi pãmânt este durerea Mea care stã împotriva Mea
mai înainte de cãderea îngerilor cãzuþi din slava Mea, ºi tot
omul trebuie sã se aplece glasului Meu, cuvântului Meu care
a fãcut la început cerul ºi pãmântul. Amin. 

Omul învechit în rele nu mai ºtie, nu mai cunoaºte
cãrarea Mea spre el. Cuvântul Meu este cãrarea Mea spre el,
cãci când Eu vin altfel spre om, se sperie omul, iar spaima lui
este lipsa lui Dumnezeu din el, dar Duhul Meu îl învaþã sã
creadã în Mine, Care sunt scãparea lui, puterea lui ºi ajutorul
lui în strâmtorãri ºi netemere chiar dacã s-ar rãsturna pãmân-
tul ºi s-ar muta munþii în fundul mãrii, cãci Eu sunt în mijlo-
cul cetãþii, ºi ea nu se va clinti, ºi le spun oamenilor de pe pã-
mânt: «Opriþi-vã ºi cunoaºteþi cã Eu sunt Domnul Preaînalt
între popoare, ºi pe pãmântul tot sunt Preaînalt!» precum
este scris. Amin. 

O, poporul Meu cel din români! Dacã Eu când am fã-
cut cerul ºi pãmântul cu cuvântul Meu, din ape ºi din duh, ºi
am scos din ape primul petec de pãmânt ºi l-am numit de
atunci pãmânt român, tainã rãmasã între Mine ºi Tatãl pânã la
sfârºit de timp când am venit pe pãmânt ºi am luat trup din
Fecioarã prin sãmânþa Duhului Sfânt, iatã, taina aceasta neºti-
utã de tot omul atâtea mii de ani, ea se desface acum prin cu-
vântul Meu, cuvântul care a fãcut la început cerul ºi pãmân-
tul. Pãmântul român a fost începutul pãmântului cel ieºit din
ape, ºi tot pãmântul român este începutul cel ieºit din foc,
cãci el va fi cetate de scãpare, oazã verde pe care Eu, Dom-
nul, o ocrotesc cu mare minune, cu cuvântul facerii Mele care
începe ca ºi la început când am luat pãmânt din pãmântul ro-
mân ºi l-am fãcut cu mâna pe om ºi am suflat cu gura peste
el cuvânt, ºi duh de viaþã a intrat în el, ºi a cunoscut omul ca
ºi Dumnezeu, ºi a fost el odihna Mea între cer ºi pãmânt. 

O, poporul Meu cel din români, sunt în mijlocul tãu cu
sãrbãtoare. Mã bucur în pomenire de zi sfântã pentru cel între
arhiereii cerului marele fãcãtor de minuni Spiridon. O, mare
este omul care cunoaºte facerea lui Dumnezeu Fãcãtorul ºi
crezând în Mine se aratã oamenilor minunat pentru slava Mea
cea nemaicãutatã de oameni, cãci oamenii stau în duhul în-
gâmfãrii ºi s-au îngâmfat cu mãriri de la unii la alþii, iar sla-
va Mea pe pãmânt ei nu o mai doresc, ci o ascund pe cât pot
ei de mult, pentru cã ei se tem unii de alþii înaintea slavei
Mele ºi nu se tem de Mine, Cel minunat întru sfinþii Mei ºi
prin sfinþii Mei, ºi chiar dacã ei se tem când Eu cutremur tot
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lucrul lor ca sã le arãt deºertãciunea lor, ei stau tari prin duhul
îngâmfãrii lor care se face în ei împotrivire înaintea Mea ºi
netemere de Dumnezeu spre pierzarea lor. Eu însã Îmi fac
cale spre ei ºi Mã arãt Cel minunat, aºa cum M-a arãtat arhie-
reul Spiridon, Dumnezeu adevãrat în el ºi fãcãtor de minuni
prin el înaintea necredincioºilor. Amin, amin, amin. 

