
Praznicul Naºterii Domnului 

Domnul Se naºte prunc pe pãmânt ca sã-l înveþe pe om taina
prunciei, taina naºterii de sus. Cel nãscut din Dumnezeu rãmâne în
Dumnezeu, dupã cum cel nãscut din om rãmâne în om. Omul ºi-a
pierdut viaþa când a pierdut darul umilinþei de duh. „Omule, dã-te 

înapoi lui Dumnezeu!“ 

SSSS unt Domnul slavei. Amin. Umilinþa Mea cea pli-
nã de slavã M-a fãcut Fiul Omului, prunc nãscut

pe pãmânt, ºi apoi crescut pânã ce umilinþa Mea M-a fãcut sã
Mã aplec ºi sã mor pentru învierea omului, pentru viaþa cea
de veci a omului care iubeºte sã fie ca Dumnezeu pe pãmânt.
Amin. 

Umilinþa Tatãlui ºi a Mea, lucrarea aceasta dumneze-
iascã M-a adus din cer pe pãmânt prunc nãscut din Fecioarã
în peºtera din Betleem. Sculaþi-vã, copii din porþi, ca sã intru
cuvânt în carte pentru ca sã grãiesc de umilinþa cu care M-am
arãtat oamenilor prunc nãscut din om, Fiul Tatãlui Savaot,
Care a venit în chip de prunc pe pãmânt ca sã-l înveþe pe om
taina prunciei, taina naºterii de sus, cãci Eu de sus M-am
coborât, din cer am venit ºi Mi-am înfiinþat trup din om ca
sã-l învãþ pe omul cel nãscut din om sã se suie în cer ºi sã se
coboare prunc nãscut din cer pe pãmânt, aºa cum Eu M-am
nãscut, prin duhul umilinþei Tatãlui, cãci Eu de la Tatãl am în-
vãþat lucrarea umilinþei, lucrarea naºterii Mele din cer pe pã-
mânt, naºterea Mea din om, ca apoi sã-l fac pe om sã-L vadã
pe Dumnezeu venit din cer dupã el pe pãmânt, umilit pânã la
om, ca sã-l înveþe pe om lucrarea umilinþei, de pe pãmânt ºi
pânã în cer. Amin. 

O, ce mare, ce frumoasã este lucrarea umilinþei de duh!
Iatã, copii care primiþi cuvântul cel ieºit din gura Mea, iatã ce
dar frumos îi dau Eu omului odatã cu amintirea zilei în care
Eu M-am nãscut prunc între oameni pe pãmânt prin lucrarea
umilinþei Tatãlui ºi a Mea! Îi dau omului darul umilinþei de
duh, cãci fãrã aceastã vedere nu se poate omul vedea pe sine,
nu se poate vedea ce este ºi unde este ºi ce face el între pã-
mânt ºi cer sub ochiul Meu cel fãcãtor de om. Am venit pe pã-
mânt sã-l fac pe om, nu pe Mine sã Mã fac. M-am umilit nu
ca sã Mã fac pe Mine, ci pe om sã-l fac; sã-l fac iar pe om,
cãci când l-am fãcut la început, el a stricat apoi lucrarea Mea
dupã ce ºi-a pierdut darul umilinþei de duh; l-a pierdut prin
neascultare ºi prin nesupunere, ºi apoi nu ºi l-a mai gãsit. ªi
dacã aºa este omul de atunci de când Eu l-am fãcut, de când
el a pierdut apoi umilinþa de duh, am venit Eu acum douã mii
de ani pe pãmânt ºi M-am aºezat sãmânþã în trup fecioresc ºi
n-am stricat cu nimic trupul Fecioarei, cãci Eu sunt Cel ce am
fãcut omul ºi sunt Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu adevã-
rat ºi de aceea am putut sã Mã fac Om din om, ºi iatã, numai
cel nãscut de sus poate sã aibã darul umilinþei de duh ca ºi
Dumnezeu. Numai cel nãscut din Dumnezeu rãmâne în Dum-

nezeu, aºa cum omul nãscut din om rãmâne în om, cãci ca sã
fie omul în Dumnezeu, aceastã umilinþã de duh nu poate omul
s-o mai gãseascã fãrã ca Eu sã-l ajut din cer pe om, fãrã ca
omul sã-Mi deschidã când Eu vin la el ºi bat ca sã-l învãþ din
Tatãl lucrarea umilinþei de duh, lucrarea naºterii de sus a
omului. Amin. 

O, poporul Meu, mare Îmi este mila de tine! O, poporul
Meu, mare Îi este Tatãlui mila de Mine ºi de El! L-am pier-
dut pe om acum ºapte mii de ani, dupã ce el a dat de la el umi-
linþa de duh. Durerea Mea ºi a Tatãlui e durere mare, poporul
Meu, ºi dacã Mi-e milã de tine, Mi-e milã de Tatãl ºi de Mine,
poporul Meu. E omul lipsit de umilinþã de duh ºi plânge
Dumnezeu în cer ºi pe pãmânt pentru depãrtarea omului, pen-
tru cãderea din umilinþã a omului. Mi-e tare milã de tine, po-
por al cuvântului Meu, ºi vreau sã te întãresc cu tot ce am în
Tatãl ca sã pot sã te am, ºi vreau sã te ajut cu tot ce scrie în
Scripturi pentru venirea Mea, pentru ca sã vin mereu la tine,
ºi aºa sã vin, cãci venirea Mea e scrisã în Scripturi ca ºi îm-
pãrãþia Mea cu care vin ºi despre care am spus cã este înãun-
trul omului ºi nu altfel este ea. 

M-am nãscut prunc pe pãmânt ca sã pot acum sã vin
din nou, Dumnezeu mare de la Tatãl ieºit, de la Tatãl nãscut
pentru umilinþa omului, cãci omul a uitat cu totul aceastã lu-
crare care îi dã lui viaþa, ºi Eu am venit ca sã i-o arãt prin naº-
terea Mea cea de acum douã mii de ani ºi, iarãºi, acum, prin
venirea Mea cuvânt din Tatãl ºi nu de la Mine Însumi, nu cum
face omul care îºi are duhul lui ºi care nu ascultã de nimeni
decât de el în el însuºi. Am venit în chip de prunc pe pãmânt
ca sã-l învãþ pe om taina prunciei, lucrarea Tatãlui peste oa-
meni dupã ºapte mii de ani de la facerea omului, iar Tatãl lu-
creazã prin Mine, Fiul Sãu Cel Unul nãscut din El mai înainte
de vecii, ºi apoi nãscut din trup de Fecioarã pe pãmânt acum
douã mii de ani. Îi dau omului darul umilinþei de duh, iar cel
ce nu voieºte sã-l ia în dar ºi apoi sã-l aibã în el pentru ca sã
ºtie prin el naºterea de sus ºi sã se lase apoi cu ea, aceluia îi
dau dureri, ºi prin ele îi dau lepãdarea de sine fãrã ca el sã
voiascã, ºi îi dau apoi, dacã voieºte, darul umilinþei de duh,
cu care sã-L vadã pe Dumnezeu ºi sã-L asculte ºi sã I se su-
punã, cãci omul este om ºi atât, dacã el nu se naºte din Dum-
nezeu ca sã fie al lui Dumnezeu omul pe pãmânt, fiul lui
Dumnezeu sã fie omul pe pãmânt ºi nu om din om. Amin. 

O, poporul Meu, sãrbãtoarea naºterii Mele din Fecioa-
rã se sãrbãtoreºte pe pãmânt cu daruri de la om la om, cãci aºa
s-a deprins omul fãrã ca el sã ºtie ce ascunde sub el acest obi-
cei omenesc. Eu tot cu daruri o sãrbãtoresc ºi stau în braþe cu
darul umilinþei de duh, pe care îl am din Tatãl pentru fiecare
om, gata sã-l dau la tot omul care voieºte sã fie prunc nãscut
din Dumnezeu, ºi apoi fiu ascultãtor de Tatãl Cel ceresc.
Omul ºi-a pierdut viaþa ºi darul ei cel ceresc atunci când a
pierdut darul umilinþei de duh, ºi de atunci plânge Dumnezeu
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dupã om. O, cum sã fac, poporul Meu, sã-l fac din nou pe om
prin darul umilinþei Mele cu care M-am nãscut prunc de om
pe pãmânt? Eu pentru om M-am nãscut, nu pentru Mine. Eu
pentru om trãiesc, nu pentru Mine. Pentru om am murit ºi am
înviat, nu pentru Mine a trebuit sã fac aceasta. Toate pentru
om le-am lucrat, tot ce am suferit, toatã suferinþa Mea de
ºapte mii de ani, pentru om o îndur, ºi numai omul poate sã
Mi-o curme fãcându-se dupã chipul ºi asemãnarea Mea ca sã
aibã în el, apoi, darul umilinþei de duh pe care Eu îl am din
Tatãl pentru fiecare om, gata sã-l dau în dar, numai sã voiascã
omul sã se dea Mie, ca apoi Eu sã pun în el comoara aceasta,
duhul prunciei, cu care omul stã ascultãtor ºi supus Tatãlui,
dupã ce se naºte el din Mine, din duhul umilinþei Mele cu care
M-am coborât din cer pe pãmânt ca sã Mã nasc prunc ºi sã-i
arãt omului de unde vine viaþa cea care nu mai moare ºi cu
care omul calcã peste moartea care se striveºte în duhul umi-
linþei lui, duhul pe care Eu voiesc sã i-l dau omului în dar, aºa
cum se dau daruri spre amintirea slavei zilei când Eu, prunc
nãscut în Betleem, am primit darul umilinþei magilor care
Mi-au adus aur, smirnã ºi tãmâie, darul umilinþei lor cu care
s-au închinat Mie, Fiu de Dumnezeu pe pãmânt. Amin. 

Nimic nu voiesc sã-Mi dea omul decât duhul umilit,
cel mai frumos dar pe care omul poate sã-l dea lui Dumnezeu,
ºi Domnul nu-l va urgisi pe el ºi îl va ierta de pãcate ºi îl va
naºte de sus prin darul umilinþei de duh, care-l naºte pe om
pentru Dumnezeu pe pãmânt. Amin. 

E sãrbãtoare de naºtere a Mea în mijlocul tãu, popor al
cuvântului Meu care se naºte în mijlocul tãu ca sã nascã din
el om nou, om cu duh umilit pe pãmânt. O, Mi-e milã de ti-
ne, cã eºti micuþ ºi plãpând ºi eºti sub durerea vremii de acum
ºi din toatã vremea cerului ºi a pãmântului ºi a omului de pe
el, cã Eu vin în mijlocul tãu cu toatã durerea Mea cea de ºap-
te mii de ani ºi plâng cu ea înaintea ta dupã naºterea de sus a
omului de pe pãmânt. O, fiecare naºtere îºi are bucuria ei
apoi, ºi voi avea ºi Eu bucuria aceasta, dar ajutaþi-Mã, copii
din porþi, sã-Mi scriu pe pãmânt cartea cuvântului vieþii ºi sã
vãrs peste pãmânt acest râu ºi sã-l scot pe om din apele lui ºi
sã-l dau Tatãlui, înviat din morþi, sã-l dau nãscut din apele
râului vieþii pe om, sã-l dau Tatãlui de bucurie, cãci Eu ºi cu
Tatãl plângem dupã bucuria cea de dupã naºterea omului,
copii care purtaþi în voi mila de Dumnezeu. O, daþi poporului
Meu mângâierea Mea, darul umilinþei de duh, cã Eu îi voi
vorbi lui despre aceastã tainã ºi voi serba cu el cuvânt de naº-
tere, cuvânt de viaþã ºi de mângâiere peste pãmânt, che-
mându-l pe om la darurile Mele, darurile umilinþei de duh, cu
care el poate pãtrunde taina vieþii ºi dulcele ei, duhul prunciei
fãrã de care nici un om nu poate pãtrunde împãrãþia Mea care
este pentru cei mici sub mâna Mea cea tare ºi ocrotitoare ºi
mângâietoare când ea are peste cine sã lucreze aºa. Amin. 

Omul este dator lui Dumnezeu cu ceea ce el a pierdut
dupã ce a ieºit din ascultare ºi din supunere. O, omule! Dã-te
înapoi lui Dumnezeu ca sã ajung cu tine la începutul omului!
Vino spre Mine ca sã vezi cât M-am umilit pentru tine nãs-
cându-Mã prunc pe pãmânt ca sã te învãþ darul prunciei care
vine de la naºterea cea din Dumnezeu a omului, aºa cum Eu
din Tatãl M-am nãscut mai înainte de vecii, ºi apoi M-am su-
pus Lui pânã la naºterea Mea din Fecioarã pe pãmânt ca sã lu-
crez Tatãlui între oameni ºi sã Mã arãt pe pãmânt Dumnezeu
venit din cer prunc, ºi, crescând ca omul apoi, M-am arãtat
jertfã a iubirii cu care am venit dupã om ca sã-l trag spre Ta-
tãl prin duhul umilinþei Mele. Amin. 

Eu cu darul duhului naºterii Mele din Fecioarã îl învã-
luiesc pe om ºi îi grãiesc lui taina naºterii omului la sfârºit de

timp, ºi sãrbãtoresc pe pãmânt cuvânt de naºtere a Mea în om
ºi de naºtere a omului din Mine, iar Tatãl priveºte la lucrarea
Mea din mijlocul tãu, ºi la tine, poporul Meu. Amin, amin,
amin. 

25 decembrie 2004/7 ianuarie 2005

Sãrbãtoarea sfântului mucenic ºi arhidiacon ªtefan 

Naºterea lui Dumnezeu din Fecioarã este minune care nu se suie la
mintea omului.Omul nu poate pãcãtui decât dupã ce moare prin
neascultare, fãcându-se sãlaº diavolului. Pãmântul român este
taina cea de ºapte mii de ani. Maica Domnului se roagã pentru
nimicirea minciunii îmbrãcatã în hainã de miel, ºi care-ºi zice
bisericã. Acum cincizeci de ani Domnul a deschis cerurile, ºi ele nu 

s-au mai închis, ci tot mai tare se deschid. 

NN aºterea Mea din Fecioarã, minunea prin care
Eu, Dumnezeu Fiul, M-am nãscut prunc pe pã-

mânt acum douã mii de ani, a fost umilinþa Tatãlui, minune
care nu se suie la mintea omului, cãci mintea lui este micã
pentru ca sã se poatã umili când Dumnezeu îi grãieºte lui prin
minuni, ºi de aceea Dumnezeu a venit pe pãmânt ºi S-a nãscut
ºi a crescut cu chip blând ºi smerit înãuntru ºi în afara Sa,
acoperindu-ªi slava Sa, cãci omul este mic ºi nu este nãscut
din cer ca sã le poatã pricepe pe cele cereºti venite pe pãmânt
sub chipul umilinþei, acoperindu-ºi slava lor înaintea omului,
cãci scris este: «Nu poate omul sã-L vadã pe Dumnezeu în
toatã slava Sa ºi sã rãmânã viu omul». Sub chipul umilinþei
Mele însã, omul M-a putut vedea treizeci ºi trei de ani pe pã-
mânt, iar în cei ce Eu am pus darul umilinþei de duh, aceia
M-au cunoscut cã am fost Dumnezeu Fiul, trimisul Tatãlui
dupã om, ºi Mi-am împlinit lucrarea, cãci omul este cel ce
împlineºte lucrãrile Mele pe pãmânt, ºi fãrã om Eu nu le pot
împlini, dar Îmi trebuie om blând ºi smerit cu inima precum
Eu sunt, cãci dacã omul nu este aºa, nu poate sã creadã în cele
ce vin de la Dumnezeu între oameni acoperindu-ºi slava lor
ca sã poatã veni. Amin, amin, amin. 

Amintirea naºterii Mele cea de acum douã mii de ani
ar fi sã-l facã pe om mai umilit, mai încãpãtor în el însuºi
pentru Dumnezeu, cãci Eu M-am umilit cu totul pentru ca sã
vin pe pãmânt, dar dacã omul nu se suie cu mintea la umilinþa
Mea, el se bucurã, se mãreºte în sine la amintirea minunilor
lui Dumnezeu, ºi face din zilele umilinþei Mele zile de bucu-
rie pentru el, nu zile de umilinþã ºi de rod de credinþã sfântã
care sã rodeascã în el darul umilinþei de duh, care l-ar învãþa
pe el taina aceasta, cã mare tainã este darul umilinþei de duh
ºi nu se suie la mintea omului tainele cereºti care vin pe pã-
mânt pentru facerea omului, cãci omul nu este fãcut, nu are
cine sã-l facã pe om, ºi fãcut sã fie apoi. 

Pe pãmânt sunt douã feluri de neamuri: neamul ome-
nesc ºi neamul creºtinesc. Neamul omenesc poartã numele de
fiii oamenilor, iar neamul creºtinesc poartã numele de fiii lui
Dumnezeu. Am venit pe pãmânt sub chip de om cu totul, cãci
am murit ca omul ca sã nimicesc în trupul Meu moartea, cel
din urmã vrãjmaº pe care omul trebuie sã-l nimiceascã, dar cu
puterea Mea din el ºi nu cu puterea lui. Omul însã nu se apro-
pie sã cunoascã aceastã minune lucrãtoare de om nou în om.
Omul trebuie sã nimiceascã pãcatul în trupul sãu dupã ce
ajunge sã-ºi aminteascã de moartea omului zidit din pãmânt
de mâna Mea, ºi cãruia i-am spus apoi cã dacã nu va asculta
de Mine va muri negreºit. 

O, fii ai lui Dumnezeu, ºi voi, fii ai oamenilor! Omul
nu poate pãcãtui decât dupã ce el moare, cãci pãcatul se naºte
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mai întâi în minte ºi apoi se coboarã în trup ºi îi omoarã
omului inima prin otrava lui, ºi apoi omul îºi pierde puterea
sufletului ºi se învoieºte cu plata pãcatului, ºi aºa moare omul
ºi aºa se face el sãlaº diavolului care l-a scos pe om din raiul
pe care Eu l-am aºezat pe pãmânt pentru om ca sã fie omul
dupã chipul ºi asemãnarea Mea ºi nu sã se facã diavol prin
nesupunere ºi prin neascultare, lucrãri prin care omul se face
pe sine dumnezeu peste el. 

Mama Mea Fecioara Mã priveºte cu duhul plin de umi-
linþã ºi are lângã ea ºi lângã Mine pentru sãrbãtoarea naºterii
Mele toate puterile cereºti, toþi îngerii ºi toþi sfinþii în sãrbã-
toarea Mea ºi a ei. Mã mângâie mama Mea aºa cum Mã mân-
gâia când eram prunc mic, în care a crescut minunea omului
cel nou, om nãscut din cer pe pãmânt, coborât din cer ºi nãs-
cut pe pãmânt pentru lucrarea pe care Tatãl a avut-o de lucrat
pentru naºterea din nou a omului care voieºte sã fie din cer pe
pãmânt ºi nu de pe pãmânt aºa cum a rãmas omul cel ieºit din
om vreme de ºapte mii de ani. 

Mama Mea cea plinã de blândeþe ºi de duh umilit ca ºi
Fiul ei, Cel Unul nãscut din Tatãl ºi din ea, Mã mângâie aici,
pe pãmântul þãrii întoarcerii Mele cu duhul ºi cu cuvântul
între oameni, pe pãmântul cel întâi ieºit din ape la facerea ce-
rului ºi a pãmântului, pe locul din care Eu, Cuvântul Tatãlui,
am luat lut cu mâna ºi l-am plãmãdit pe om în ziua a ºasea în-
tre zilele facerii, zile mãsurate cu mãsurã cereascã: o searã ºi
o dimineaþã fiecare din cele ºase zile ale facerii. Iar a ºaptea
zi a fost odihna Mea, ºi Eu am sfinþit-o pe ea, cãci omul era
atunci sfânt ca ºi Dumnezeu, prin supunere ºi prin ascultare
ºi nu cunoºtea frica, ci numai bucuria Mea în el. 

Mã mângâie mama Mea aici, pe pãmântul întoarcerii
Mele cu duhul ºi cu cuvântul între oameni, ºi Îmi grãieºte ºi
îi grãiesc înaintea neamurilor de pe pãmânt. Amin, amin,
amin. 

– OO,Fiule copil al Tatãlui ºi al meu ºi al celor
ce Te cunosc ºi Te cresc cu dor ºi cu iubire

în ei! Eu stau cu mâinile întinse deasupra pãmântului român
ca sã-l ocrotesc pentru Tine ºi pentru cei ce s-au fãcut ai Tãi
în mijlocul lui. Taina lui e cât ºapte mii de ani. Taina lui stã
acoperitã, cãci aºa este lucrarea tainelor Tale ºi aºa lucreazã
ea spre descoperirea ei. Dar omul s-a aºezat prea mare pe pã-
mânt ºi nu se aºteaptã ca Tu sã vii sã-i spui cã nu el este stã-
pân pe pãmânt ºi cã Tu eºti, fiindcã eºti Dumnezeu, Fãcãtorul
cerului ºi al pãmântului, iar omul de pe pãmânt e om, cã dacã
n-ar fi om ºi atât, nu s-ar fi încumetat sã se facã stãpân peste
ale Tale ºi fur înaintea Ta, Doamne. 

Tu naºti cuvânt de viaþã ºi de mângâiere pe pãmânt,
chemându-l pe om la darurile Tale, darurile umilinþei de duh,
cu care el poate pãtrunde taina vieþii, duhul prunciei, fãrã de
care omul nu poate pãtrunde taina împãrãþiei cerurilor, împã-
rãþia Ta în om, Fiule Doamne, împãrãþie furatã de om dupã ce
Tu ai fãcut omul. La început omul nu a fost prunc, cãci l-ai
fãcut dupã chipul ºi asemãnarea Ta, dar el n-a fost ca Tine, su-
pus ºi ascultãtor ca un prunc, n-a luat de la Tine acest duh al
prunciei, duhul de fiu, pe care Tu îl aveai, cãci erai Fiul Tatã-
lui Tãu. 

O, mâna Ta cea tare ºi ocrotitoare este aºa când ea are
peste cine sã lucreze aºa, când omul stã fiu sub mâna Ta cea
fãcãtoare, dupã ce el se dã Þie spre facere din nou, din cer ºi
nu din om cum este omul fãcut. Dar acum mâna Ta se trage
în lãturi de peste tot omul care nu Te are pe Tine de Dumne-
zeu venit de la Tatãl pentru ca sã asculte de Tine omul de pe
pãmânt. Face omul din zilele umilinþei Tale zile de bucurie

pentru el, nu pentru Tine, dar ceasul Tãu a sosit mai mult ca
acum douã mii de ani, ca sã-Þi iei înapoi ce este al Tãu ºi nu
al omului, Doamne ºi Stãpânule a toate. Pãmântul român este
acum în mâna Ta, nu în mâna omului, ºi Te rog, acum, de pe
el pentru Tine, nu Te mai rog pentru om. Te rog, Fiule ascul-
tãtor ºi supus, adu-Þi aminte de fãgãduinþele Tale rostite pen-
tru pãmântul român ºi ia cârma acestei corãbii care va pluti
pe deasupra a tot rãul care va bate pãcatul de pe pãmânt ºi pe
tot omul mare în duhul lui ºi care dã încã sã stãpâneascã pã-
mântul alegerii Tale, pãmântul întoarcerii Tale de la Tatãl cu
sfinþii Tãi, Doamne Cel scris în Scripturi ca sã vii iar. 

Sã deschidã omul necredincios Scripturile acestor zile
ºi sã caute în înþelepciunea lor ºi a tainelor lor, sã caute cu duh
umilit ºi nu cu mãrire de sine cum cã el ºtie cuvântul Tãu ºi
cã nu mai vrea altceva decât Scripturile. Tu însã n-ai murit, ci
ai înviat cu mare slavã acum douã mii de ani, ºi nu ai înviat
ca sã taci pe veci, ci ca sã grãieºti atunci ºi acum, aºa cum
i-ai spus omului cã Tu eºti Alfa ºi Omega, ºi nu altfel eºti, iar
cel ce nu Te primeºte aºa, va fi bãtut mult, ca ºi cel ce va fi
gãsit lenevindu-se pentru cele de la Tine pentru om aduse cu
Tine pe pãmânt. Amin. 

Te rog, Fiule ascultãtor, sã nu treacã cerul ºi pãmântul
spre taina cea încã neînþeleasã de om pentru cer nou ºi pentru
pãmânt nou, pânã ce Tu nu Te vei slãvi pe pãmântul român cu
toate fãgãduinþele Tale cele pentru el rostite prin gura Ta îna-
intea fiilor cuvântului Tãu, din care Þi-ai fãcut pe pãmânt po-
porul de nou Ierusalim, popor de sfinþi în mijlocul neamurilor
pãmântului, în mijlocul neamului oamenilor, neam viclean ºi
stricat ºi prin care ei strãlucesc ca niºte luminãtori ai lumii,
Doamne. Îndurã-Te ºi ocroteºte cu toate puterile cereºti cobo-
rârea Ta cuvânt pe pãmântul român ºi aºeazã-Te tainic ºi des-
coperit la cârma corãbiei salvãrii ºi fã-i pe oameni sã înveþe
sã se închine Þie în Duhul Adevãrului, cu Care Tu îi înveþi pe
cei aleºi de Tine pentru slava Ta de azi ºi pui mereu în ei darul
credinþei sfinte, darul rugãciunii poruncite de gura Ta pentru
pãmântul român, ca sã ai credinþã pe pãmânt în calea venirii
Tale, ºi pe calea ei sã poþi veni, dupã cum ai ºi putut sã împli-
neºti ca un Dumnezeu Care poþi totul în numele Tatãlui Nos-
tru, Tatãl Savaot. Amin. 

Uitã-Te, Fiule Doamne, spre cei ce se numesc pe ei
bisericã a Ta pe pãmânt, ºi clatinã de la locul ei cel sus pus
minciuna cea îmbrãcatã în hainã de miel, cã Tu, ca ºi acum
douã mii de ani, eºti þinut sub obroc ºi Îþi este folosit numele
pentru ca sã-ºi facã din el slavã a lor oamenii minciunii care
îºi zic bisericã. Dar altfel este neamul creºtinesc, ºi nu este ca
cel lumesc care se surpã curând, curând de peste tot cu toate
turnurile lui peste care va cãdea foc din cer, ca toate sã fie lã-
murite ºi încercate prin foc ºi nu altfel, spre vederea celor ce
sunt ºi vor rãmâne, ºi ale celor ce nu sunt ºi care vor arde cu
foc. Amin. 

O, mai înainte de lãmurirea a toate cele ale voastre ºi
nu ale lui Dumnezeu cum cãutaþi voi sã înºelaþi pe oamenii
care nu mai vãd calea vieþii ºi adevãrul ei, daþi-vã la o parte
de pe locurile voastre înalte, de pe scaunele voastre împodo-
bite! Dezbrãcaþi-vã de haina slavei deºarte, aruncaþi de la voi
mândria ºi de bunãvoie îmbrãcaþi-vã în sac, spre pocãinþã ºi
spre iertarea pãcatelor, prin împãcarea cu Dumnezeu, cã vine
peste voi zi de spaimã, zi care arde ca un cuptor ºi care pedep-
seºte în ea toatã slava deºartã ºi pe toþi cei ce se închinã ei, ºi
ea lor. Veniþi spre pocãinþã! Aplecaþi-vã spre izvorul cuvân-
tului care se face adiere de Duh Sfânt peste cei credincioºi lui,
ºi foc cu pucioasã peste cei necredincioºi Fiului meu! 
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Cuvântul Tatãlui este Fiul meu în mijlocul pãmântului
român. Naºterea Lui mai înainte de vecii din Tatãl, ºi acum
douã mii de ani prunc din trupul meu cel fecioresc, a fost
umilinþa Tatãlui, Care S-a aplecat cu Fiul Sãu pânã la om, ºi
minunea aceasta nu se poate sui la mintea omului care nu se
poate umili când Dumnezeu Fãcãtorul îi grãieºte lui prin mi-
nuni, prin chipul Lui cel blând ºi smerit între oameni ºi prin
oameni. Amin. 

ªi acum, Fiule Doamne, naºte iarãºi lumea precum ai
promis acum douã mii de ani, ºi cu Duhul Adevãrului fã-Þi
loc în minþile ºi în inimile celor ce nu se ºtiu decât pe ei stã-
pâni pe pãmânt! Iar ca sã Te ºtie, atinge-Te de ei, ºi Te aºeazã
apoi Stãpân a toate, dupã cum eºti peste cei credincioºi ºi
peste cei necredincioºi, ca sã ºtie lumea cã de la Tatãl ai ieºit
ºi cã El Te-a trimis ºi Te trimite cu Scripturile care aºteaptã de
la Tine, prin cuvântul Tãu din ele, împlinirea lor, Fiule. Amin,
amin, amin. 

– OOOO,M-am nãscut pe pãmânt, mamã, prunc mic
din tine, ºi Dumnezeu mare peste pãmânt,

ºi fericitã este sluga pe care o gãsesc priveghind înaintea Mea
acum, la venirea Mea, iar cei ce nu cred venirea Mea, vor cre-
de în ea, mamã. Amin. 

Pe vremea când mucenicul ªtefan Mã mãrturisea
Dumnezeu viu înaintea celor ce M-au omorât spre învierea
Mea ºi a celor credincioºi venirii Mele dupã om, scrâºneau
din dinþi cei care îl vedeau pe el strãlucind ca îngerii din cer
pentru plata mãrturisirii lui cea despre Mine. Dar au trecut
douã mii de ani de atunci ºi s-au îngrãºat prea tare cei ce stau
azi, ca ºi atunci, pe scaunul cel Mie ºi urmaºilor Mei hãrãzit
de Tatãl, cãci Tatãl Mi-a zis prin Duhul: «Tu eºti preot în veac
dupã rânduiala lui Melchisedec», ºi altfel nu este aceastã
tainã. 

O, nu mai e de mult bisericã cea care ºi-a pus numele
de bisericã a Mea. Ea este locul slavei deºarte a oamenilor
mãririlor pãmânteºti. În zadar se þin ei cu mâinile amândouã
de scaunele lor care sunt lemne ºi pietre. Aceºti oameni min-
cinoºi nu cunosc supunerea ºi ascultarea înaintea Mea, iar
cine nu este supus lui Dumnezeu, nu-L vede, nu-L ºtie pe
Dumnezeu, ºi de aceea îndrãznesc aceºtia sã-ºi ia mãriri care
pier odatã cu ei, judecându-i înaintea Mea prin cei ce sunt ai
Mei, credincioºi ºi mãrturisitori ºi purtãtori de Dumnezeu pe
pãmânt. În zadar se þin aceºtia de scaunele lor, cã iatã, vine un
vânt mare de la Mine ºi îi va smulge pe ei dinaintea oame-
nilor, ºi oamenii vor vedea puterea Mea care doboarã la pã-
mânt pe cei mândri ºi ridicã pe cei smeriþi, dupã cum Scrip-
turile proorocesc sã fie. Amin. Iar mãrturisitorul ªtefan, cel
mucenicit pentru slava Mea, cu dor mãrturiseºte dintre sfinþi
ºi spune aºa: 

– RRRR ãscumpãrã, Doamne, sângele meu ºi al ce-
lor ce au fost tãiaþi de pe pãmânt pentru

mãrturisirea Ta! Deschide cartea, deschide cerul ca sã coboa-
re puterile cereºti, domniile cereºti pe pãmânt, ºi fã dreptate
sfinþilor Tãi ºi Þie, Doamne rãstignit pentru iertarea pãcatelor
lumii care se întoarce spre pocãinþã, ºi fã împãrãþie a cerurilor
pe pãmântul român, pe care sfinþii Tãi vin cu Tine ºi mãr-
turisesc cã Tu ai deschis cerurile ºi grãieºti, ºi numele Tãu se
numeºte: Cuvântul lui Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

– LLLL e-am deschis. Amin. Acum cincizeci de ani
le-am deschis în tainã, ºi tot M-au aflat

duºmanii împãrãþiei cerurilor ºi Mi-au prigonit vasele Mele.
Au trecut de atunci cincizeci de ani, ºi cerurile nu s-au mai
închis, ºi Eu sunt cuvânt peste pãmântul român cu sunet mare
de trâmbiþã. 

Cerurile se deschid tot mai tare, tot mai mult, ca sã co-
bor Eu cu multã slavã ºi cu adevãrul. Amin. Eu sunt Adevã-
rul, ºi numai Eu sunt; Eu ºi cei ce se fac dupã chipul ºi ase-
mãnarea Mea în ei, ºi apoi în afara lor. Amin. 

Eu sunt Domnul umilinþei ºi al slavei ei. Nu este slavã
mai mare ca umilinþa de duh. Ferice celui ce este gãsit aºa ºi
celui ce se face aºa înaintea Mea, cãci este gata venirea Mea,
ºi Mã sãrbãtoresc curând pe pãmântul român cu praznicul
cincizecimii venirii Mele. 

S-au scurs cincizeci de ani de cuvânt al Meu peste pã-
mânt, ºi lumea a fost gãsitã necredincioasã, cãci pe neºtire
este venirea Mea peste cei ce nu vegheazã pentru ea. 

Vin cuvânt de facere nouã pe pãmântul român ca sã le
înnoiesc pe toate. Aplecaþi-vã, voi, cei ce v-aþi aºezat sã câr-
muiþi prin valuri corabia Mea, acest pãmânt, pãmântul român,
pe care Eu Mi-am aºezat tronul cuvântului Meu de pe care
grãiesc ºi binecuvintez ºi curãþ cu el fãrãdelegea de peste tot.
Amin. 

Iar tu, popor al cuvântului Meu, învaþã darul umilinþei
de duh, darul prunciei, darul prin care omul este supus lui
Dumnezeu ºi ascultãtor de Tatãl. Întãreºte-Mi porþile venirii
Mele ºi Mi le ocroteºte cu grijã, cãci ele nu trebuiesc lovite,
ci întãrite. Eu din porþi grãiesc ºi lucrez dupã voia Mea care
stã în porþi. Amin. 

O, poporul Meu, nu uita sã fii ca pruncul, ca împãrãþia
cerurilor din cei mici pe pãmânt. Tu drepturi sã nu cauþi, sã
nu vrei aºa, ci sã ºtii înþelepciunea fiilor lui Dumnezeu care
au numai îndatoriri ºi care toate drepturile le lasã Stãpânului
lor, Domnul Fãcãtorul. Amin. 

Pace þie, ºi fã-þi datoria înaintea Mea pentru vremea
Mea cea odatã cu tine pe pãmânt! Pacea Mea peste porþile
tale, porþile dintre Mine ºi tine, ºi vegheazã ca o slugã fericitã
de slujirea cea pentru Stãpânul sãu! Eu sunt Stãpânul. Eu sunt
Cel ce sunt, iar tu sã fii popor sfânt, bob udat ºi ocrotit de mâ-
na Mea, ºi din care va ieºi poporul român, noul Meu popor
român, popor sfânt, spre slava Mea peste toate neamurile de
pe pãmânt ºi spre rãscumpãrarea dreptãþii sfinþilor Mei care
aºteaptã venirea Mea cu ei pe pãmânt sfânt. Amin, amin,
amin. 
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Sãrbãtoarea sfântului ierarh Vasile cel Mare 

Sã nu mai cearã omul pentru sine, ci sã cearã voia lui Dumnezeu
peste el ºi peste pãmânt. Nu e om sã nu greºeascã dacã umblã
singur. Pier oameni ºi popoare de pe pãmânt din pricina lipsei de
Dumnezeu din om. Neascultarea ºi nesupunerea sunt mai mari ca 

pãcatul vrãjitoriei ºi al închinãrii la idoli. 

NN e aºezãm în cartea cuvântului Meu din zilele
Mele cu voi, copii din porþi. Amin. Când voi

Îmi deschideþi ca sã cuvintez, tot cerul cel nevãzut e plin de
fiori, cãci aºteptare ºi trezire ca între cei din cer nu este pe pã-
mânt, fiindcã cei de pe pãmânt au ochi ºi nu vãd cu ei, au
inimã ºi nu simt cu ea ca ºi cei din cer, chiar dacã din gura
Mea iese cuvântul ºi se aºeazã în cartea lui de pe pãmânt. 

Ochii omului ar trebui sã vadã mãcar cu duhul din om,
dar îi trebuie omului credinþã ca sã aºtepte cu înfiorare pe cele
ce sunt ºi nu se vãd. Ele însã se vãd de cei din cer ºi se mãr-
turisesc pe pãmânt prin Duhul Meu ºi al sfinþilor Mei. Amin. 

Este scris în Scripturi cã «Duhul lui Dumnezeu pe toate
le judecã, pe toate le cerceteazã, pânã la cele mai adânci
taine ale Mele», dacã omul este îndumnezeit ºi aºteaptã cu
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înfiorare vântul Duhului Sfânt, Duhul Care aºteaptã de ºapte
mii de ani sã fie omul ca Dumnezeu, sã ºtie omul sã vorbeas-
cã cu Dumnezeu dacã are credinþã, dacã are iubire omul. 

O, ce frumos a fost lucrul Duhului Meu peste casa lui
Cornelie cel din vremea apostolilor Mei, om drept ºi cu te-
mere de Dumnezeu ºi care se ruga mereu la Mine cu duhul lui
ca sã aduc mântuire peste casa lui ºi mângâiere peste aºtep-
tarea lui! Am trimis pe îngerul Meu în vremea rugãciunii lui
de searã ºi i-am vestit cã îi voi împlini rugãciunea, cãci ea a
ajuns la cer ºi se va întoarce la el cu cele cerute de el. L-am
dus la el pe Petru apostolul, care M-a mãrturisit Mesia Cel
adevãrat în cuvânt ºi în faptã, lucru pentru care preoþii M-au
dat spre rãstignire, iar Tatãl M-a înviat apoi, cu puterea Lui
din Mine, dupã trei zile, dupã Scripturile care grãiesc aºa des-
pre Mine. 

O, ce frumos este la Dumnezeu omul care are temere
de Dumnezeu ºi rugãciune prin ea ºi duh blând ºi smerit, care
ajunge la cer! O, ce frumos, ce plãcut este omul care nu se în-
doieºte întru Mine, cã acela face cu multã cãutare voia Mea
în voia lui, cãci Duhul lui Dumnezeu din om pe toate le nã-
dãjduieºte, ºi apoi le crede rãbdând, ºi cu dragoste Mã aºeazã
pe Mine în fiinþa lui cea plinã de plãcere sfântã, cãci aºa este
Dumnezeu în om. Amin. O, poporul Meu, e sãrbãtoare de
sfinþi iubitori de Dumnezeu în mijlocul tãu. De când sunt
sfinþii pe pãmânt, Eu iau din ei pe cele plãcute Mie din ei, cãci
ei fac voia Mea ºi au în ei Duhul Meu, Care cautã spre Tatãl
dupã ce viaþa lor se face Mie sãlaº. 

O, cât am ajutat Eu omul pe vremea trupului Meu ºi
apoi prin sfinþii Mei care semãnau cu Mine la iubire ºi la
milã, ºi prin acestea sã-l trag pe om spre Tatãl! Nu puteam sã
fac lucruri mai mari pentru om decât sã-l ajut în nevoile ºi în
neputinþele lui, ca sã-l fac sã Mã cunoascã ºi sã Mã doreascã
ºi sã Mã mãrturiseascã unii altora oamenii. O, toþi oamenii
s-au învãþat cu bunãtatea Mea, cu ajutorul cel de la Mine, ºi
nu M-am putut bizui ºi pentru Mine pe om, cãci omul numai
la el se gândeºte când se gândeºte la Mine. O, puþini, puþini
de tot au fost ºi sunt oameni pe pãmânt care sã se lepede de
sine ºi sã vinã dupã Mine ca sã fac Eu voia Mea în ei, ºi pen-
tru Mine s-o fac, cãci Eu sunt cel mai neajutorat, copii din
porþi. O, Mã uit la voi cât sunteþi de neajutoraþi, chiar dacã Eu
mereu i-am spus poporului cuvântului Meu sã nu aibã o mai
întâi grijã ca ºi grija de coborârea Mea la el cuvânt pentru el
ºi pentru tot pãmântul ºi pentru tot cerul, fiilor copii. 

O, mare tainã sunt porþile dintre cer ºi pãmânt ºi prin
care Eu lucrez peste om, dar când omul nu are timp sã se
teamã de Dumnezeu pentru cã se gândeºte la el ºi nu la Mine,
atunci cu greu pot Eu prin porþi. Toþi proorocii Mei au fost
îndureraþi de lipsa Mea din om. Ei, cei ce au fost ºi sunt por-
þile dintre cer ºi pãmânt, ºi pe care Eu intru ca sã-Mi rostesc
taina cuvântului Meu, ca apoi sã-l împlinesc pe el, ei sunt cel
mai puþin îngrijiþi de duhul din om, de omul care crede lui
Dumnezeu, dar care are prea puþin timp sã se teamã de Mine
ºi sã se lase cu voia Mea în el. Duhul rãu ia înfãþiºãri tainice
în calea dintre Mine ºi voi, fii ai poporului Meu, dar Eu intru
pe porþi la voi ºi vã povãþuiesc sã vegheaþi tot mai aprins asu-
pra paºilor voºtri pentru calea voastrã cu Mine ºi sã nu um-
blaþi singuri, fiilor. Nu e om sã nu greºeascã dacã umblã sin-
gur. Eu nu am prin cine sã-i spun rãul cel tainic care îl pân-
deºte pe om dacã el nu are pe cineva cu el ca sã pot Eu cumva
sã Mã strecor spre paza lui, cãci duhul rãu e tainic atunci când
dã sã-l învinuiascã pe om la Dumnezeu, ºi apoi pe Dumnezeu
de la om. 