– CC redinþa mea, Doamne al sfinþilor, a fost
iubirea mea cea pentru Tine, a fost iubirea

Ta cea care s-a cuibãrit în inima mea ca sã Te iubesc cu ea ºi
sã Te fac minunat înaintea necredincioºilor care se hrãneau cu
îngâmfarea lor, Doamne. O, cât eºti Tu de rãbdãtor între cei
necredincioºi pânã-Þi faci loc cu minunile Tale prin cei sfinþi
ai Tãi dintre oameni, prin cei credincioºi care-Þi fac loc în ei
ca sã trãieºti Tu în ei viaþã dulce, pace dulce, bogãþie de har
ºi de minune a Ta între ei! 

Eu Te-am mãrturisit Dumnezeu adevãrat între oameni
ºi Te-am arãtat cã eºti Cel ce a fãcut cerul ºi pãmântul ºi pe
om, Doamne. M-a durut în mine necredinþa celor îngâmfaþi
care dãdeau sã umble la înþelesurile tainelor Tale cele ascunse
de mintea oamenilor, ºi atunci, din mijlocul arhiereilor adu-
naþi în sobor eu am luat o bucatã de lut trecut prin foc, o cãrã-
midã fãcutã de mânã de om, ºi am strâns-o în mâini înaintea
lor ºi am fãcut din ea trei pãrþi despãrþindu-se ele, prin mi-
nunea credinþei mele, în apã, pãmânt ºi foc, aºa cum au fost
înainte de facerea cãrãmizii, mai înainte de a trece prin foc
apa ºi lutul care s-a lãsat muiat apoi, ºi frãmântat apoi, ºi pus
în formã pentru ca iarãºi sã se usuce ºi sã fie spre folos, spre
zidire, Doamne, Cel ce ai fãcut din ape cerul ºi pãmântul cu
cuvântul, Doamne, Cel ce eºti foc mistuitor, ºi omul nu ºtie
ce eºti Tu ºi ce faci Tu pentru ca sã Te cunoascã omul Dum-
nezeu adevãrat în toatã clipa ºi peste toate mereu. 

Le-am arãtat celor necredincioºi cum vei face Tu la
sfârºit cerul ºi pãmântul cu Duhul Sfânt ºi cu foc, ca apoi sã
le faci din nou pe toate pe pãmânt nou, trecut prin foc, Doam-
ne. O, cât foc face omul pe pãmânt ºi nu ºtie cã dacã face aºa,
el Te cere sã vii cu foc ca pe toate sã le lãmureºti ºi iarãºi sã
întocmeºti cerul ºi pãmântul! 

O, vino, Doamne, ºi împlineºte-Þi proorociile cele
pentru cer nou ºi pãmânt nou din sfinþenie rãsãrite, din om
nou ºi sfânt, nou prin sfinþenie aºa cum am fost noi, sfinþii Tãi
care am crezut întru Tine, Unul Dumnezeu Fãcãtorul, mãr-
turisindu-Te minunat între oameni prin sfinþii Tãi. 

Vino, Doamne, cu duhul puterii Tale în cuvântul Tãu
care se face râu în mijlocul neamului român, ºi fã din cuvân-
tul Tãu ºi din pãmântul român cetate de scãpare curãþatã ºi
udatã, ºi apoi loc verde, loc plin de luminã ºi de pace ºi de
chemare a omului spre Tine, Doamne minunat. Vino, Doam-
ne, ºi desparte în mijlocul pãmântului român întunericul de
luminã ºi lumina de întuneric ºi fã pe el loc al dreptãþii Tale,
loc al pãcii, Doamne! Nu-l lãsa pe omul minciunii sã mai dãi-
nuiascã pe pãmântul slavei Tale! Scoate-l pe el din întuneri-
cul lui ºi dã-i lui vedere ca sã Te vadã ºi sã se ruºineze de întu-
nericul din el ºi sã vinã spre izvorul cuvântului Tãu ºi sã se
adape din el cu credinþã, ºi cu viaþã din viaþa Ta apoi, ºi fã

aceasta cu duhul puterii Tale în cuvântul Tãu de peste om,
Doamne al puterilor. 