O, poporul Meu, fericit este cel ce nu se sminteºte întru
Mine. Cel ce nu crede ce spun Eu, acela se sminteºte întru
Mine, ºi din pricina aceasta nu face voia Mea în el. 

O, poporul Meu, e mare jale pe pãmânt. E numai om
fãrã Dumnezeu pe pãmânt. Am nevoie peste tot pãmântul de
om care nu se sminteºte întru Mine ºi prin care sã-l ajut pe
om, de lângã el sã-l ajut, cãci Eu nu de departe, ci de aproape
sunt Dumnezeu peste om. Nu dintre morþi, ci dintre vii lucrez
peste om, iar sfinþii Mei, la fel, fiilor. 

E mare jale pe pãmânt ºi în cer. E numai om cu voia lui
pe pãmânt, cu mintea lui, cu duhul lui, iar temerea de Dum-
nezeu, care l-ar ajuta cu multul pe om, nu mai este în om, iar
unde mai este, ea lucreazã pentru viaþa omului, nu pentru
Mine, iar Eu am spus cã «cel ce voieºte sã-ºi câºtige viaþa lui,
acela ºi-o pierde», ºi nu înþelege nici un om cele ce am spus
Eu prin Scriptura aceasta care vãdeºte sinele omului înaintea
Mea, iar cine nu se leapãdã de sine nu poate sã cunoascã voia
Mea ºi s-o facã pe ea prin Duhul Meu, nu prin duhul lui. Pier
oameni ºi popoare de pe pãmânt din pricina lipsei de Dumne-
zeu din om, cãci Eu sunt cu omul prin porþile cerului, iar ele
nu sunt crezute ºi îngrijite de oameni pentru ca sã vin Eu prin
ele spre om. 

E zi de învãþãturã pentru ascultare ºi pentru supunere,
cãci acestea nu sunt cu omul. Nu se uitã omul în Scripturi ca
sã vadã ce pãþea poporul lui Israel când el nu asculta de Dum-
nezeu, Care lucra de lângã el prin porþile Sale. Am rostit prin
proorocul Samuel, ºi iarãºi amintesc acum cã Duhul Meu a
spus prin el cã neascultarea este mai mare ca vrãjitoria, cãci
ea este diavol ºi dã loc ºi viaþã diavolului în om împotriva lui
Dumnezeu prin duhul de sine al omului, iar nesupunerea în-
seamnã om fãrã Dumnezeu, om care se închinã la sine ºi pe
sine se ascultã ºi de aceea nu se supune, ºi se numeºte închi-
nare la idoli aceasta, ºi se numeºte mai mult decât aceasta. 

E fericit duhul cel potrivnic lui Dumnezeu ºi domneºte
peste tot; ba încã dã sã întindã mâna peste agoniseala Mea cea
cu trudã ºi cu lacrimi ocrotitã. Dar Eu îi poruncesc lui sã as-
culte de Mine ºi sã se depãrteze cu toatã faþa lui cea ascunsã
care stã la pândã sã atace lucrarea Mea. 

Du-te, satano! Depãrteazã-te cu toþi fãcãtorii tãi de rãu
ºi cu toatã faþa ta cea ascunsã sub ea însãºi, cãci poruncesc
sfinþilor Mei sã te certe ºi sã te risipeascã din calea Mea ºi a
celor ocrotiþi de puterea ºi de lucrarea Mea! Amin. 

Cei ce s-au fãcut sfinþi cu inima ºi cu viaþa ºi cu fapta
ei ºi cu Duhul Meu din ei, aceºtia au fost ajutorul Meu în lup-
ta cu satana pentru credinþa în Dumnezeu a omului. Dar acum
lucrarea care rãsunã din gura Mea în cele patru laturi ale pã-
mântului, are nevoie de ajutor pentru împlinirea Scripturilor
de împãrãþie a cerurilor în om ºi pe pãmânt, ºi omul este rugat
sã nu mai cearã pentru el, ci sã cearã pentru Mine la Tatãl, sã
cearã voia Mea pe pãmânt ca ºi în cer, ºi sã se împlineascã ea,
ºi sã se micºoreze voia omului atunci când omul cere la Dum-
nezeu. Amin. 

E vremea Mea, cãci omul a stricat voia Mea pentru
voia lui în el ºi peste el, iar ca sã înveþe el ce este voia Mea,
îi trebuie lepãdare de sine, îi trebuie omului temere de Dum-
nezeu ºi ascultare cu supunere ca sã scape de sine. Amin. 

Sã nu mai cearã omul pentru el de la Mine, ci sã cearã
voia Mea peste el ºi peste pãmânt, cã a venit vremea Mea pe
pãmânt, ºi omul nu e deprins sã-ºi taie voia, ºi îi va fi greu sã
creadã în Dumnezeu cu iubire, ºi va crede cu spaimã când va
vedea cã nu mai fac peste el voia lui pentru ca sã-l fac sã
creadã în Mine, ci voi face voia Mea pe pãmânt. Amin, amin,
amin. 
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– FFFF acã-se voia Ta, Doamne, precum în cer aºa
ºi pe pãmânt! Nu este omul învãþat cu voia

Ta peste el, iar noi, sfinþii Tãi, am suferit pe pãmânt ºi în cer
pentru cã am cerut la Tine sã faci voia omului pe pãmânt, sã
faci bine omului, sã faci dreptate omului, ºi nu s-a învãþat
omul cu lepãdarea de sine, cu sãrãcia, cu curãþia ºi cu voia Ta
în el, Doamne. 

Eu, arhiereul Tãu, cel ce am fãcut prin harul ºi prin
puterea Ta certare diavolului care îi câºtigã cu voia lor pe oa-
meni spre dorinþe diavoleºti, Te plâng, Doamne, ºi Te mângâi
pentru durerea Ta atât de lungã de la omul iubirii de sine.
Greu învaþã omul lepãdarea de sine ºi de tot ce are el ca sã fie
el ucenic al Tãu. Mare Þi-a fost mila de necazurile omului,
dar acum Îþi este milã de mântuirea lui, de duhul lui care nu
ºtie sã pãtrundã tainele Tale care se ascund spre mãrirea celor
ce le descoperã pe ele pentru slava Ta, Doamne. 

Cu harul arhieresc în care m-ai îmbrãcat prin alegerea
Ta, îi fac certare diavolului care mult stricã mintea omului ºi
apoi paºii lui ºi apoi iubirea lui. O, nu ºtie omul ce este iubi-
rea lui Dumnezeu, ce face ea în om! Nu cunoaºte omul taina
ei ºi lucrarea ei, Doamne! Nici noi, sfinþii Tãi, cât am stat pe
pãmânt n-am pãtruns-o îndeajuns, cãci omul nu mai trãieºte
pentru sine când are în el iubirea Ta, iar noi nu i-am învãþat
întreg pe oameni sã se lepede de ei înºiºi ºi de averile lor ºi
de doririle lor ºi sã se dea iubirii Tale care-ºi face casã în om,
Doamne. Acum însã, de lângã Tine, din cerul cel nevãzut de
mintea ºi de ochiul omului, fac certare duhului rãu sã iasã din
om, sã se ducã în locuri necunoscute de oameni ºi sã nu se
mai întoarcã, sã rãmânã fãrã lucru, cã e vremea lucrului Tãu
cel tainic între pãmânt ºi cer, ºi e vremea Scripturilor de nou
Ierusalim pe pãmânt. Amin. Fã curat de duhul cel rãu pe pã-
mânt ºi în om, Doamne! Fã-l pe om sã Te creadã, sã Te ascul-
te ºi sã Þi se supunã ca sã scape de lucrarea duhului rãu din
el. Amin. 

Sã te certe pe tine, diavole, Domnul, Cel ce a fãcut
cerul ºi pãmântul ºi tot ce e pe ele ºi între ele ºi sub ele ºi dea-
supra lor! Sã piei acum cu toatã stãpânirea ta, cã nu tu eºti stã-
pânul, ci Domnul este, iar tu supune-te Lui ºi celor ce Îl iu-
besc pe El cu ascultare ºi cu supunere! Amin. Sã te certe pe
tine, diavole, Tatãl, Fiul ºi Sfântul Duh, ºi sã ºtii cã locul tãu
este focul ºi scrâºnirea dinþilor, locul cel pregãtit þie ºi sluji-
torilor tãi! Dar acum slobozeºte-i pe oameni ca sã vinã ei spre
Dumnezeu ºi sã facã voia Lui, iar tu ruºineazã-te ºi taci pen-
tru vecii vecilor! Amin, amin, amin. 

Ocroteºte, Doamne, poporul Tãu ºi binecuvinteazã
moºtenirea Ta ºi ai grijã de ea prin porþi ºi sã nu mai fie ele
lovite, cãci biserica Ta nu va fi biruitã în veac sub nici un fel
de lovituri sataniceºti, numai sã fie un duh cu Tine poporul
cuvântului Tãu ºi sã mãnânce mult, mult cuvânt, ºi praznic
sfânt sã se numeascã în mijlocul lui hrana cuvântului Tãu de
pe masa lui. Dezleagã, prin porþile Tale, tot ce noi, sfinþii Tãi,
ca niºte oameni am greºit pe pãmânt, cãci Tu eºti Domnul ce-
lor ce nãdãjduiesc în puterea Ta ºi în viaþa veacului ce va sã
fie pe pãmânt pentru cei ce cu dor ºi cu fior au iubit voia Ta.
Eu, arhiereul Tãu Vasile, cel ce am certat pe diavolul, Te bi-
necuvintez pe Tine în cer ºi pe pãmânt ºi Te vestesc viaþã veº-
nicã peste cei ce cu iubirea Ta din ei Te iubesc ºi Te ascultã
supunându-Þi-se, cãci voia Ta trebuie sã fie poporul Tãu de
pe pãmânt. Amin, amin, amin. 

– OOOO,facã-se voia Tatãlui Meu în tine, poporul
Meu, precum în Mine, dar ia seama la

Mine ca sã ºtii sã faci aceasta. Eu pe pãmânt ºi în cer am vor-
bit ºi vorbesc, am lucrat ºi lucrez numai voia Tatãlui. Ia sea-

ma la tine ºi la voia care lucreazã în tine, la vorbirea ta, la
fapta ta, la vederea ta, ºi nu fi judecãtor, ci fii ascultãtor ºi su-
pus lui Dumnezeu, închinându-te Lui la bine ºi la greu, cãci
vine pe pãmânt împãrãþie neaºteptatã, împãrãþia voii lui
Dumnezeu dupã ºapte mii de ani a voii omului, ºi trebuie lu-
cru mult ºi cu mare iubire lucrat, ºi trebuie cerere la Tatãl pen-
tru ca Eu, Domnul Cel mare ºi puternic, din mijlocul neamu-
lui român sã dau viaþã oamenilor, aºezând în ei voia Tatãlui,
Duhul Tatãlui, Care Îºi face fii din oameni, dezrobindu-i pe ei
din robia voilor lor. Amin. Eu, Domnul, cuvintez ºi împli-
nesc, dar nu pot împlini pânã nu vestesc, poporul Meu. 

O, vino, popor român, spre voia Mea, cã tu eºti cel
întru care Tatãl a binevoit cu Mine pentru întoarcerea Mea în-
tre oameni ca sã-i cârmuiesc pe ei cu toiag de fier, cu cuvântul
Meu sã cârmuiesc lumea ºi s-o supun Tatãlui, cã Dumnezeu a
fãcut lumea. Amin. 

O, vino tu, popor al cuvântului Meu, ºi împlineºte-Mã
în tine ca sã te am de cununã scumpã pentru neamul creºti-
nesc care va sã fie pe pãmânt din cer ºi de pe pãmânt. Amin. 

Iar voi, copii din porþi, staþi hotar între întuneric ºi lu-
minã, între voia omului ºi voia Mea, ºi lucraþi cuvântul Meu
ºi împlinirea lui ºi puterea lui cea vãzutã în mijlocul poporu-
lui Meu cel credincios venirii Mele. Pãziþi-vã de lovituri.
Destrãmaþi pânda diavolului, cãci v-am dat putere, fiilor
copii. Aºezaþi poporul în duh de rugãciune ºi de ascultare ºi
de supunere ca sã poatã rugãciunea, ca sã pot Eu sã am putere
din mijlocul lui peste pãmânt. Cereþi luminarea duhului po-
porului român ºi împlinirea peste el a tot cuvântul Meu rostit
pentru el ºi pentru Mine cu el. Amin. 

Nu uita sã fii credincios cu putere de credinþã, poporul
Meu. Scoalã-te ºi vegheazã ºi sã nu trãieºti ca pe pãmânt, ca
sã pot ocroti pãmântul român ºi harul Meu de peste el ºi pe
cei ce îl poartã pe el de la Mine, cã mare este cel ce are de la
Mine ºi nu de la sine ºi nu de la om, cãci toate vor pieri, ºi vor
rãmâne pe pãmânt numai cele ce sunt de la Mine ºi cei ce cu
credinþã le pãzesc ºi le lucreazã ºi le înmulþesc spre împãrãþie
cereascã pe pãmânt, pe pãmânt român ºi sfânt. Amin. 

Binecuvântatã sã fie amintirea zilei cea de acum douã
mii de ani când Eu, Domnul, prin ascultare de Tatãl ºi de om,
M-am supus legii poporului Meu pentru tãierea împrejur a
trupului Meu cel venit din cer în mijlocul lui Israel. 

Sã te supui cu ascultare lui Dumnezeu, Israele român,
ºi sã iei cu supunere peste tine poveþele Mele, ºi vei fi viu, ºi
vei fi socotit credincios ca Domnul Dumnezeul tãu, Cel as-
cultãtor de Tatãl Sãu, ºi ca Avraam, de la care Eu te rog sã
înveþi credinþa ºi ascultarea ºi supunerea ºi lucrarea lor cea
plinã de cer pe pãmânt, poporul Meu cel din români, noul
Meu popor român, pus la crescut pentru ca sã rodeºti poporul
împãrãþiei lui Dumnezeu pe pãmânt, poporul ascultãrii, cãci
ascultarea ta îþi dovedeºte înfierea ºi pe Tatãl tãu Savaot, Ta-
tãl Meu ºi al tãu, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

1/14 ianuarie 2005

Praznicul Botezului Domnului 

Cei ce Îl iubesc pe Domnul, se fac ceruri pentru El. Vai oamenilor
care prin voile lor stau despãrþiþi de Dumnezeu pe pãmânt, nete-
mându-se pentru pãcatele lor necurãþate. Pe pãmântul român vor fi 

numai sfinþi. 

CC uvântul gurii Mele slobozeºte din slavã glas
peste voi ºi peste ape, iar voi aºezaþi-vã înaintea

Mea ca sã-Mi aºtern în carte cuvânt de Boboteazã, copii din
porþi, ºi sã-i hrãnesc cu putere pe toþi cei care s-au strâns
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lângã izvorul care curge din gura Mea ºi care sfinþeºte pã-
mântul ºi tot ce e pe el al Meu, cãci sfânt ºi puternic este cu-
vântul Meu. Amin, amin, amin. 

Din zorii dimineþii zilei de Boboteazã, cuvântul Meu se
porneºte peste ape ºi le stârneºte pe ele prin sfinþenia Mea,
care se face cuvânt peste toate, cãci sfinþenia este cea care-l
umple pe om de Dumnezeu, iar cine Mã primeºte pe Mine aºa
cum am venit Eu de am lucrat ºi lucrez peste pãmânt, acela
nu uitã sã se facã de-a pururi Dumnezeu prin har ºi sã lucreze
tot la fel: plin de har ºi de adevãr. Amin. 

Harul Meu doreºte mult din Mine sã-ºi arate slava lui
peste pãmânt, ºi de aceea vã rog, copii care staþi înaintea cu-
vântului Meu de câte ori el vine pe pãmânt cu dor, sã vã um-
pleþi cu dor de tot harul Meu, ca sã Mã daþi voi la cei ce iu-
besc dumnezeirea Mea pe pãmânt ºi în ei, cãci cei ce doresc
sã iubeascã sfinþenia, aceia o cautã la Mine ºi o iau ºi prin ea
se umplu ei de iubirea lui Dumnezeu, ºi fãrã ea ei nu mai pot
pe pãmânt, ºi fãrã ei Eu nu mai pot pe pãmânt, ºi aºa am lu-
crat Eu ºi acum douã mii de ani cu cei ce prin ei Mi-am slo-
bozit dumnezeirea Mea dupã ce i-am umplut pe ei de ea, de
puterea Mea care sfinþeºte toate câte se supun ei pe pãmânt ºi
în om. Amin. 

E zi de Boboteazã peste pãmânt, iar Eu, din mijlocul
grãdinilor Mele de pe el, slobozesc glas peste ape, ºi ele se
stârnesc spre slava Mea de peste ele, cãci cuvântul Meu e nu-
mai slavã peste cele fãcute de El la facerea lumii, ºi numai
facerea cea fãcutã de Mine cunoaºte pe Fãcãtorul ei ºi I se su-
pune Lui slãvindu-L, cãci scris este în scripturi: «Lãudaþi pe
Domnul din ceruri; lãudaþi-L pe El toþi îngerii Lui, toatã oº-
tirea Lui! Lãudaþi-L pe El soare ºi lunã ºi stele luminoase, ºi
voi, ceruri ale cerurilor; ºi voi, ape care sunteþi mai presus de
ceruri, cãci El a poruncit de aþi fost fãcute! Lãudaþi-L pe
pãmânt pe Domnul! Vietãþi din ape, ºi voi, foc ºi grindinã,
zãpezi ºi neguri, vifor de vânt; voi, munþilor ºi voi, dealuri
toate, ºi toþi copacii; voi, fiare sãlbatice ºi dobitoacele toate,
ºi pãsãri întraripate; voi, împãraþi ai pãmântului, ºi voi, toate
popoarele câte sunteþi, voievozi ºi judecãtori ai lumii; voi,
oameni, lãudaþi toþi ºi toate pe Domnul ºi numele Lui cel
minunat ºi preaînalt, cã mãreþia Lui covârºeºte cerul ºi pã-
mântul, cãci El înalþã glasul poporului Sãu spre slava sfinþi-
lor Lui ºi a celor ce Îi stau aproape slãvindu-L pe El!». Amin. 

Laudã, Ierusalime nou, pe Fãcãtorul tãu, cãci glasul
Meu din mijlocul tãu este fãcãtor ºi iarãºi face lumea, ºi ea Îl
ascultã ºi I se închinã Lui ºi atotputerniciei Lui, care grãieºte
peste pãmânt din ceruri! Amin. 

O, cei ce Mã iubesc cu iubirea Mea din ei, se fac ceruri,
ºi Eu stau în ele, ºi din ele Mã slãvesc peste pãmânt, ºi pe ele
Mã sprijin pentru facerea din nou a lumii, cãci Eu, de când
am venit pe pãmânt ºi M-am fãcut Fiul Omului, l-am învãþat
pe om prin toate câte Eu am fost ºi am lucrat, ºi i-am arãtat
lui sã se facã el fiu de Dumnezeu precum Eu sunt, iar Eu sunt
ascultãtor ºi supus ºi iubitor de Tatãl Fãcãtorul ºi nu fac voia
Mea între pãmânt ºi cer, ºi semãn cu Tatãl prin toate câte fac,
cãci cel ce este din Tatãl, de El ascultã. Amin, amin, amin. 

Tatãl este în Mine ºi în coborârea Mea cu praznic de
Boboteazã pe pãmânt, iar Eu Îl ascult pe El ºi aºa grãiesc cu-
vântul Meu, ºi Tatãl Mã iubeºte ºi Se slãveºte în Mine ºi prin
Mine, cãci Îi sunt locaº, ºi tot cel care ascultã de Tatãl Îi este
Lui sãlaº pe pãmânt ºi bucurie a Lui ºi a Mea ºi a toatã oºtirea
cerului. Amin. 

O, poporul Meu, dacã omul ar vrea sã fie atât de umilit
ca sã-ºi dea seama cu multul cã din cuvintele sale va fi el

izbãvit sau osândit, ar lucra altfel omul înãuntrul lui, ºi tot aºa
ºi în afara lui ºi n-ar mai fi el în multe feluri câte el vrea ºi lu-
creazã, ºi ar fi el ca Dumnezeu, cãci s-ar lãsa în toatã clipa fã-
cut de Mine dacã el ar avea umilinþã ca a Mea, ºi prin care Eu
M-am umilit înaintea omului, din cer ºi pânã pe pãmânt, ca sã
facã ºi el umilinþã înaintea Mea, de pe pãmânt ºi pânã în cer
de-a pururi. Amin. 

O, poporul Meu, dacã omul nu are în duhul lui temerea
de Dumnezeu, pe care a pierdut-o încã de pe când omul cel
zidit de Mine a ieºit din ascultare ºi din supunere înaintea
Mea, dacã omul ar vrea sã vadã cât de mare a fost cãderea
omului ºi lungã cât ºapte mii de ani, s-ar trezi omul ca sã vadã
ºi M-ar vedea cum aºtept umilit aplecarea lui spre ascultare ºi
spre supunere, ca sã primeascã prin ele harul temerii de Dum-
nezeu, cãci iatã, vai omului care nu se teme de Domnul! Vai
fiilor oamenilor care stau despãrþiþi de Tatãl ceresc prin toate
voile lor, cãci toatã cãlcarea peste Dumnezeu vreme de ºapte
mii de ani a omului de pe pãmânt, a cãzut acum peste omul
cel de la sfârºit de timp, care s-a stricat cu totul ºi nu mai poa-
te lua în el temerea de Dumnezeu nici când glasul Meu grã-
ieºte prin mânie, clãtinând facerea cerului ºi a pãmântului
pentru ca sã Mã cunoascã omul de Fãcãtor a toate ºi sã se tea-
mã ºi sã intre sub mantia Mea, ca sã-l ocroteascã ea. 

O, poporul Meu, ascultã ºi împlineºte cuvântul Meu de
peste tine, ca sã-l împlineascã apoi fiii oamenilor. Amin. O,
popor al cuvântului Meu cel fãcãtor de om, ºi apoi de cer ºi
de pãmânt nou, dupã cum este scris sã fie ºi sã se facã aºa!
Când a ieºit Ioan din pustie ºi s-a arãtat la Iordan strigând la
oameni: «Pocãiþi-vã!», venind cei ce cãpãtau la glasul lui te-
merea de Dumnezeu pentru împãrãþia cerurilor care venise
odatã cu Mine în mijlocul oamenilor, M-am apropiat ºi Eu în-
tre cei ce veneau spre pocãinþã, ºi eram Fiul Tatãlui Savaot
Care M-a trimis pe pãmânt sã împlinesc voia Lui. M-am aple-
cat sã ascult cu supunere de Ioan care striga peste oameni:
«Pocãiþi-vã!». Veneau oamenii ºi stãteau la rând sã li se îm-
partã iertarea pãcatelor spre pocãinþã, apoi, ºi spre temere de
Dumnezeu pentru voia lui Dumnezeu în ei. O, cine mai stã
azi la rând pentru ca sã capete darul temerii de Dumnezeu?
Toþi îngerii mâniei Mele care vine peste cei fãrã de Dumne-
zeu în ei, strigã în lung ºi în lat din trâmbiþele lor peste oa-
meni: „Temeþi-vã de Dumnezeu! Temeþi-vã, cã vine Domnul
judecând dupã ºapte mii de ani de oameni fãrã temere de
Dumnezeu în ei! Temeþi-vã ºi veniþi spre umilinþã ºi spre po-
cãinþã ºi botezaþi-vã în cuvântul Lui, spre iertarea pãcatelor,
cã voi purtaþi pe voi ºapte mii de ani de pãcãtuire a omului
ieºit din om! Temeþi-vã de Dumnezeu, voi, fii ai Sãi, ºi voi, fii
ai oamenilor, cã vine Domnul cu dreptatea Sa! Temeþi-vã de
El!“. Amin. 

O, aºa strigã peste pãmânt îngerii mâniei Mele, dar
omul cel bãtrân cât cerul ºi pãmântul nu mai crede cã Eu vor-
besc cu omul ca ºi la început când eram cuvânt cu omul, ºi
apoi mereu peste toþi cei ce erau locaºul Meu pe pãmânt cu
oamenii ca sã-i povãþuiesc ºi sã-i mustru pe ei întru dreptatea
Mea, ºi sã nu-i pãrãsesc ca ei sã rãzleþeascã vreme dupã vre-
me tot mai mult de la temerea de Dumnezeu. Dar iatã, nici
glasul Meu, nici al îngerilor Mei nu-l mai aude omul cel de la
sfârºit; nu-l mai aude, pentru cã nu vrea sã se teamã de Dum-
nezeu, iar Eu, cu cât îl strig pe om, cu atât el se depãrteazã de
Mine, cãci apasã peste el neascultarea ºi nesupunerea cea de
ºapte mii de ani a omului cel depãrtat de Dumnezeu. 

O, poporul Meu, o, ce vai e pe pãmânt ºi în cer pentru
lipsa temerii de Dumnezeu a omului care nu se mai cãieºte de
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pãcatele sale decât atunci când îºi vede peste el plata lor cea
fãrã de milã pentru pãcat! Tot omul se poartã înaintea Mea ca
unul care nu are pãcate, ca unul care nu are de ce sã se teamã,
dar omul este pãcãtos atât de mult, de nu mai simte primejdia
care stã gata sã-l învinuiascã ºi sã-i plãteascã vieþii lui cea
plinã de moarte ºi de roadele ei care sunt sortite focului veº-
nic, precum este scris în Scripturi. 

O, popor al cuvântului Meu, îþi spun mereu aºa ca sã
ºtie neamul oamenilor cã Eu sunt cuvânt peste om pe pãmânt,
cã Eu nu M-am schimbat, cã Eu sunt Cel ce sunt ºi împãrã-
þesc în veac prin dreptate. Amin. 

Am venit pe pãmânt ºi M-am fãcut Fiul Omului acum
douã mii de ani ºi M-am dus spre Ioan, care împãrþea la Ior-
dan botezul pocãinþei, botezul cu apã spre iertarea pãcatelor,
ºi apoi spre roade vrednice de pocãinþã. Am stat la rând îm-
preunã cu cei temãtori de Dumnezeu ºi, iarãºi, cu cei ce fu-
geau de mânia ce avea sã vinã peste cei pãcãtoºi. 

M-am aplecat cu ascultare de Tatãl ºi M-am supus lui
Ioan poruncindu-i lui sã Mã boteze ca sã poatã Tatãl, pentru
umilinþa Mea din mijlocul celor ce Mã vedeau la Iordan, sã
poatã Tatãl sã Mã mãrturiseascã de Fiu al Sãu iubit întru Care
El a binevoit, ºi sã vadã oamenii împãrãþia cerurilor înãuntrul
Meu, ºi pe Tatãl vestindu-Mã de deasupra creºtetului Meu, ºi
pe Duhul Sfânt botezându-Mã, pentru pecetluirea botezului
cu apã, pe care Ioan îl împãrþea celor ce se temeau de Dum-
nezeu ºi de mânia cea pentru pãcate, ºi de care mulþi fugeau.
O, nu se fuge de pãcat când vine mânia Mea cea pentru pãcat,
ci se fuge de ea prin nepãcãtuire, iar altfel este greu de omul
care nu se pocãieºte, care nu se opreºte de la roadele morþii
lui, care nu fuge de faþa pãcatelor ca sã nu guste din ele. 

Iatã praznic sfânt de cuvânt, praznic de Boboteazã pe
pãmânt! Sã se boteze oamenii în acest râu care curge din gu-
ra Mea ºi sã vinã spre pocãinþã ºi spre iertarea pãcatelor lor
mai înainte de plata cea pentru pãcate. Amin. 

O, poporul Meu, îmbogãþeºte-þi temerea de Dumnezeu
ºi ia chipul Meu în chipul tãu ºi ia în tine ºi în firea ta ascul-
tarea de Tatãl ºi supunerea sub mâna Lui cea atotputernicã,
ºi nu te bizui pe Mine cum fac oamenii care zic cã Eu sunt
bun pentru doririle lor, ºi care mereu rãmân datori lui Dum-
nezeu. Tu bizuie-te pe temerea ta de Dumnezeu, care se face
în tine chip frumos, chip slãvit la faþã ºi la port în trupul tãu
cel dat Mie prin ascultarea ºi supunerea ta. Aratã-te supus, aºa
cum Eu M-am arãtat la Iordan, ca sã te mãrturiseascã
Tatãl din cer ºi toatã oºtirea Lui, fiu al Sãu între fiii oameni-
lor de pe pãmânt, aºa cum M-a mãrturisit pe Mine când Ioan,
spãlându-Mã în apa Iordanului, a auzit, dimpreunã cu cei
adunaþi spre botezare, pe Tatãl, Care Mi-a spus: «Tu eºti Fiul
Meu Cel iubit, întru Care binevoiesc». Amin. 

Sunt cuvânt peste pãmânt, ºi sunt Fiul Tatãlui Savaot.
Sunt cu praznic de Boboteazã din mijlocul poporului peste
care cuvintez cuvântul Meu, cartea judecãþii fãpturii. Sunt cu
praznic de pocãinþã, cel mai frumos dar pe care omul poate
sã-l aducã înaintea Mea ca sã se facã el apoi sãlaº al Meu, îm-
pãrãþie a Mea în om. 

O, popor român, auzi glasul Meu! Destupã-þi urechea!
Primeºte darul credinþei sfinte, cã sunt în mijlocul tãu cu
praznicul venirii Mele a doua oarã de la Tatãl pe pãmânt, ºi
sunt Cuvântul lui Dumnezeu în mijlocul tãu. Vino spre
Boboteaza ta! Vino, cã eºti poporul alegerii lui Dumnezeu, ºi
Eu din mijlocul tãu Mi-am ales ucenici ai venirii Mele. Vino
sã te bucur, cã nu vreau sã te întristez pentru nevegherea ta
când Eu vin ºi lucrez în mijlocul tãu. Curând, curând Mã

slãvesc în mijlocul tãu cu praznicul cincizecimii cuvântului
Meu de peste tine, odatã cu sãrbãtoarea Rusaliilor cea sãrbã-
toritã dupã amintirea învierii Mele dintre cei morþi acum do-
uã mii de ani. 

O, popor român, tu eºti scris sã fii poporul sfinþilor de
pe pãmânt. Sã ºtii cã pe pãmântul tãu vor fi numai sfinþi, ºi nu
vor mai putea sta pe el cei pãcãtoºi cu trupul ºi cu duhul lor.
Eu nu vreau sã te întristez, ci vreau sã te bucur prin aceastã
vestire, iar tu sã faci ce a fãcut mama Mea Fecioara, la vestea
pe care i-am trimis-o prin îngerul cel binevestitor, ºi sã te faci
ascultãtor ºi supus ºi credincios venirii Mele, cã Eu vin ne-
greºit, dupã cum este scris în Scripturi, ºi iatã, te-am ales sã
fii poporul venirii Mele, pãmântul venirii Mele, ºi de cinci-
zeci de ani sunt în mijlocul tãu ºi Mã fac carte în tine cu veni-
rea Mea, cu cuvântul Meu cel de Boboteazã peste toate nea-
murile pãmântului care se vor apropia de Iordanul vieþii, de
râul vieþii care curge din gura Mea ca sã-i tragã pe oameni
spre temerea de Dumnezeu, cãci se apropie ospãþul mâniei
Mele peste cei ce nu se tem de Dumnezeu. Amin. 

Vino, popor român, sã te bucur, cã nu vreau sã te întris-
tez, ci vreau sã întind în mijlocul tãu masa nunþii Mele ºi sã
trag la ea pe împãraþii lumii, spre pocãinþã ºi spre iertarea pã-
catelor lor ºi apoi spre slava Mea din tine ºi a ta de la Mine. 

Pace þie, cãci te voiesc credincios ca sã pot sã-þi spun:
pace þie, popor român, popor ales dintre popoare pentru slava
Mea cea de la venirea Mea, ºi pentru slava ta! Dar apleacã-te
sã Mã vezi, cãci am în mijlocul tãu împãrãþia Mea, ºi voiesc
sã te cresc prin ea ºi sã te slãvesc între popoare. ªi vor veni
spre tine popoarele ºi se vor boteza în credinþa ta ºi te vor
cânta ºi vor zice: «Veniþi sã ne suim în muntele Domnului ca
sã umblãm întru legea ºi întru lumina lui Dumnezeu ºi sã ne
bucurãm de El sub slava poporului Sãu cel nou ales pentru
slava Sa!». Amin, amin, amin. 

6/19 ianuarie 2005

Soborul sfântului Ioan Botezãtorul 

Împãrãþia cerurilor este viaþa cea mai dulce, care nu-l trece, ci îl
înveºniceºte pe om. Puterea Domnului în om este cea lucrãtoare 

pentru Dumnezeu. Nimeni nu învaþã dacã nu are învãþãtor. 

MM i-e dor de pace între Mine ºi om! Mi-e dor de
om cu pacea Mea în el, cãci pacea omului îl ia

pe om din calea Mea ºi îl duce pe cãi neumblate de Mine, ºi
îl face pe om sã-ºi pãrãseascã viaþa cea adevãratã ºi sã iubeas-
cã voia sa, aºa cum a fãcut omul cel zidit de mâna Mea pânã
ce el M-a pãrãsit de tot. 

Pacea Mea o dau þie, poporul Meu, ºi tu s-o iei ºi s-o
porþi, ca sã Mã gãsesc în tine cu ea ºi sã-Mi fii casã caldã pen-
tru toatã durerea Mea în care Îmi gãsesc pacea, cã altfel de
pace Eu nu mai voiesc pânã ce nu voi face întru totul cerul cel
nou ºi pãmântul cel nou pe pãmânt, ºi om dupã chipul ºi ase-
mãnarea Mea pe el. Amin. 

Ne-am trezit iarãºi înainte de zorii zilei ºi v-am aºezat
înaintea cuvântului Meu cu care Îmi cresc poporul, copii care
Îmi sunteþi porþi. Ar fi sã nu ne mai odihnim nici zi, nici noap-
te, dupã câtã viaþã din cer lipseºte de pe pãmânt, dar voi sun-
teþi cu trupul, ºi trupul este neputincios, ºi trupurile voastre
sunt vlãguite de apãsare ºi de sus din cer, ºi de jos de pe pã-
mânt, cãci lucrarea Mea cea pentru trezirea ºi pentru aºezarea
mereu a omului înaintea Mea, e lucrare grea din pricina omu-
lui care se lasã greu pe ea, fiilor copii. Voi însã aveþi din
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partea Mea suflare de îngeri peste voi, cãci îngerii cei fãrã de
trup fac uºor lucrarea Mea când ei au trupuri peste care Eu lu-
crez pe pãmânt pentru om. Amin. 

Sunt la porþile dintre Mine ºi tine, poporul Meu, ºi sunt
cu oºtirea cereascã slujindu-Mã în coborârea Mea, ºi am de-a
dreapta Mea pe Ioan, cel ce M-a botezat ca pe un om în apa
Iordanului la care mulþi veneau când îl auzeau pe el cã s-a
apropiat pe pãmânt ºi peste om împãrãþia cerurilor, pentru
care omul trebuie sã se pocãiascã dacã o voieºte de viaþã a sa
pe ea. 

Împãrãþia cerurilor este cea mai dulce viaþã pe care
omul poate s-o aibã, cãci ea nu-l trece, ci îl înveºniceºte pe
om, iar veºnicia este dulce prin toate tainele ei dacã omul Îmi
dã Mie mintea sa ca sã lucrez Eu prin ea, ºi apoi inima sa, ca
sã-Mi fac Eu stat în ea pentru viaþa cea de la Mine a omului. 

Ioan, naºul Meu de botez, a trãit viaþa lui în viaþa Mea,
cãci el a fost împãrãþia Mea, taina vieþii Mele în om. Am fost
tainic ºi pentru el pânã ce el M-a vãzut umilindu-Mã sub
mâna lui cea botezãtoare. Inima lui însã a fost plãmada Mea,
ºi el n-a cunoscut altã viaþã în el decât viaþa lui Dumnezeu,
prin ascultare ºi prin supunere ca unul fãrã de trup, ca îngerii
care pot totul în Hristos, cãci îngerii care fac aºa, sunt numai
iubire, iar iubirea este ascultare ºi supunere. Amin. 

O, poporul Meu, lucrarea Mea pe care am împlinit-o
prin Ioan întocmai cum era ea scrisã în Scripturi sã fie, a fost
puterea Mea în el, ºi fericit este omul a cãrui putere sunt Eu,
iar el, locaºul Meu. O, nu este putere mai mare decât Dumne-
zeu în om. Pe voi însã vã învãþ s-o folosiþi numai pentru slava
cerului ºi nu a celor ce sunt pe pãmânt, cãci v-am dat puterea
Mea s-o luaþi în voi ºi sã-Mi lucraþi Mie cu ea. V-am dat
Trupul ºi Sângele Meu ca sã Mã cunoaºteþi prin aceasta în
voi, ºi în Mine sã staþi dacã Eu Mã dau vouã. Amin. 

O, nu înþelege omul care s-a bãgat de la el dorinþã sã
slujeascã numelui Meu înaintea oamenilor, nu înþelege acesta
ce înseamnã puterea lui Dumnezeu în om. I-am iubit pe ai
Mei care erau în lume, i-am iubit pânã la urmã, pânã la cina
Mea cu ei când diavolul îi ºoptise lui Iuda cugetul vânzãrii
Mele. Le-am spãlat la toþi picioarele, ca sã le fac lor parte cu
Mine, parte de Mine ºi de cina Mea cu ei ºi de umilinþa Mea
în ei, ºi le-am spus: «Dacã Eu, Domnul ºi Învãþãtorul, v-am
spãlat vouã picioarele, aºa sã vã faceþi ºi voi unul altuia, cãci
v-am dat pildã sã faceþi ºi voi precum v-am fãcut Eu, cã nu se
poate rob mai mare ca stãpânul sãu, nici sol mai mare decât
cel ce l-a trimis pe el. ªi dacã ºtiþi acum pe acestea, fericiþi
sunteþi când le veþi face». Amin. 

I-am iubit pânã la urmã pe ai Mei, iar înainte de cinã
le-am spus cã unul dintre ei Mã va da spre rãstignire. Ei însã
nu pricepeau, ºi iarãºi le-am spus: «Cel cãruia Eu, întingând
îmbucãtura i-o voi da, acela este cel ce Mã va vinde». I-am
dat apoi lui Iuda îmbucãtura, ºi atunci a intrat satana în el, iar
Eu i-am spus: «Ce faci, fã mai curând». ªi el a ieºit. Toþi
ucenicii cugetau cã Iuda, având punga, s-a dus sã cumpere
cele pentru trebuinþã lor ºi sãracilor. El însã a luat în el pu-
terea din mâna Mea ºi a fãcut cu ea moartea Mea pe cruce. 

O, fiilor, nu înþelege omul care s-a bãgat de la sine sã
slujeascã numelui Meu, nu înþelege ce înseamnã puterea lui
Dumnezeu în om. Nu este putere mai mare ca Dumnezeu în
om, dar omul trebuie sã-Mi slujeascã Mie cu ea dacã i-o dau,
nu lui pentru cele de pe pãmânt pentru el, ci pentru cele din
cer, fiilor. 

O, fiilor, v-am dat sã aveþi pe Dumnezeu în voi ºi Lui
sã-I slujiþi, ºi sã-L cunoaºteþi în voi, ºi sã vã cunoaºteþi în El. 

«Eu în voi ºi voi în Mine», aºa le-am spus ucenicilor
Mei. O, aºa am stat Eu în Ioan, botezãtorul Meu, ºi am fost
puterea lui, iar el a lucrat cu ea pentru slava Mea ºi M-a cu-
noscut ºi a spus cã sunt Mielul lui Dumnezeu, Care spalã pã-
catele lumii. 

O, poporul Meu, când Eu Mã dau omului sã Mã ia în
el, acela trebuie sã fie umilit ºi sã se sfinþeascã prin Mine ºi
pentru Mine, ºi sã se cãiascã de cele ale lui care nu sunt din
Mine, ºi sã se facã el asemenea lui Dumnezeu, ca sã fie iertat,
ºi apoi sã ia din Duhul Meu ºi sã lucreze ca Mine, arãtându-se
aºa cum s-a arãtat Ioan Botezãtorul, în care Eu am locuit cu
Duhul Meu spre slava lui Dumnezeu. Amin. 