O, dã-le înþelepciune sfântã ºi putere din Tine celor ce
Te împart cuvânt peste pãmânt, ºi unge-i la ochi ºi la minte pe
toþi cei necredincioºi ºi potrivnici ºi mândri ºi fã-i sã vadã ºi
sã înþeleagã ºi sã se umileascã, Doamne, sub mâna puterii
Tale cu care lucrezi pe pãmântul român cer nou ºi pãmânt nou
ºi Ierusalim nou de care se va duce vestea peste toate neamu-
rile de pe pãmânt ca sã vinã ele sã vadã slava Ta ºi pe poporul
Tãu care crede în venirea Ta cuvânt pe pãmânt, cãci cu cu-
vântul ai fãcut Tu la început cerul ºi pãmântul, ºi aratã-le oa-
menilor cã aºa ai fãcut. Amin, amin, amin. 

– OO,aºa voi lucra, ºi cu foc voi lucra, cãci cu
foc Îmi scriu pe pãmânt cuvântul cel de

facere din nou a lumii. 
Din cerul cel nevãzut ºi de pe pãmânt sã se adune lao-

laltã strigãte de rugãciune pentru împlinirea a toate Scrip-
turile venirii Mele cu veacul cel fãrã de sfârºit! Amin. 

O, poporul Meu, tu ai fost întocmit de cuvântul Meu
din zilele tale pentru ca sã te rogi la Dumnezeu ºi sã-I amin-
teºti Lui de Scripturile fãgãduinþei venirii Domnului pe pã-
mânt cu sfinþii, cã iatã, la tine vin cuvânt ºi prin porþi Mã îm-
part peste pãmânt bunãvestire de înviere spre înnoirea fãptu-
rii. Eu pic cu pic spulber de pe pãmântul alegerii Mele toatã
împotrivirea care stã împotriva Mea prin îngâmfarea omului.
Voi culca la pãmânt pe toþi cei care dau sã stea în fruntea
poporului român mânjiþi pe mâini de sângele celor ce strigã
la Mine din pãmânt ca sã le fac dreptate. 

O, daþi-vã deoparte, voi, cei prea mult pãtaþi, voi, cei
prea îngâmfaþi, voi, cei ce doriþi mãriri ºi ranguri, cãci Eu ri-
dic pe cei tari prin umilinþa lor ºi le adaug credinþã ºi temere
de Dumnezeu ºi putere din puterea Mea ca sã doboare ei, la
cuvântul Meu cel rostit din mijlocul neamului român, toatã
vraja care întunecã omul la minte ºi la inimã ºi la ochi ca sã
nu vadã lumina ºi întunericul ºi ca sã le despartã pe ele, ºi
apoi sã fie luminã! Amin. 

O, nu Mã pot stãpâni pânã ce nu voi arãta toatã deºertã-
ciunea minþii ºi pe cei ce o au pe ea înaintea Mea ºi a nea-
mului Meu de pe pãmântul român. Ridica-Mã-voi, ºi aceasta
voi face. Amin. Pic cu pic aºez pe pãmântul român luminã
mare ca sã ºtie toate neamurile lumii cã Eu sunt Dumnezeu
mare ºi minunat pe pãmântul român, ºi din el Mã voi slãvi
peste tot ºi peste toate, cãci Tatãl aºa binevoieºte. Amin. 

Acum, fiilor din porþi, faceþi cu cuvântul Meu putere
pentru rugãciune la Mine din mijlocul poporului cuvântului
Meu pentru împlinirea cea de la Mine în mijlocul neamului
român. Roagã-te, poporul Meu, roagã-te la Dumnezeu, cãci
tu eºti unealta Mea, ºi cu tine voi ara ºi voi însãmânþa ºi voi
uda ºi voi încãlzi ºi voi face sã creascã rodul împãrãþiei ce-
rurilor în mijlocul tãu ºi peste tot pãmântul român pe care
Tatãl îl þine în mâna Sa pentru slava Mea ºi a ta ca sã vadã toþi
cei din întunericul lor slava Domnului ºi rodul ei cel nou.
Amin, amin, amin. 
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