O, copii din porþi care aveþi în voi Duhul Meu ºi prin
Care Eu Mã vestesc peste pãmânt cu vestea împãrãþiei ceru-
rilor! Învãþaþi-Mi poporul din zi în zi mai mult cã nu este pu-
tere mai mare decât Dumnezeu în om, ºi puneþi învãþãturã
sfântã pe masã ca sã ia poporul Meu, cãci v-am dat înþelep-
ciune din Mine ºi nu din om, ºi fericit este cel ce nu se smin-
teºte întru Mine ºi întru voi, cãci lucrul Meu cu voi e greu,
fiindcã omul e greu, fiilor copii. Învãþaþi pe tot omul care iu-
beºte facerea Mea în el, cã temerea de Dumnezeu nu face des-
pãrþire, ci apropiere între Mine ºi om, ºi inimã curatã în om
face ea, ºi apoi iubirea Mea în el, iubire plinã de credinþã ºi
de umilinþã ºi de viaþã din cer, împãrþitoare de har. Aºa a lu-
crat Ioan, naºul Meu de botez, cãci M-a ascultat toate câte Eu
l-am învãþat. Nimeni nu învaþã dacã nu are învãþãtor, ºi vai
omului care învaþã altfel, care se învaþã pe sine fãrã sã creadã
cã la Dumnezeu nu încape omul aºa, ci încape numai cum
l-am învãþat Eu sã lucreze, cãci ºi Eu tot aºa lucrez, ºi de la
Tatãl învãþ, iar cei ce stau pe pãmânt la învãþat, învaþã de la
Mine prin cei cãrora Eu le dau sã aibã din Duhul Meu Cel plin
de umilinþã ºi de pildã fãcãtoare de om ceresc pe pãmânt.
Amin. 

S-a umilit Ioan Botezãtorul când am venit la Iordan sã
fiu botezat de el, ºi Mi-a spus: «Se cade ca Tu sã mã botezi
pe mine». Mi-a spus aºa fiindcã Eu eram Învãþãtorul lui, dar
l-am învãþat ºi aceasta, ºi i-am spus sã-L boteze pe Fiul Tatã-
lui, pe Cel peste Care el va vedea pe Duhul Sfânt în chip de
porumbel peste El. Atunci el s-a supus cu ascultare ºi M-a
mãrturisit la Iordan ºi M-a fãcut cunoscut poporului Israel,
Dumnezeu venit din cer ca sã spãl pãcatul lumii. Amin, amin,
amin. 

– EEEE u, Doamne, Mielule al Tatãlui, am învãþat
de la Tine pe toate cele de la Dumnezeu,

cãci Tu ai pus în mine Duhul Tãu ºi prin El Te-am ascultat
când Tu m-ai învãþat. Eu, botezãtorul Tãu, am împlinit voia
Ta, ºi nu este iubire mai mare în om ca ºi ascultarea de Tine,
care înseamnã iubirea lui Dumnezeu în om, Doamne. Taina
vieþii mele e mare, ºi omul de pe pãmânt n-o ºtie. Nu Te ºtie
omul pe Tine cu toatã taina vieþii Tale, darã taina vieþii mele
cum s-o ºtie omul!? I-ai spus omului cã între cei nãscuþi din
femeie nu s-a nãscut nici unul mai mare ca mine, ºi i-ai spus
apoi cã cel mai mic în împãrãþia cerurilor este mai mare ca
mine, cãci Tu erai Cel mic, Cel nãscut dupã mine, ºi mare este
Cel mic, dar omul nu iubeºte tainele Tale ca sã le ºi priceapã
pe ele, Doamne. 

O, greu e de Tine pe pãmânt ºi de împlinirea tainelor
Tale între oameni! Mi-e milã de Tine, Dumnezeule mare. Ai
fost atât de umilit ºi atunci, ºi acum, cãci omul este îngâmfat
ºi se dã mare în numele Tãu, ºi nimic mare nu poþi sã lucrezi
prin omul îngâmfat în sine ºi care nu-ºi cunoaºte îngâmfarea,
cãci cei orbiþi de îngâmfare nu vãd nimic ºi uitã de Tine
pentru ei, iar Tu eºti Cel umilit, pentru cã eºti mare, Doamne. 
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O, frumos este omul umilit sub slava Ta ºi ascultând de
ea cu credinþã ca a mea, cã viaþa mea a fost credinþa în toate
câte Tu m-ai învãþat, Fiule venit de la Tatãl ºi mãrturisit de
Tatãl ºi de Duhul Sfânt la apele Iordanului, unde eu pentru
ascultarea de Tine am venit ca sã strig peste oameni sã se po-
cãiascã ºi sã se spele de pãcate ca sã Te poatã cunoaºte apoi,
cãci cel pãcãtos ºi necurãþat de pãcat prin pocãinþã ºi prin
iertarea Ta, nu Te cunoaºte în cer ºi pe pãmânt, Doamne. 

O, mi-e tare milã de Tine, Dumnezeule mare! O, dã-le
putere de umilinþã ca a Ta celor ce Te iubesc cu umilinþã ºi cu
ascultare, Doamne, aºa cum eu Te-am iubit, ºi apoi Te-am cu-
noscut descoperindu-Þi slava sub care stãteai ascuns. Slava
Ta este umilinþa Ta prin care omul poate sã Te vadã, poate sã
Te poarte, Doamne, cãci omul este slab ºi mic pentru strã-
lucirea slavei Tale. 

ªi acum, pacea mea o dau Þie, cã de la Tine o am, ºi Te
mângâi cu ea, cu durerea mea de Tine, cu durerea Ta din
mine, cã nu este sol mai mare decât Cel ce l-a trimis pe el.
Amin, amin, amin. 

– OOOO,botezãtorule al Meu! Eu tot aºa îþi spun:
Pacea Mea o dau þie, cã unul altuia Ne sun-

tem mângâiere, fiindcã omul îngâmfat care s-a pus sol ca ºi
cel trimis, Ne umple de durere. Oºtirea cereascã toatã nu mai
poate mângâia pe Dumnezeu în durerea Sa, cã mare este du-
rerea Noastrã de la omul cel îngâmfat în dreptul numelui lui
Dumnezeu. 

O, ce mare þi-a fost duhul umilinþei când strigai cu atâ-
ta putere sã se pocãiascã oamenii, botezãtorule al Meu! Du-
rerea din tine striga pentru Mine, Cel durut ca Dumnezeu, iar
când omul are durerea lui Dumnezeu, acela este plin de umi-
linþã în tãria lucrãrilor sale cele de la Dumnezeu împãrþite lui. 

Pacea Mea o dau þie, botezãtorul Meu, cãci durerea pe
care Ne-o fac oamenii Ne umple de umilinþã, ºi greu mai pu-
tem sã-i ruºinãm pe îngerii mândriei omului dacã omul s-a
aºezat pe pãmânt mai mare ca Dumnezeu. 

Pacea Mea ºi a toatã oºtirea cerului o dau þie, poporul
Meu, cãci Eu sunt umilit sub omul care s-a aºezat mare pe pã-
mânt fãrã trimiterea Mea. Nu este sol cel ce nu este trimis,
cãci Eu am spus: «Cel ce vine înaintea Mea este fur ºi tâl-
har». Tu însã fii solia Mea peste pãmânt, dacã ºtii sã porþi du-
rerea Mea cea plinã de umilinþã, ºi aºeazã înaintea oamenilor
duhul pocãinþei, poporul Meu. Amin, amin, amin. 
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Sãrbãtoarea sfinþilor trei ierarhi, Vasile, Grigore ºi
Ioan 

Iubirea este pentru Dumnezeu de la om, ºi pentru om de la Dum-
nezeu. Pe pãmânt e omul fãrãdelegii, care Îl vrea pe Domnul în cer.
Viaþa ce va sã fie a fiecãrui om, în însuºi trupul sãu trebuie sã ºi-o
zideascã omul. Sfinþii trei ierarhi aduc certare diavolului, sã iasã 

din oameni. 

VV in pe pãmânt cuvânt pentru judecata fãpturii ºi
pentru încununarea celor ce cu rãbdare ºi cu nã-

dejde împlinesc porunca Mea prin care i-am spus omului
sã-L iubeascã pe Dumnezeu ºi iubindu-L pe El sã ºtie sã iu-
beascã între pãmânt ºi cer, cãci iubirea este pentru Dumnezeu
de la om, ºi pentru om de la Dumnezeu.

Vin pe pãmânt cuvânt, vin din cer pe pãmânt cuvânt, în
numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, ºi Aceºti trei
Una sunt ºi un singur cuvânt: Cuvântul lui Dumnezeu. Amin,
amin, amin. 

O, popor al cuvântului Meu, pe credinþa ta în venirea
Mea Mã sprijin când vin, ºi grãiesc tãind vãzduhul cu cuvân-
tul Meu ca sã fiu auzit pe pãmânt, iar cei ce Mã aud venind,
Îmi deschid, ºi Eu intru la tine ca sã nu stai tu fãrã Dumnezeu
pe pãmânt, cã pe pãmânt e omul fãrãdelegii, care Mã vrea pe
Mine în cer, nu pe pãmânt cu el, nu pe pãmânt cu tine ca sã
Mã audã ºi sã Mã creadã din statul Meu cu tine pe pãmânt. El
însã nu ºtie sã înveþe, nu poate decât ca pe pãmânt, nu vrea sã
ºtie despre cerul Meu, despre venirea Mea cu cerul la tine,
despre cuvântul Meu care a venit cu judecata lumii ºi a fãrã-
delegilor ei, cãci porunca pe care i-am dat-o Eu omului, stã
acum faþã în faþã cu omul, ºi nu mai are unde sã se ascundã
de ea ºi nu mai are cum sã nu mai creadã în ea ºi în Mine
omul, fiindcã ea îi cere omului rãspuns, ºi nu cu orice poate
el sã rãspundã poruncii vieþii, cãci viaþa din om trebuia sã fie
ascultare de Dumnezeu, fiindcã nu altceva înseamnã sã aibã
omul viaþã ºi rãspuns bun înaintea Mea acum când vin sã cer-
cetez rodul de pe pãmânt ºi când fiecare stã în faþa venirii
Mele vrând nevrând, crezând necrezând, cu roadele vieþii lui. 

O, poporul Meu, stau în mijlocul tãu cuvânt, cã pe
pãmânt nu mai este nicãieri, nicãieri loc unde Eu sã pot sã-Mi
plec capul ºi sã fiu primit ºi cunoscut ºi iubit ºi ascultat ca un
Dumnezeu Care ªi-a pus viaþa pentru om. Vin sã-Mi rostesc
cuvântul peste pãmânt acum când omul fãrãdelegii mai stã în-
cã mare ºi tare pe scaun pãrut sfânt. Este scris în Scripturi sã
vin, ºi dacã n-ar fi scris, n-aº veni. Era scris în Scripturi sã vin
sã Mã fac om ºi sã Mã las bãtut în cuie pe cruce ºi sã fiu
aºezat în mormânt ºi sã înviez apoi, ºi sã Mã duc iarãºi la
Tatãl ca iarãºi sã vin sã judec viii ºi morþii, ºi Eu nu pot sã las
Scripturile neîmplinite toate. O, cum era cu putinþã sã nu îm-
plinesc Scriptura aceasta care a spus sã vin sã judec viii ºi
morþii, ºi apoi sã împãrãþesc de-a pururi ºi sã dau omului viaþa
veacului ce va sã fie dupã cum fiecare om ºi-a lucrat-o prin
cele ce a fãcut în trup pe pãmânt pentru viaþa lui cea de veci! 

O, poporul Meu, nu ºtie omul sã creadã cã Scripturile
lui Dumnezeu se împlinesc negreºit. Viaþa ce va sã fie a
fiecãrui om, în trup trebuie sã ºi-o zideascã omul, în însuºi
trupul sãu în care trebuie sã locuiascã Dumnezeu ºi nu el, dar
el a fãcut-o pe prostul cã nu ºtie, o face pe prostul cã n-a ºtiut
aceastã tainã, dar ca sã-ºi ia medalii ºi diplome de om deºtept
ºi mare, acolo n-o mai face pe prostul. Nici cel ce ºi-a luat nu-
me ºi rang de om sfinþit lui Dumnezeu n-a fãcut-o pe prostul,
dar cã va da seama de ceea ce va semãna în trupul sãu, o face
pe prostul cã n-a ºtiut, cã n-a crezut, cã n-a vãzut, cã n-a au-
zit. Eu însã Mã vestesc în lung ºi în lat de la o margine pânã
la cealaltã a cerurilor, ºi porunca rostitã de Mine peste om
pentru viaþa lui cea veºnicã, îºi va cere rãspuns de la fiecare
om, cãci Dumnezeu este adevãrat prin tot cuvântul Sãu.
Amin. 

Cerul este scaunul Meu de domnie, iar credinþa ta în
scripturile venirii Mele este aºternut al cuvântului Meu peste
pãmânt, popor al slavei cuvântului Meu! Omul fãrãdelegii
s-a aºezat peste tot pe pãmânt ºi îºi zice cã nu vin, cã nu mai
vin, cã nu ºtie când vin, dar Eu ºtiu cã el Mi-a socotit bine ve-
nirea, aºa cum magii cei de acum douã mii de ani Mi-au
aflat-o ºi M-au aflat apoi, ºi au vãzut Scripturã împlinitã ºi au
vestit-o, ºi a rãmas ea pânã azi adevãratã împlinire, ºi se luptã
cu Mine omul fãrãdelegii sã câºtige el cerul ºi pãmântul, ºi
nu-i ajunge numai atât, ci voieºte sã punã împãrat pãcatul lui
peste acestea ale Mele. Iar Eu scriu cu putere ºi cu mânie
sfârºit omului fãrãdelegii ºi început poporului sfinþilor, cãci
în însuºi trupul lui îºi zideºte omul veºnicia ori pentru Dum-
nezeu, ori pentru el. Amin. 
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Mã sfâºie durerea de la întunericul minciunii care de
peste tot se naºte ºi îºi pune numele „om“, dar Eu sunt tare
ca un Dumnezeu înviat dintre morþi, iar acum tot din mijlocul
morþilor, cei de deasupra pãmântului, stau biruitor atotputer-
nic ºi nimicesc prin cuvânt minciuna ºi scriu peste ea sfârºit.
Amin. 

Mã slãvesc cu cuvânt plin de putere ºi cu coborâre de
sfinþi, ºi le dau glas, cã e serbare de arhierei cereºti, care în
însuºi trupul lor ºi-au zidit cer nou ºi pãmânt nou ºi patrie
pentru Dumnezeu în ei ºi nimic pentru ei în ei, cãci aºa sunt
sfinþii Mei pe pãmânt, ºi cu ei am biruit mereu minciuna omu-
lui, ºi cu ei biruiesc mereu ºi cu ei zidesc veacul ce va sã fie
ºi îl voi aºeza pe pãmânt. Amin, amin, amin. 

– NN oi, Doamne al celor sfinþi ºi Pãrinte al vea-
cului ce va sã fie curând, curând pe pã-

mânt pentru sfinþi ºi pentru bucuria Ta cu ei, noi în însuºi
trupul nostru Te-am zidit ºi Te-am mãrturisit Dumnezeu ade-
vãrat între oameni, cãci lucrarea Ta din cerul cel nevãzut, în
sfinþi o sãvârºeºti. 

Ne-a fost milã de Tine pe pãmânt, nu de om, Doamne!
Plângeam de mila Ta când Te vedeam pribeag dupã om, ºi pe
diavol în om chinuind omul, ºi apoi om pe om chinuindu-se
prin pizma diavolului, iar noi plângeam cã nu aveai Tu ºi nu
diavolul casã în om. Ne-am sfinþit cu post ºi cu rugãciune ºi
cu milã de Tine, ºi apoi l-am certat cu putere pe diavolul, sã
iasã din om, sã iasã în numele Tãu rostit de noi înaintea lui ºi
a omului dat rob diavolului. Plângem ºi azi de mila Ta, de
lacrima Ta de la oamenii de azi ai fãrãdelegii, ºi cuvântãm cu-
vânt cu putere în numele Tãu ºi spunem aºa: 

Sã te certe Domnul pe tine, diavole, tatã al minciunii
care þi-ai pus nume sfânt! Sã ieºi de sub haina cea cu faþã de
sfânt, sã ieºi cu tot cu omul de sub ea ºi sã te arãþi cine eºti ºi
ce faci în loc pãrut sfânt, ºi sã te depãrtezi din faþa oamenilor
care nu te cunosc de tatã al minciunii ºi sã dai loc slavei Dom-
nului, cuvântului Domnului care pãstoreºte spre viaþã ºi spre
adevãr lumea, cã nu tu, ci Domnul a fãcut lumea, iar tu, de la
început ai fost mincinos ºi ai acoperit cu minciunã lumina ca-
re acum te nimiceºte cu strãlucirea venirii Domnului întru lu-
minã cu zeci de mii de sfinþi. Amin. 

Noi, arhierei ai Domnului, slugi ale venirii Lui, vase
ale iubirii Lui, te certãm, te numim pe nume, diavole, tatã al
minciunii, sã cazi cu zgomot mare, sã fii ruºinat de-a pururi,
tu, ºi slujitorii tãi, care au înºelat ºi înºealã pe oameni sub
nume de dumnezei adevãraþi când ei sunt case ale tale ºi nu
ale poruncii lui Dumnezeu! Sã te prãbuºeºti cu tot cu scau-
nele mãririi tale diavoleºti cu care te-ai cuibãrit în cei ce mint
numindu-se slugi ale Domnului, cãci Domnul vine, ºi toþi vor
sta în faþa venirii Lui cu roadele vieþii lor. Amin. 

Ieºiþi, voi, diavoli, din omul stãpânit de voi! Ieºiþi þi-
pând cu groazã de faþa Domnului, Cel ce a fãcut cerul ºi pã-
mântul ºi pe om, ºi sã vã apuce spaima la auzul cuvântului lui
Dumnezeu care cheamã morþii spre înviere ºi pe om la po-
cãinþã ca sã fiþi voi ruºinaþi ºi zdrobiþi pe veci, cãci Domnul,
Fiul Tatãlui Savaot, este Stãpânul, ºi este Cuvântul Tatãlui.
Amin. 

Ieºiþi, voi, diavoli, din loc pãrut sfânt ºi daþi loc puterii
Domnului ºi împlinirii cuvântului Lui ºi a proorociilor Lui
peste þara Lui românã, care va fi þara sfinþilor Domnului!
Amin. 

Supuneþi-vã, voi, slujitori ai minciunii diavoleºti ºi
pocãiþi-vã înaintea oamenilor, îndemnându-i ºi pe ei la po-

cãinþã. Scuturaþi-vã de pãcate ºi cãdeþi cu faþa la pãmânt ºi
cãutaþi pe omul cel plãcut lui Dumnezeu ca sã vã facã îm-
pãcarea cu Tatãl. Iar dacã nu veþi asculta aºa, citiþi în Scrip-
turile care vã spun cã sluga cea care a ºtiut porunca stãpânu-
lui ºi nu a împlinit-o, va fi bãtutã mult. Amin. 

Aºteaptã Domnul dupã pocãinþa voastrã, slujitori care
v-aþi pus unii pe alþii în loc ºtiut sfânt ºi din care aþi fãcut as-
cunzãtoare de tâlhari de suflete. Aplecaþi-vã, cãci glasul
Domnului rãsunã din mijlocul neamului român peste pãmânt,
ºi nu fiþi surzi, ºi nu fiþi orbi, cã la Dumnezeu nu încape po-
vestea cu „popa-prostu“, ci încape duhul pocãinþei care spalã
omul la inimã ºi la trup spre iertarea pãcatelor. Treziþi-vã, cã
aºteaptã Domnul pe lângã voi sã dezlegaþi lanþurile arhiereu-
lui cel dintre voi, care vã va scrie împãcarea cu Tatãl, prin po-
cãinþã spre iertarea pãcatelor. Amin. 

Noi, Doamne, de lângã Tine am cuvântat peste cei ce
greu se trezesc la glasul Tãu, cã ne e milã de Tine pe pãmânt
ºi în cer. Plângem de mila Ta înaintea celor necredincioºi.
Plângem de lacrima Ta de la omul minciunii care stã în locul
Tãu pãstorind lumea spre moarte, spre groapã, Doamne, dar
þara românã e locul în care Tu aºtepþi învierea morþilor ºi via-
þa veacului ce va sã fie, e locul în care Tu aºtepþi împãcarea
omului cu Tatãl, cãci Tu în ea vii cuvânt de înviere din moarte
ca sã-i tragi pe toþi la Tatãl. Amin, amin, amin. 

– EE u, sfinþi ai Mei iubiþi, aºa am spus când
eram cu ucenicii pe pãmânt: «Când Mã voi

înãlþa, îi voi trage pe toþi la Tatãl, cãci voi veni pe norii ceru-
lui, cu putere ºi cu slavã multã, ºi apoi voi sfârºi». Voi sfârºi
cu viaþa omului ºi voi începe cu viaþa Mea în om ºi voi face
pe pãmânt popor de sfinþi. Aºa lucrare lucrez Eu acum pe pã-
mântul român, ºi voiesc sã Mã audã românii ºi sã se apropie
sã-Mi cunoascã venirea ºi lucrarea ei ºi sã calce pe urmele ce-
lor ce se sfinþesc pentru venirea Mea în însuºi trupul lor, cãci
Eu trebuie sã trãiesc în om ºi nu omul, ºi aceastã viaþã voiesc
s-o aduc pe pãmânt, ºi cu sfinþii o aduc. Amin. 

Iar voi, copii care Mã purtaþi cuvânt din cer pe pãmânt,
ascultaþi numai de Mine, cãci timp nu mai este, ci este numai
Dumnezeu. Ascultaþi bine ºi mereu de Mine, ºi lucraþi aºa
cum vã dau sã lucraþi. ªi toþi cei care voiesc sã lucreze, aºa sã
asculte, cãci vai celor ce nu ascultã, fiilor copii! Voi în om sã
nu vã împiedicaþi. Voi în loc sã nu vã opriþi. Voi din lucrul
Meu cu voi sã nu staþi, ci staþi ochi ºi urechi numai la Mine,
Domnul ºi Învãþãtorul vostru, cã fi-va sã lucrãm numai din
cer pentru gãtirea sãrbãtorii cincizecimii lucrãrii cuvântului
Meu pe pãmântul român, pe pãmântul întoarcerii Mele. Pu-
neþi poporul cuvântului Meu în pregãtire cu duhul ºi cu
trupul. Spuneþi-i sã stea la masa cerului ºi sã fie pe ea Domnul
trup ºi cuvânt. Amin. ªi sã se întãreascã masa Mea ºi ceea ce
Eu am fãcut sã fie ºi sã se lucreze, iar voi ºtiþi ce grãiesc când
grãiesc, ºi spuneþi-i ºi poporului Meu tot ce am sã-i spun, cãci
el ºtie bine de la Mine cã viaþa trebuie sã ºi-o zideascã fiecare
în însuºi trupul sãu, cu ascultare de Dumnezeu. Amin. 

O, copii învãþãtori, sã vã asculte poporul Meu! Amin.
O, copii învãþãtori, daþi drumul slavei cuvântului Meu din
voi, cã pe voi trebuie sã vã asculte pãmântul tot ºi tot ce e pe
el. ªi dacã vã întreabã cineva pe voi care vã este numele vos-
tru pe pãmânt, voi sã spuneþi cã numele vostru este: Cuvântul
lui Dumnezeu, ºi adevãratã sã fie mãrturisirea voastrã, fiilor
purtãtori ai cuvântului Meu spre om. Amin, amin, amin. 
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Praznicul Întâmpinãrii Domnului 

Cerul cel atât de aproape de pãmânt, e tot atât de departe de om.
Cele apropiate omului se fac perdea de durere între Dumnezeu ºi
om. ªi-a fãcut omul loc de veci în nãscocirile ºtiinþei omeneºti, care 

nu þin loc de viaþã în om. 

SS ã Mã aºtepþi, sã Mã primeºti, poporul Meu, sã
Mã aºtepþi când vin la tine. Când ºtii cã vin, sã-Mi

dai putere sã vin, sã-Mi presari dor în cale, cã dorul tãu de
Dumnezeu leagã cerul cu pãmântul, poporul Meu. 

Sã Mã primiþi cu dor, sã Mã aºteptaþi cu suspin în aº-
teptare, cã e tare greu fãrã Dumnezeu pe pãmânt. Îi este greu
cerului ºi pãmântului fãrã Dumnezeu pe pãmânt cuvânt, copii
din porþi. Vã gãsesc porþi ale Mele, ºi aºteptându-Mã vã gã-
sesc. Vã gãsesc cu dor însuspinat dupã Mine ca sã vin sã vã
izbãvesc de dureri ºi de apãsãri ºi de aºteptare ºi sã aºez voia
Mea pe pãmânt ºi în om. Dar cerul Meu cel atât de aproape
de pãmânt, e tot atât de departe de om ºi nu simte omul apro-
pierea Mea, mersul Meu, cuvântul Meu, ochiul Meu dupã el
ºi mâna Mea gata sã ridice depãrtarea, care nu este altceva
decât necredinþa, neumilinþa, neiubirea, nevederea omului,
din pricina celor atât de apropiate lui ºi care-l despart pe om
de Dumnezeu, fiilor copii veghetori în calea cuvântului Meu
care se face cer între Mine ºi voi, sfatul cerului, durerea ceru-
lui în care vreau, fiilor, sã-l învãluiesc pe poporul cuvântului
Meu ca sã-l fac sã Mã simtã aproape, cãci cerul cel atât de
aproape de pãmânt, cel atât de adevãrat pe pãmânt, e tot atât
de departe de om ºi nu Mã simte omul pe pãmânt cu el, fiind-
cã dorul omului rãtãceºte printre duhuri rele, ºi acelea fac
despãrþitura între cer ºi pãmânt, ºi acelea Mã despart de pãr-
tãºia Mea cu omul, de petrecerea Mea cereascã pe pãmânt ºi
plinã de durerea de la om ºi pentru om. 

Acum douã mii de ani am venit aproape de om ºi tot
n-am putut fi cunoscut ºi iubit de om. N-am putut sã petrec
cu omul nici atunci, ºi numai douã, trei inimi M-au aºteptat ºi
M-au primit ºi M-au vãzut ºi M-au crezut ºi M-au iubit ºi
M-au urmat ºi M-au preþuit ca pe Mesia, Cel trimis de Tatãl
sã Se facã om pe pãmânt, ºi sã-ªi facã ucenici apoi, iar ei sã
fie casa Lui pe pãmânt. Amin. 

M-au luat Fecioara mama Mea ºi bãtrânul Iosif ºi M-au
dus de M-au închinat Tatãlui la patruzeci de zile de la naº-
terea Mea pe pãmânt. Au adus jertfã de curãþire pentru naºte-
rea Mea din Fecioarã, cãci am venit sã fiu om, ºi sã-i fiu omu-
lui aproape cât cerul de pãmânt. Dar nu a fost aºa. A fost pã-
mântul departe de cer ºi nu M-a cunoscut poporul în mijlocul
cãruia M-am nãscut ºi am crescut ºi am lucrat lucrarea Tatãlui
ca sã cunoascã oamenii cã de la Tatãl am ieºit. 

O, dacã omul ar fi credincios aºa cum au fost cei ce au
primit de la Tatãl prin duhul proorociei desluºirea tainei ve-
nirii Mele pe pãmânt, M-aº arãta cu voi în toatã slava Mea de
peste voi ºi M-aº arãta cu cerul cel atât de aproape de pãmânt,
minune de veac nou, luminã ruptã din fiinþa Tatãlui, cer ºi
pãmânt laolaltã lucrând ºi înãlþând în sus împãrãþia cerurilor
Mele de peste voi, copii cuvântãtori ºi mãrturisitori ai cerului
cel atât de aproape cu voi. Cu mare tainã lucrez cu voi ºi peste
voi, cãci omul, ca ºi acum douã mii de ani, n-ar vedea, n-ar
crede, n-ar iubi pe Dumnezeu, cãci cele apropiate lui se fac
perdea de durere între Mine ºi om ºi nu pot sã fac mai mult în
faþa necredinþei, înaintea mãsurii atât de mici a omului, a ve-
derii lui, a credinþei lui, a umilinþei lui, a dorului lui de Dum-
nezeu. Mã ascund în dorul Meu de voi, în dorul vostru dupã
Dumnezeu pe pãmânt ºi plâng în voi, cã n-am unde sã-Mi

plec capul pe pãmânt ºi sã plâng. Nu-l doare nimic de Mine
pe cel ce trece prin faþa crucii pe care omul o face din lemn
sau din piatrã sau din fier, ºi pe care Mã închipuie pe Mine
bãtut în cuie, plângând ºi sângerând de la om. O, nu cu atâta
este semnul unui popor cã e creºtin, nu atât cã Mã are pe
Mine, Cel rãstignit, de Dumnezeu al sãu. O, fiilor îndureraþi
dupã venirea Mea! Nu numai atât, nu numai aºa trebuie sã Mã
vadã omul pe pãmânt. Cine i-a spus lui cã asta înseamnã
Dumnezeu cu omul pe pãmânt? Cine i-a spus omului cã loca-
ºurile zidite de om pe pãmânt cu cruci pe ele înseamnã Dum-
nezeu cu omul pe pãmânt? 

O, Eu am venit Dumnezeu nãscut din cer ºi de pe pã-
mânt în locul numit sfânt, ºi tot n-am putut sã petrec cu omul
sub chipul ºi sub numele de Dumnezeu, Fiu al Tatãlui Savaot,
cu care nume venisem pe pãmânt ca sã Mã mãrturisesc prin
moarte pe cruce ºi prin înviere dacã prin naºtere din Fecioarã
n-am fost primit de oameni Fiu venit de la Dumnezeu din cer
dupã om. Acum Mã fac cuvânt pe pãmânt, ºi norii cerului
Meu Mã þin cu slava cuvântului Meu, dar nu pot sã dau în
pãrþi depãrtarea dintre Mine ºi om, nu pot din pricina celor
apropiate omului ºi în care el crede vãzându-le ºi numindu-le
adevãrate, adevãr în care omul se îneacã de ºapte mii de ani
ºi nu mai iese deasupra lor ca sã vadã el faþa Mea, slava Mea,
ºi sã doreascã omul sã fie slava Mea, iar Eu, slava lui, ºi sã
avem aceeaºi lucrare, aceeaºi simþire ºi blândeþe, ºi sã nu mai
plângã Tatãl de mila Mea, de durerea Mea, de venirea Mea
dupã om Dumnezeu tainic, ºoptindu-i omului cã am venit ºi
cã îi cer sã Mã primeascã, sã Mã aºtepte ºi sã Mã creadã când
spun cã îi este greu cerului ºi pãmântului fãrã Dumnezeu pe
pãmânt cu omul. 

O, copii care aveþi de la Mine ochi ºi urechi pentru
Dumnezeu ºi pentru tot cerul Lui! Cum sã facem cu cerul
Meu, cel atât de aproape de pãmânt, sã nu mai fie atât de de-
parte de om, copii credincioºi pe pãmânt? Cum sã fac cu voi,
cum sã lucrez cu voi ca sã putem da omului ochi sãnãtoºi,
ochi din cer? Mã doare sã lucrãm cu durere peste om ca sã-l
facem sã-L vadã pe Dumnezeu cu cerul Lui cel atât de aproa-
pe de pãmânt. Când cerul se slãveºte, pe pãmânt se slãveºte,
dar nu poate decât cu urgii, cãci omul nu iubeºte sã-L pri-
meascã, sã-L aºtepte pe Dumnezeu. 

Vã am credincioºi ai Mei pe pãmânt ºi plini de dor du-
pã venirea Mea în ochii omului, dar nu pot dorul sã vi-l mân-
gâi decât cu venirea întristãrii Mele peste om, cãci nimeni nu
Mã aºteaptã sã fiu adevãrat ºi sã vin, fiilor copii ai credinþei
cea de sus. Sunt douã mii de ani de când M-am dovedit omu-
lui Dumnezeu adevãrat ºi minunat, dar nu Mã iubeºte omul,
nu se face omul dupã chipul ºi asemãnarea Mea ca sã Mã
vadã, ºi plâng de urgia pe care ºi-a strâns-o omul în cer ºi care
se coboarã la el înapoi pe pãmânt. O, de ar veni omul la voi
sã vã întrebe despre iubire, despre cerul Meu cel atât de
aproape de pãmânt ºi de om, aº face albie de Duh Sfânt între
cer ºi pãmânt, între cele ce se vãd ºi cele ce nu se vãd, dar
omul Mi-a luat-o înainte cu nãscocirile ºtiinþei care nu þine
loc de viaþã ºi de veºnicie omului, ºi a pierdut omul darul sla-
vei adevãrate, nefãcutã de mânã de om, de minte de om, ºi
ºi-a fãcut omul loc de veci în ºtiinþa cea care trece odatã cu
facerile ei care-l înºealã pe om. Dar voi, priviþi la Mine, copii
credincioºi adevãrului cel nepieritor, ºi staþi învãþãtori peste
toþi cei care pot învãþa faþa slavei Mele, viaþa Domnului pe
pãmânt purtatã de trupul omului, cãci fiecare om, în însuºi
trupul lui îºi zideºte veºnicia, ºi fericiþi sunt cei ce se zidesc
pe ei dupã chipul ºi asemãnarea Mea, dupã cuvântul Meu care
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suflã pe Duhul Sfânt Mângâietorul peste voi ca sã nu vã fie
greu pe pãmânt, cã îi este greu cerului ºi pãmântului fãrã
Dumnezeu pe pãmânt cuvânt. 

O, poporul Meu, nu uita sã fii sfânt, cãci cei ce se hrã-
nesc cu pãcatul ºi stau aºa, ascunºi în ei, aceºtia toþi îºi atrag
ceea ce ºi-au zidit în însuºi trupul lor, ºi iatã Scripturã cu ma-
re împlinire pe pãmânt: «Cei sfinþi se sfinþesc ºi mai mult, iar
cei ce se spurcã, se spurcã mai departe», ºi toate merg dupã
cum le este mersul, ºi omul rãmâne necredincios ºi când vede
sub ochii lui Scripturile împlinindu-se aºa cum sunt scrise.
Amin. 

Am venit sã Mã scriu cu tine în sãrbãtoare de cuvânt
pentru pomenirea zilei cea de acum douã mii de ani când Eu,
prunc þinut în braþe de mama Mea Fecioara, am fost aºezat în
braþele bãtrânului Simeon, care, necrezând în proorocia care
Mã vestise sã Mã nasc din Fecioarã, a ajuns, dupã mulþi ani
de aºteptare, sã creadã vãzând pe Fiul lui Dumnezeu, nãscut
din trup fecioresc, ºi apoi a fost slobozit de pãcatul necre-
dinþei lui. 

O, poporul Meu, am spus þie sã asculþi de cei ce te
învaþã de la Mine. Cuvântul Meu cel pentru tine sã-l iei de la
ei, cãci ei de la Mine grãiesc ºi îþi spun cum sã asculþi ºi cum
sã lucrezi. Eu cuvintez cum pot, cã vreau sã te ºi ocrotesc, dar
ei îþi dau tot cuvântul Meu cel pentru tine. Amin. 

O, poporul Meu, fericiþi sunt ºi vor fi cei ce în mijlocul
tãu ascultã pe Dumnezeu lucrând aºa cum este voia Lui.
Amin. 

O, poporul Meu, sã Mã primeºti, sã Mã aºtepþi ºi sã Mã
asculþi bine când vin la tine. Când ºtii cã vin, sã-Mi dai putere
sã vin, ºi sã-Mi presari în cale dor, cãci dorul tãu de Dum-
nezeu leagã cerul cu pãmântul în lucrarea Mea cea prin îngeri
ºi prin sfinþi pentru tine, cã e tare greu fãrã Dumnezeu pe pã-
mânt, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

2/15 februarie 2005

Duminica vameºului ºi a fariseului 

Uitã omul de viaþa Domnului în el, ºi trãieºte în sângele lui. Mintea
omeneascã este duºmanul lui Dumnezeu ºi al omului. Cine-ºi
îndreptãþeºte faptele ºi mintea, acela are minte omeneascã. 

AA ºtept deasupra voastrã, copii neputincioºi în
porþi. Aºtept sã Mã aºez în carte cu cuvântul

zilei pomenirii pildei vameºului ºi a fariseului. Aºtept sã mai
pun pregãtire dumnezeiascã peste om, dacã vrea omul sã
audã ºi de la Dumnezeu, ºi sã pun ºi peste cei ce sunt poporul
cuvântului Meu, cã e greu pe pãmânt, ºi am spus cã ºi cerului
de sfinþi ºi de îngeri îi este greu fãrã Dumnezeu pe pãmânt.
Eu pe pãmânt M-am fãcut ºi Mã fac cuvânt. Voi însã acum
sunteþi iarãºi ºi iarãºi neputincioºi pentru puterea Mea cu care
cobor pe pãmânt ca sã Mã fac cuvânt. 

I-am spus poporului Meu sã-Mi dea putere sã vin. I-am
spus sã Mã aºtepte cu suspin ºi cu aºteptare când ºtie cã vin,
ºi i-am spus cã dorul lui de Dumnezeu leagã cerul cu pãmân-
tul ºi fuge oastea diavoleascã dinaintea coborârii Mele când
dau sã cobor din greu cuvânt pe pãmânt. Dar pe voi vã gãsesc
în porþi iarãºi fãrã putere pentru Mine. Eu ºtiu cã sunt povara
voastrã cea grea, dar v-am spus sã ºtiþi cã e greu fãrã Dumne-
zeu pe pãmânt. Eu ºtiu, ºi Mã doare mai mult ca pe voi când
vi se frânge trupuºorul sub greul venirii Mele, dar nu pot sã
stau nici Eu împiedicat pe drumul venirii Mele între cer ºi pã-
mânt, ºi alt fir pregãtit de Mine pentru venirea Mea cuvânt la

om, nu am, fiilor copii. Vã rog, ajutaþi-Mã sã-Mi las sarcina
jos, cã Mã apasã ºi pe Mine ºi pe voi ºi vin diavolii ºi râd îna-
intea Mea pe seama Mea ºi a voastrã atunci când voi nu Mã
puteþi þine ca sã Mã las la timpul lui cu cuvântul ºi nu sã stau
sub el când el se zbate din Mine ca sã coboare ºi sã se aºeze
pe pãmânt. 

O, de câte ori voi nu Mã puteþi þine, de câte ori nu-Mi
deschideþi porþile sã intru, de câte ori voi nu puteþi la timp sã
Mã primiþi, duhul rãu dã sã vã facã rãu, ºi dã sã-Mi facã Mie
rãu, ºi dã sã poatã el sã vã aducã rãu, ca sã suferiþi. Vã arãt
strânsura lui, vã arãt bucuria lui ºi tot ce dã el sã poatã atunci
când voi nu puteþi, ºi vã ajut sã vã sculaþi ºi sã-Mi deschideþi,
ºi ca sã vin apoi cu cuvântul ºi cu timpul lui ºi cu lucrul la
timp, fiilor copii, cã dacã voi nu staþi cu tãrie porþi ale Mele,
Mã apasã ºi pe Mine ºi pe voi greutatea cuvântului care îºi are
vremea lui de coborâre ºi care poposeºte la porþi ca sã se des-
chidã ele ºi ca sã intru Eu ºi cuvântul Meu, fiilor copii. Iatã,
plângem unii pentru alþii. Noi de mila voastrã, ºi voi de mila
Noastrã, cãci greul de pe pãmânt e mare, iar trupul este nepu-
tincios. 

Îmi este pregãtit cuvântul ºi vremea lui de coborâre ºi
pe care v-am vestit-o din vreme ca sã vã pregãtiþi în întâmpi-
narea Mea, ºi vã gãsesc în mare neputinþã în porþi ºi, ca un
Dumnezeu mare ce sunt, suflu peste voi, intru în voi ca sã
aveþi putere, cãci sunt vindecãtor ºi vã ajut aºa cum medicul
cu ºtiinþa sa forþeazã spre putere vlaga cea stinsã a trupului
neputincios, ºi iarãºi poate acela pentru el însuºi. Vouã însã
pentru Dumnezeu trebuie sã vã poatã trupul ºi sufletul ºi du-
hul, cãci Dumnezeu v-a fãcut puntea Sa de trecere între cer ºi
pãmânt pânã la om, fiilor storºi de puteri, ºi Eu trebuie sã
grãiesc poporului Meu, ca sã ia din grãirea Mea cu el cel ce
Mã cautã de la izvor. Iar voi, hai, fiilor, hai prin puterea Mea,
ajutaþi-Mã sã cãlãtoresc! Amin, amin, amin. 

O, poporul Meu, de câte ori Îmi fac cale spre tine, Eu
Îmi anunþ strãjerii cei dintre Mine ºi tine ºi nu vin pânã nu Mã
vestesc mai întâi. Cu lacrimi multe cât cuvântul Meu cel
mult, te rog iarãºi, ca ºi la cea din urmã a Mea grãire peste
tine, te rog, poporul Meu, nu uita sã Mã aºtepþi sã vin. ªi ca
sã Mã aºtepþi, trebuie sã Mã primeºti, poporul Meu. Când ºtii
cã vin, sã-Mi dai putere sã vin. Eu aºa te-am învãþat sã lu-
crezi, ºi þi-am spus sã-Mi presari în cale dor, cãci dorul tãu de
Mine leagã cerul cu pãmântul. Vai Mie dacã uiþi de cele ce te
învãþ, dacã nu ai grijã sã-Mi vindeci porþile prin care intru la
tine, cã Eu mereu dau sã-i uºurez de dureri ºi de apãsãri ºi de
aºteptare pe cei din porþi ca sã pot sã vin, cã fãrã Mine cu tine
în cuvânt, cerul cel atât de aproape de pãmânt e tot atât de
departe de om ºi nu pot sã-Mi mai sãvârºesc lucrarea cu care
Tatãl M-a trimis cuvânt pe pãmânt la om. Lucrarea umilinþei
de duh voiesc s-o aºez în om, cãci de aceea M-a trimis Tatãl
iarãºi dupã om. Mintea omeneascã însã nu Mã lasã sã Mã
lipesc de om ºi sã-l fac pe om dumnezeu din Dumnezeu, aºa
cum Tatãl Mi-a spus Mie sã fiu din El. 

Am stat cu omul pe pãmânt treizeci ºi trei de ani, ca sã
înveþe de la Dumnezeu omul care a crezut cã Eu M-am nãscut
din Dumnezeu. Am rãmas pe pãmânt scris cu toatã viaþa Mea,
de la naºterea Mea ºi pânã la suirea Mea la Tatãl. Am petrecut
viaþa aºa cum voieºte Tatãl s-o petreacã ºi omul, dar omul nu
ºtie sã stea cu Dumnezeu ºi lângã Dumnezeu ºi în Dumnezeu. 

Uitã omul de viaþa Mea, dar de viaþa sa nu uitã. Omul
trãieºte în sângele sãu ºi aºa vrea el sã se numeascã al Meu.
Cuvântul Meu cel de cincizeci de ani, acum, la sfârºit de
timp, ºi cuvântul Meu cel de acum douã mii de ani, l-a tot
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învãþat pe om sã nu se semeþeascã cu viaþa lui lângã viaþa
Mea, sã nu se semeþeascã în numele Meu, cã e pãcat cu mare
pagubã peste om acest pãcat. Eu am avut în Mine ºi în viaþa
Mea pe pãmânt, viaþa Tatãlui ºi supunerea sub învãþãtura Lui
mereu, ºi ascultarea, ºi tot nu M-am semeþit, ci M-am smerit
cu viaþa înaintea oamenilor. Omul însã nici înaintea lui Dum-
nezeu nu se smereºte cu viaþa sa, ºi aºa se crede el al Meu,
aºa, fariseu, cum ºtie el sã fie cu omul ºi cu Dumnezeu, ba
chiar ºi cu el însuºi. Fariseul este fãcut din fãþãrnicie, ºi sub
ea se ascunde când se crede drept, când se bucurã sã aibã
dreptate ºi sã fie mai mult decât altul ca ºi el, ºi aºa stã el cu
viaþa lui înaintea Mea crezându-se al Meu cu orice chip, chiar
ºi dupã ce prin aceastã semeþie cade în pãcate multe ºi urâte,
numindu-Mã pe Mine Dumnezeul lui, iar pe el, fãptura Mea.
Râd diavolii de Mine când îl vãd pe om cã se aseamãnã cu
Mine, cã se laudã cã este al Meu, ridicându-se prin aceasta
peste om ºi peste Dumnezeu, ºi mereu om pe om se biruieºte
cu semeþia de a se crede cã este fãptura Mea, iar Eu vin sã
caut omul, ºi îl gãsesc în pãcatul semeþiei ºi nu pot sã stau nici
lângã el, darãmite în el cu pilda vieþii Mele! 

Mintea omeneascã nu poate cu cele cereºti, poporul
Meu. Ea este duºmanul Meu ºi al omului care stã împotriva
Mea cu mintea lui, cu duhul lui semeþ din el, ºi între om ºi om
apoi. Iatã, poporul Meu, de ce nu-L poate mãrturisi pe Dum-
nezeu nici omul de rând, nici fariseul, cãci Dumnezeu în-
seamnã în om minte cereascã, duh ceresc, care omoarã în om
duhul omenesc, mintea care stã mereu în om mai presus de
Dumnezeu, de parcã pe om Eu l-am fãcut pentru el ºi nu pen-
tru Mine. 

O, numai el stã în el omul, cãci Eu nu pot sta cu minte
omeneascã în om, ºi ies cu totul, ºi rãmâne omul sãrac de tot
ce ar putea avea, cãci Eu în om caut ce trebuie sã aibã el pen-
tru vecia lui, ºi omul este pedepsit pentru vecii de însãºi min-
tea lui de om, iar Eu stau cu Duhul Sfânt în faþa omului ca
sã-l fac sã dea duhul lui pe Duhul Sfânt ºi sã pot petrece Eu
în om, ºi sã se scrie omul în cartea Mea, în cartea vieþii Mele,
cãci viaþa Mea de pe pãmânt ºi mintea ei cereascã este carte
de învãþat din ea, ºi omul n-o învaþã mai înainte de orice grai
al minþii lui. 

O, de nimic nu uitã omul mai mult ca de Dumnezeu,
poporul Meu. O, ce frumos este acest nume: „poporul Meu“!
Când Eu spun: „poporul Meu“, acest popor trebuie sã fie fru-
mos ca ºi numele acesta, dar mintea omeneascã uitã de Dum-
nezeu, ºi omul se crede cã este al Meu, ºi îºi zic oamenii neam
creºtinesc, ºi îºi zic „bisericã sfântã“, fãrã sã semene viaþa
lor cu viaþa Mea ca sã pot Eu locui în ea. 

Iatã, omul de rând, vameºul care aºa se credea, om de
rând, de durerea din piept se zbãtea, cã n-o mai putea purta,
ºi, venind cu ea înaintea Mea, cunoscându-ºi pãcatele, Îmi ce-
rea mângâiere în durerea de la ele ºi zicea: «Fie-Þi milã de
mine, Dumnezeule!». Eu când l-am privit i-am ajutat rugã-
ciunea, cãci cel ce se smereºte pe sine înaintea Mea ºi nu îna-
intea oamenilor pentru trecere sau pentru slavã deºartã, acela
va fi înãlþat, acela cautã spre Dumnezeul Cel smerit cu duhul
ºi se înalþã spre El pentru durerea lui, ca sã capete umilinþã de
la Dumnezeu ºi rãcoare de suflet împotriva apãsãrii pãcatelor
pe care el le-a sãvârºit. 

O, poporul Meu, vameºul, departe încã fiind de tem-
plul de rugãciune, se vedea cã se roagã, cãci îºi bãtea pieptul
care îl durea de la pãcate, ºi nu avea îndrãzneala sã-ºi îndrep-
te privirea spre cer, ci numai mintea cea durutã, numai duhul
cel zdrobit în el dupã milã de la Dumnezeu. Dar fariseul nu

s-a arãtat cã se roagã, ci a fost descoperit de Dumnezeu cum
îºi zicea în sine privind spre vameº: «Îþi mulþumesc, Doamne,
cã nu sunt rãpitor, sau nedrept, sau adulter ca ceilalþi oa-
meni, sau ca ºi acest vameº, ci sunt postitor ºi dau zeciuialã
din toate câte mi se cuvin». Mintea lui cea omeneascã nu-l în-
vãþa decât sã se îndreptãþeascã, iar cine se îndreptãþeºte, se
semeþeºte prin aceasta, ºi uitã omul cã oricine se înalþã pe
sine, va fi umilit ºi nu va afla milã de la Dumnezeu, Care le
stã împotrivã celor ce se îndreptãþesc împotriva celor ce se
smeresc pentru cele greºite ale lor. 

Vai de omul fariseu care Îi mai ºi mulþumeºte lui Dum-
nezeu pentru semeþia sa cu care îºi lucreazã faptele, fie ele ºi
bune. E plin pãmântul de om fariseu, ºi e pãcat cu mare cãde-
re fãþãrnicia cea lucratã cu semeþie înaintea lui Dumnezeu.
Cine îºi îndreptãþeºte faptele ºi mintea, acela are minte ome-
neascã, minte care nu atinge înãlþimea cerului, înãlþimea sme-
reniei, poporul Meu. Omul care se foloseºte de mintea lui,
acela nu aflã pe cel binefãcãtor lui, acela rãmâne în sângele
lui din care îºi trage mintea, ºi nu Mã pot stãpâni sã nu spun
cã e plin pãmântul, e apãsat în adânc pãmântul de la mulþimea
de farisei de pe el. Nu pot sã nu strig la om cã e fariseu ºi cã
nu are minte decât de la carne ºi de la sânge, minte omeneas-
cã are omul. 

O, poporul Meu, sã Mã audã omul ce grãiesc Eu, Dom-
nul, Cel drept prin smerenia Sa. Celui ce Îi mulþumeºte în
sine lui Dumnezeu, îi spun Eu, Domnul, cã în Dumnezeu ºi
nu în sine trebuie sã-I mulþumeascã lui Dumnezeu pentru fap-
tele sale. Iar celui ce se roagã în sine lui Dumnezeu, tot Eu îi
spun ºi aceluia cã nu în sine, ci în Dumnezeu trebuie sã se
roage lui Dumnezeu pentru milã peste greºalele sale, cãci aºa
a fãcut vameºul ieºind din el cu durerea din piept, ºi bã-
tându-se pentru pãcatele sale striga la mila Mea, de l-a vãzut
fariseul ºi n-a putut rãbda acesta umilinþa prin care vameºul
se înãlþa la Dumnezeu cu durerea lui, cu rana din pieptul lui,
cãci pãcatul pe care omul ºi-l cunoaºte face ranã în inima
omului umilit prin pãcat, iar cel ce este fariseu se simte ori-
cum ar fi el vrednic de Dumnezeu de nu mai plânge dupã
milã, ºi iatã, vai omului mare faþã de omul de rând care nu are
sub ce sã-ºi înveleascã pãcatele! 

Nu este pãcat mai orb ca ºi semeþia care îl cade pe om
în acest pãcat! Nu este om mai orb spre Dumnezeu ca ºi cel
ce se semeþeºte în sine cu faptele lui înaintea lui Dumnezeu!
O, poporul Meu, învãþãtura Mea este bucuria ºi lacrima sfin-
þilor, cãci sfinþii se bucurã în cer de la cei smeriþi cu duhul pe
pãmânt, ºi plâng cu Mine de la cei semeþi cu mintea între oa-
meni. O, poporul Meu, am în mijlocul tãu copii cu minte ce-
reascã, de Mine lucratã în ei. I-am pus cãlãuzã a ta spre sme-
renia Mea dumnezeiascã, fiindcã voiesc sã stai fãrã de pãcat
înaintea Mea, dar fãrã cãlãuzã peste tine te scrie duhul rãu cu
semeþie înaintea Mea. Învaþã de la Mine cartea vieþii Mele pe
pãmânt, ºi aºa sã-þi zideºti viaþa Mea în viaþa ta, cã Eu am as-
cultat de Tatãl, ºi trebuie ºi tu sã asculþi de Tatãl, ºi sã te rogi
lui Dumnezeu, dar nu ca omul care se roagã în sine, ci ca
acela care se roagã în Dumnezeu, poporul Meu, ca sã vadã fa-
riseii de pe pãmânt smerenia ta înaintea Mea, aluatul tãu, ini-
ma ta curatã, cãci aluatul fariseilor este fãþãrnicia, care îi dã
pe ei de gol înaintea oamenilor când ei dau sã se ascundã în
sine sub înveliºul hainei creºtineºti, care este judecata pentru
cei fãþarnici de sub ea, iar ei cu mintea lor omeneascã nu pri-
cep aceasta. ªi iatã, mintea cereascã din om stã împotriva pã-
catului, aºa cum stãteau proorocii lui Dumnezeu în mijlocul
poporului lor care Îl uita pe Dumnezeu pentru mintea lui. 
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O, de nimic nu uitã omul mai mult ca de Dumnezeu,
poporul Meu! Dumnezeul Cel adevãrat este tainic, pentru cã
Duhul Lui este smerenia înaintea omului, iar dumnezeul cel
mincinos este descoperit, pentru cã duhul lui este semeþia cu
care se înalþã spre cãderea sa în acest pãcat. 

O, poporul Meu, nu te teme cu cãlãuzã peste tine! Ea
are minte cereascã, ºi cu care alungã mintea omeneascã din
mijlocul tãu. Teme-te fãrã cãlãuzã, cãci fãrã ea, duhul cel po-
trivnic Duhului Sfânt îþi face minte de om, care se semeþeºte
pentru ea însãºi în om, ºi vai omului fãrã Dumnezeu, fãrã
minte cereascã, fãrã învãþãtor din cer pentru mintea lui! 

O, copii neputincioºi în porþi! Dacã voi scãdeþi în min-
tea ºi în inima celor ce trebuie sã fie poporul Meu, apoi aceia
se înalþã spre cãderea lor. Dacã voi nu le sunteþi înþelepciune
a minþii ºi apoi a graiului ºi apoi a faptei vieþii lor, ei merg ca
orbii ºi nu ajung nicãieri, cãci nimeni nu vede fãrã de luminã.
Eu sunt Lumina lumii, fiilor copii. Sã ºtiþi cã ºi voi sunteþi,
cãci sunteþi cuvântul Meu, cuvântul lui Dumnezeu peste po-
porul Meu ºi peste pãmânt. Amin. Sã ia pildã poporul Meu
din ce este bun ºi rãu, ºi sã aleagã cu cârmã în faþã viaþa care
nu stã în sine, ci în Dumnezeu din om, copii duruþi de pe pã-
mânt, ca ºi Dumnezeu duruþi pe pãmânt. O, veniþi spre mân-
gâierea Mea! O, cum sã v-o mai dau ca sã aveþi putere pentru
venirea Mea? E greu fãrã Dumnezeu pe pãmânt. E numai
minte de om pe pãmânt. Nu fiþi mici, nu fiþi micºoraþi pentru
coborârea Mea, ci fiþi cât ea, ºi nu vã lãsaþi doborâþi împotriva
ei, cã Eu, fiilor copii, sunt umilit cât nu are omul ochi ºi minte
sã vadã ºi sã înþeleagã, dar Îl ascult pe Tatãl aºa cum lucreazã
El. Amin. 

Te-am învãþat, poporul Meu, iar ºi iar. Prin cei zdrobiþi
în porþi îþi dau cuvântul Meu care doare în Mine când nu pot
sã-l aºez la vremea lui în mijlocul tãu, ºi spre om apoi. Nu
uita cuvântul Meu de peste tine. Dacã nu te uiþi tot timpul în
el, tu Mã îndurerezi, poporul Meu, iar Eu te-am rugat ºi te rog
cu jale: dã-Mi putere sã vin, ºi fie-þi dor de Dumnezeu, cã e
greu fãrã Dumnezeu, poporul Meu. 

O, fericit sunt Eu de la cei ce nu rãmân în sine, cãci da-
cã ei aºa lucreazã, ei au înþelepciunea cea cu cãlãuzã ºi rãmân
în Dumnezeu, cãci ºi Eu tot aºa lucrez. Amin. 

Mã voi umili pentru cei ce nu iubesc înþelepciunea cea
cereascã ºi Mã voi înãlþa în cei ce cu dor trãiesc în Mine, aºa
cum Eu în Tatãl sunt ºi petrec în cer ºi pe pãmânt, cãci Tatãl
cu aºa închinãtori poate tot ce are de împlinit prin Mine, iar
Eu, prin cel ce se face casã a Mea, voie a Mea, prin care Eu
sã lucrez cu biruinþã sau sã rabd spre înþelepþirea omului care
nu poate ca Dumnezeu. Eu însã nãdãjduiesc ca un Dumnezeu,
ºi tot aºa ºi biruiesc, cãci sunt ascultãtor de Tatãl, Care poate,
poporul Meu. Amin, amin, amin. 

9/22 februarie 2005

Duminica fiului risipitor 

Pãmântul nu mai poate þine pe el omul, ºi se zbate pãmântul în
dureri de facere nouã. Strigã Domnul ca un Pãstor, strigã la om sã
iasã de sub toiagul fariseilor ºi sã vinã sã fie pãstorit de Cel ce face
cer nou ºi pãmânt nou. Cincizeci de ani de cuvânt se fac o singurã 

carte. 

DDDD eschideþi cartea Mea cu voi, copii strãjeri în
porþi, ca sã Mã slãvesc în cuvânt peste voi ºi

peste pãmânt. Amin, amin, amin. 
Îmi rostesc mereu cuvântul peste pãmânt, cã Eu, fiilor

copii, nu am cu cine sã duc sarcina cea de la necredinþa, de la

nepãsarea de Mine a omului, ºi o duc cu voi, ºi apoi o aºezãm
pe pãmânt peste cei ce Mi-o fac, cãci ceea ce lucreazã omul
înaintea Mea, aceasta se întoarce înapoi la om, ºi de aceea Eu
trebuie sã-Mi rostesc peste pãmânt tot plânsul Meu de la om. 

Omul stã pe pãmânt cu rãul din el, cu multa lui depãr-
tare de Mine ºi e greu omul pe pãmânt, de nu-l mai poate þine
pãmântul, ºi se zbate pãmântul de durere, fiilor copii. Cu cine
sã plâng Eu durerea pãmântului care se zbate în durere de fa-
cere nouã? Cu voi plâng, ºi cu poporul care plânge cu noi.
Plângem cu cei ce nu se lasã grei pe pãmânt, ºi Îmi rostesc cu-
vântul în mijlocul poporului Meu de azi ca sã-l împlinesc
apoi. Amin. 

O, poporul Meu de azi, aud sfinþii ºi îngerii numele tãu
când îþi zic: „poporul Meu!“. O, poporul Meu, Eu alt popor,
Eu altã bisericã în care sã Mã fac cu adevãrat trup ºi cuvânt,
nu mai am pe pãmânt. Cei ce îºi zic bisericã pe pãmânt, zic
aºa de la ei înºiºi, nu de la Mine, cãci nu Eu i-am ales. Dacã
alegeam Eu, nu-i alegeam pe cei ce s-au ascuns ºi se ascund
sub haina cea cunoscutã sfântã ca sã facã ei desfrânare în lar-
gul lor ºi sã nu-i ºtie lumea. Dar Eu am rostit cã tot ceea ce
lucreazã omul înaintea Mea, aceasta se aºeazã peste el înain-
tea oamenilor, ºi tot omul îºi va lua dupã cum este fapta sa,
cãci Eu am spus: «Vin curând, ºi voi da fiecãruia dupã cum
este fapta sa». Amin. 

O, poporul Meu, pilda cea cu fiul risipitor n-a vrut
omul desfrânat sã o audã de la Mine, cãci cine aude are urechi
de auzit. Grãiesc în mijlocul tãu îndelungata Mea durere de la
cei ce ºi-au risipit viaþa în desfrânãri, dar nu ca ºi fiul cel risi-
pitor de viaþã ºi care s-a ascuns departe de tatãl sãu ºi care,
venindu-ºi în fire, s-a cãit cu durere ºi s-a întors cerându-i ta-
tãlui sãu sã-l primeascã sub adãpostul sãu ca pe un simbriaº,
ca pe un miluit iertat, fiindcã s-a întors. Durerea Mea de la cei
ce îºi risipesc viaþa în desfrânãri strigãtoare la cer, este aceea
cã chiar la masa cunoscutã a fi a lui Dumnezeu pe pãmânt,
chiar sub acoperiºul numit bisericã de cãtre cei ce stau sub el,
aceºti risipitori de viaþã, aceºti înºelãtori care stau peste oa-
menii cãutãtori de Dumnezeu, ºi-au adunat ºi îºi adunã plata
pãcatelor lor, ºi care va veni peste ei cu mare ºi ruºinos zgo-
mot. Aceia nu se mai întorc la Dumnezeu nici ca niºte sim-
briaºi, cãci vremea este alta acum, ºi nu mai este decât aºa
cum scrie în Scripturi, cãci scris este: «Cel ce este sfânt, sã se
sfinþeascã încã, iar cel ce este spurcat, sã se spurce ºi mai
mult, cãci vremea Mea este aproape, la uºã este», dar aceºtia
nu cunosc uºa dacã nu au vegheat. 

Acum însã, cu milã mare, cu durere plinã de milã strig
cu cuvânt de jale ºi le spun celor credincioºi ºi sfinþi, între cei
mincinoºi care-ºi zic bisericã a Mea, ºi le spun ºi celor dintre
ei care se întorc spre pocãinþã: ieºiþi din mijlocul celor des-
frânaþi care s-au ascuns sub hainã de om sfânt ºi osebiþi-vã
acum! Nu staþi, nu mai staþi atinºi cu cei ce stau necuraþi îna-
intea slavei cuvântului Meu care vine ºi dã fiecãruia înapoi
fapta sa! Ieºiþi, ºi vã osebiþi, ºi Eu vã voi primi pe voi ºi vã
voi hrãni ºi vã voi adãpa ºi vã voi arãta voia Mea, ca sã um-
blaþi în ea, cãci cuvântul Meu vine pe pãmânt, ºi el va arde tot
ce este uscat ºi va arãta tot ce este sfânt, ºi feºtila care fume-
gã nu o voi strivi, ci voi sufla în ea ca sã se aprindã ºi sã lu-
mineze, iar trestia frântã nu o voi zdrobi. Amin. 

Eu, Fiul Tatãlui Savaot, M-am fãcut cunoscut Dumne-
zeu venit de la Tatãl, Om nãscut din Fecioarã, ºi iarãºi am ve-
nit sub numele Meu cel de la sfârºit de timp ºi Mã numesc
Cuvântul lui Dumnezeu, ºi grãiesc în limba poporului român,
în mijlocul cãruia Mã slãvesc în cuvânt, de cincizeci de ani,
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prin taina venirii Mele a doua oarã dupã om, cãci au trecut
cele ºapte veacuri de la facerea lumii, iar la jumãtatea veacu-
lui cel de dupã acestea, am scris ºapte mii cinci sute de ani ºi
am ridicat din nou pe pãmânt biserica Mea, ºi prin cuvânt am
aºezat-o pe temelia ei, ºi Eu sunt temelia ei ºi aºa grãiesc din
mijlocul bisericii Mele cea de nou Ierusalim cãtre cei ce cu
minciunã îºi zic bisericã a Mea: 

Nu mai minþiþi neamurile pãmântului cã sunteþi sluji-
tori ai lui Dumnezeu, voi, cei ce aþi fãcut din locaºuri ºtiute
sfinþite, case de desfrânare pentru slava voastrã deºartã; voi,
cei care aþi pângãrit altarele cele de la pãrinþi; voi, cei care
zãceþi în sângele vostru ºi care s-a ridicat de nouã stânjeni
deasupra capetelor voastre! Eu sunt Fiul Tatãlui Savaot, ºi am
venit cuvânt pe pãmânt ca sã scriu peste voi sfârºitul min-
ciunii, cãci diavolul e tatãl minciunii, iar voi aveþi de tatã pe
diavolul. Nu mai duceþi omul cu vorba cã sunteþi ai lui Dum-
nezeu ºi cã spre voi este cãrarea cea spre Mine! Nu-i mai
minþiþi pe fiii oamenilor, care merg ca orbii dupã voi dacã voi
slujiþi pãcatelor strigãtoare la cer! De cincizeci de ani plânge
peste pãmânt cuvântul Meu ca sã-l audã omul, iar voi, cei de
la altare, aþi pângãrit biserica, aþi ruinat-o, aþi pãtat numele ei
cel sfânt. Biserica este sfântã prin cei ce o alcãtuiesc pe ea,
dar dacã aceºtia sunt fii ai diavolului prin faptele lor desfrâ-
nate, ei nu sunt bisericã sfântã, ci sunt bisericã desfrânatã, dar
nu a lui Dumnezeu este ea aºa. Purtaþi-vã pãcatele sub ce nu-
me vreþi, dar nu sub numele Meu, nu sub haina cunoscutã a fi
hainã de bisericã. 

Iar vouã, celor ce aveþi temere de Dumnezeu între
aceºti ai minciunii oameni, care ºi-au zis ºi îºi zic bisericã a
sfinþilor, vã grãiesc cu cuvânt hotãrâtor mai înainte sã cadã
plata pãcatelor peste trupurile care nu s-au pocãit în ele de
faptele lor rele: ieºiþi din mijlocul lor, din mijlocul celor des-
frânaþi de la altare, ca sã nu cadã peste voi mânia cea pentru
fapte vrednice de mânie, ca sã nu beþi din vinul aprinderii
mâniei lui Dumnezeu. Ieºiþi ºi vã osebiþi, ºi apoi veniþi spre
muntele Meu de cuvânt ºi învãþaþi de la Mine legea sfinþeniei,
ºi sã mergeþi pe calea ei, cãci vine pe pãmânt veºnicia, ºi ea
trebuie adusã, trebuie ziditã de trupuri sfinte ºi pline de Duh
Sfânt! Întoarceþi-vã la dragostea Mea, cãci Eu pentru dra-
gostea Mea l-am zidit pe om la început, nu pentru dragostea
lui, ºi l-am zidit sã fie bisericã a Mea ºi nu a lui. Cu milã ºi
cu lacrimi vã chem mai înainte sã-Mi vãrs mânia, cãci pã-
catele strigãtoare la cer ale celor ce se ascund sub nume de bi-
sericã sfântã Îmi dau peste mânã, iar în mânã am cupa mâniei.
Veniþi spre pocãinþã ºi spre scãpare ºi faceþi-vã praznic de
Duh Sfânt ºi daþi-vã în dar lui Dumnezeu, acum când Eu, Fiul
Tatãlui Savaot, scriu pe pãmânt cincizeci de ani de cuvânt al
gurii Mele, rostit în mijlocul neamului român, ºi când voi da
cartea judecãþii fãpturii la toþi cei care o vor vedea acum.
Cuvântul Meu cel de cincizeci de ani a plâns adânc în Mine
ºi l-am rostit peste cei credincioºi ºi l-am fãcut carte, care se
numeºte Cartea Vieþii Mielului. Cuvântul este viaþa, iar viaþa
este lumina oamenilor, ºi lumina lumineazã în întuneric. În-
tindeþi mâinile spre Mine dacã voiþi scãparea, ºi luaþi ºi vã
hrãniþi cu cuvântul vieþii, cã vreau sã nimicesc moartea, cel
din urmã vrãjmaº. Vreau sã nimicesc pãcatul, dar nu pot sã
fac aceasta prin oamenii minciunii, care se numesc antichrist
prin pãcatele lor, prin viaþa lor cea cu minciunã ºi cu care au
dus omul la nepãsare de suflet, de nu mai vãd Eu pe pãmânt
om cu temere de Dumnezeu, prin care sã se opreascã omul de
la rãtãcire ºi sã vinã sã-l învãþ Eu calea ºi scãparea. 

O, popor român, scuturã-te de fariseii care îþi ologesc
mersul spre scãparea ta de sub omul fãrãdelegii. Vino sã te
pãstoresc Eu, Domnul, cã nu mai gãseºti pentru tine pãstori
pe pãmânt. Vino la calea Domnului Dumnezeului tãu, cã nu e
nimeni sã te salveze în afarã de Mine. Vino spre Dumnezeu ºi
fii credincios ºi învaþã taina fiinþei tale cea de la Dumnezeu,
taina Mea din tine, cãci prin cuvântul Meu cel din mijlocul
tãu fac iarãºi lumea, fac cerul cel nou ºi pãmântul cel nou,
cãci am aceastã Scripturã de împlinit pe pãmânt, dar vreau sã
te ocrotesc de pieire în mijlocul neamurilor pãmântului, cã
eºti pãmântul Meu, ales de Tatãl de la facerea lumii pentru
Mine, dupã cele ºapte veacuri de oameni. Amin. 

Iar tu, popor al cuvântului Meu, întãreºte-te în taina
începutului Meu cel nou, ºi umilinþa de duh sã-þi fie þie cãrare
tare spre tot ce trebuie sã fiu Eu în mijlocul tãu, spre tot ce
trebuie sã fii tu în mijlocul neamului român, cã vreau sã
trâmbiþez peste tot pãmântul evanghelia Mea de peste tine,
cartea noii împãrãþii, cãci împãrãþia Mea este fãrã de sfârºit,
precum Eu sunt. Amin. Nimic nu poþi sã fii tu fãrã de învãþã-
tura Mea ºi fãrã de învãþãtor cu ea peste tine, cãci pe tine nu
pentru trup, ci pentru Duhul Meu te-am deosebit dintre fiii
oamenilor care merg fãrã de cale între pãmânt ºi cer, poporul
Meu. 

Binecuvântat sã fie lucrul fiinþei cãrþii cuvântului Meu
cel de cincizeci de ani rostit ºi scris în mijlocul neamului ro-
mân, carte cu care Eu, Domnul, prin porþile Mele, voi însem-
na pe pãmânt praznicul cincizecimii cuvântului lui Dumne-
zeu cel de la sfârºitul veacurilor, cuvântul venirii Mele, pre-
cum la început, aºa ºi la sfârºit; cuvântul facerii din nou a lu-
mii, dupã cum Eu, acum douã mii de ani, am proorocit sã fie.
Amin. 

Rugãciunea ta spre Mine pentru fiinþa cãrþii Mele,
ridic-o cu stãruinþã ºi într-o singurã inimã, poporul Meu. Cei
ce au râs de Mine ºi de tine dupã ce au auzit de glasul Meu
din mijlocul tãu, se vor face de ocarã prin înseºi fãrãdelegile
lor cele strigãtoare la cer, iar Eu îi voi trage pe mulþi la Tatãl
adevãraþi închinãtori, ºi nu voi face nouã lumea pânã ce mai
întâi nu voi face bisericã nouã prin cei ce vor auzi acest glas
al Meu ºi se vor smulge dintre cei ce vor fi focul în care ei în-
ºiºi se vor mistui, cãci nu s-au temut de Dumnezeu. Amin. 

Sã Mã aºteptaþi în porþi când vã vestesc cã vin cuvânt,
copii strãjeri pentru venirea Mea. Mã aºez în voi putere ce-
reascã, pentru ca sã puteþi pentru lucrul fiinþei cãrþii Mele,
Cartea Mielului, fiilor copii. O, nu uitaþi cã v-am rugat sã-Mi
pregãtiþi cereºte poporul, cu trupul ºi cu duhul, ca sã puteþi
voi sã fiþi cãrarea Mea spre om. Amin. 

Sã-Mi dai sãnãtate, poporul Meu. Plânge cuvântul Meu
între cer ºi pãmânt. Plânge pãmântul ºi se zbate de durerea de
la omul pãcãtos, de la omul minciunii care-ºi zice bisericã a
Mea. Iar Eu vreau sã fac cerul cel nou ºi pãmântul cel nou ca
la sfârºit, cãci la început când l-am fãcut pe om, omul a mun-
cit pãmântul, ºi pãmântul, pe om, ºi nu ºi-a pregãtit omul ce-
rul, iar acum la sfârºit pregãtesc omul ca sã fac cu el cerul pe
pãmânt, ca sã fie precum în cer pe pãmânt, voia Mea, fiilor
copii. Amin. 

ªi voi striga cuvânt peste pãmânt pânã ce Eu îl voi ºi
împlini, cãci dacã omul este necredincios, Eu sunt Credincios
ºi Adevãrat, cãci sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Amin, amin,
amin. 
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Duminica înfricoºatei judecãþi 

A venit vremea adevãraþilor închinãtori în duh ºi în adevãr. Nu
poate spune Domnul la slujitorii de altare: „Veniþi, veniþi, cã am
fost strâmtorat ºi voi M-aþi cercetat!“. Creºtinii trebuie sã se stro-
peascã mereu cu agheasmã ºi cu mir din candela arzândã. Cele
ºapte veacuri de oameni se apleacã pentru pomenire în rugãciunea
bisericii de nou Ierusalim, spre iertarea pãcatelor lor, spre 

rãscumpãrarea trupurilor lor. 

MM ã vestesc la porþi, ºi fãrã sã Mã vestesc nu lu-
crez, cãci Eu de la Tatãl am învãþat sã lucrez ºi

sã-L ascult pe El. Amin. 
Cobor cuvânt pe pãmânt. El este venirea Mea cea de

dupã douã mii de ani de la înãlþarea Mea lângã Tatãl, dupã ce
M-am fãcut Om nãscut din Fecioarã ca sã cresc ºi ca sã Mã
las rãstignit de om, iar prin înviere apoi, sã Mã înalþ iarãºi la
Tatãl. 

I-am arãtat omului cum M-am lãsat Eu rãstignit de om
ºi cum pe nimeni n-am urât pentru suferinþa Mea de la omul
necredincios venirii Mele. M-am lãsat judecat cu înfricoºatã
judecatã de cãtre cei mai mari între oameni, ºi apoi cu moarte
pe cruce, iar de pe cruce am zis cu mare durere, cu mare milã
pentru om: «Tatã, iartã-i, cã ei nu ºtiu ce fac!».

Toþi cei ce M-au cunoscut prin puterea Mea dumneze-
iascã ºi Mi-au cerut sã le alin suferinþele de orice fel, la toþi
le-am fãcut bine, ca un binecuvântat al Tatãlui Meu, ºi i-am
vindecat ºi i-am înviat ºi i-am iertat ºi nu i-am judecat, chiar
dacã mulþi, cu hulã Mã dispreþuiau ºi Mã numeau stricãtor de
datini ºi de lege ºi de pace, prieten al pãcãtoºilor, al desfrâna-
þilor ºi al vameºilor. Iar Eu le ziceam lor: «Sã nu socotiþi cã
am venit sã stric legea, ci s-o împlinesc am venit; ºi n-am ve-
nit sã judec lumea, ci s-o mântuiesc am venit». Amin. 

Mã slãvesc în cuvânt peste tot omul de pe pãmânt, cãci
Eu pentru toþi vin când vin, aºa cum ºi acum douã mii de ani
am voit sã fac. Am spus atunci cã vine vremea ca adevãraþii
închinãtori sã se închine Tatãlui în duh ºi în adevãr, pentru cã
Tatãl nu vrea ca omul sã se închine altfel lui Dumnezeu sau,
cumva într-un loc anume, ici ºi colo. Iar acest cuvânt pe care
l-am spus aºa, i-a judecat ºi îi judecã pe oameni de atunci ºi
pânã azi, pentru cã oamenii nu l-au împlinit ºi nu-l împlinesc,
ci numai se fãlesc cã sunt închinãtori lui Dumnezeu. 

O, copii prin care Îmi rostesc cuvântul durerii pe care
Mi-o face omul fãþarnic cu inima ºi cu fapta! Oare, pânã când
mai cred oamenii minciunii cã vor mai putea sã facã zidiri ºi
temple, locaºuri în care sã se închine lui Dumnezeu, zic ei?
Pânã când, oare? Pânã când? E gata pãmântul sã se rãstoarne
cu susul în jos din pricina omului minciunii care umple de
mânie Duhul Meu. Pânã când va mai fi sã rãmânã omul orb?
Unde se vor ascunde toþi cei care se fãlesc a fi învãþãtori de
la Mine peste oameni, atunci când Eu Mã voi dezlãnþui cu
mare, mare slavã de îngeri ºi de sfinþi ºi de puteri cereºti de
la aceastã lucrare de cuvânt ceresc, înaintea cãreia cu fricã ºi
cu cutremur stã ºi ascultã tot cerul cel nevãzut care s-a ridicat
de pe pãmânt, aºezând în cete-cete pe cei plãcuþi lui Dumne-
zeu dintre oameni, ºi care au auzit din gura Mea: «Veniþi, bi-
necuvântaþii Tatãlui Meu! Veniþi ºi moºteniþi împãrãþia cea
gãtitã vouã prin cele lucrate de voi pe pãmânt pentru Mine ºi
pentru cei prea mici ai Mei!»? Unde se vor ascunde cei ce
acum se ascund ºi îºi fac ascunzãtori din zidiri fãcute de mânã
de om ºi în care ei sã se numeascã dumnezei peste oameni? 

Voi striga din zi în zi mai cu durere, mai cu jale, ºi te
voi aºeza, poporul Meu, sã trâmbiþezi jalea Mea peste toþi cei

care Mi-o fac, ºi vom striga din cer ºi de pe pãmânt, Noi ºi cu
voi, pânã ce toate zidirile fãcute fãrã Dumnezeu pe pãmânt,
fãrã porunca Mea peste om, se vor prãbuºi unele prin altele,
unele peste altele, cãci semeþia omului M-a umplut de veni-
nul care se întoarce acum înapoi ºi va muºca din om, ºi toþi
aceºti semeþi de pe pãmânt vor cãuta moartea ºi n-o vor afla.
ªi te vor cãuta pe tine, poporul Meu, dar tu vei fi în mâna Mea
ºi nu te vor afla, ºi le voi spune Eu atunci cã am stat cu tine
înaintea lor ºi am trâmbiþat cuvântul Meu peste ei ºi n-au luat
de la Mine aducere-aminte pentru ca sã se facã ei adevãraþi
închinãtori, în duh ºi în adevãr, ca sã fiu Eu Dumnezeul lor,
cãci Eu sunt Domnul sfinþilor ºi al celor ce se leapãdã de sine
ca sã umble dupã Mine ºi ca Mine, aºa cum Eu, în Tatãl ºi ca
Tatãl lucrez. Amin. 

O, voi, cãlãuze oarbe, ascultaþi cuvântul Meu! El iese
din gura Mea ºi se face carte peste voi. Cum pot sã vã spun
Eu vouã cã am suferit gol ºi flãmând ºi însetat ºi strâmtorat ºi
neputincios ºi înstrãinat pe pãmânt ºi cã voi M-aþi cercetat?
Cum aº putea sã vã spun aºa când voi n-aþi dat, ci numai aþi
luat? Când voi n-aþi pãzit ºi n-aþi pãscut turma cea pribeagã
de Dumnezeu, ci numai aþi supt-o, îngrãºându-vã trupurile ºi
dându-vã unii pe alþii spre pãcate strigãtoare la cer ºi cu care
chemaþi peste pãmânt ºi peste voi foc ºi pucioasã din cer?
Cãci v-aþi fãcut sodomã, iar îngerii lui Dumnezeu nu sunt cu-
noscuþi de voi, dar ei vã vor orbi pe voi curând, curând, ºi îi
vor scoate dintre voi pe cei ce strigã dupã dreptatea Mea pes-
te pãmânt. Am trimis spre voi cuvântul Meu, vestirea Mea,
strigarea Mea care vã chema la închinare în duh ºi în adevãr,
nu în hainã ºi atât, nu în case numite a fi de închinãciune ºi
atât, cãci adevãraþii închinãtori n-au nevoie de locuri slãvite,
ci de duh umilit ºi de pocãinþã spre iertarea pãcatelor lor, cãci
Ioan, Botezãtorul Meu, a ieºit din pustiu, nu din locaºuri
luxoase, ºi a stat pe mal de apã curgãtoare chemându-i ºi
strigându-i pe oameni la pocãinþã spre iertarea pãcatelor ºi la
curãþire prin botezul cu apã. O, de mulþi ani strig ºi Eu la voi
ºi la tot omul sã vinã spre muntele Meu de cuvânt ºi sã audã
glasul Meu la care tresare pãmântul ºi cerul, morþii din mor-
minte ºi sfinþii din slavã, iar voi auzind, vã faceþi cã nu auziþi,
cã nu ºtiþi. Dar Eu nu voi spune tot aºa, ci voi spune cã aveþi
pãcat cã aþi auzit ºi cã aþi ºtiut, ºi cã aveþi ochi ºi nu aþi vãzut
cu ei slava umilinþei Mele cu care M-am sãlãºluit în cei nelu-
aþi în seamã de voi, cei care vã numiþi ºi vã credeþi stãpâni ai
lumii mai mult decât oricare stãpâni ai ei. Eu însã vã spun
aºa: nu veþi scãpa de mânia pe care v-aþi agonisit-o prin de-
pãrtarea voastrã de Dumnezeu, cãci dacã Eu, Dumnezeu fiind
ºi Om fãrã de pãcat, nu am scãpat de mânia de la omul necre-
dinþei, voi nici atât nu veþi fi uitaþi de mânia cea agonisitã de
voi prin faptele voastre cele fãrã de Dumnezeu pe pãmânt ºi
prin care aþi supt vlaga ºi sufletul ºi credinþa ºi temerea de
Dumnezeu de la toþi sãrmanii care n-au mai cunoscut calea
spre Dumnezeu, calea pe care voi aþi astupat-o, pentru calea
lor spre voi. Iatã, cuvânt înfricoºãtor, cãci atât de înfricoºat
sunt ºi Eu, Domnul Dumnezeu, Domnul puterilor, Mielul Ta-
tãlui, înfricoºat de la faptele voastre cele strigãtoare la cer ºi
cu care aþi umplut pânã peste margini cupa mâniei Mele. 

L-am ridicat dintre voi, din planul Meu ºi al Tatãlui
Meu, pe cel ce avea sã vã rosteascã actul de împãcare cu Tatãl
prin pocãinþa ºi prin credinþa voastrã în venirea Mea cuvânt
de la Tatãl ca sã-i trag pe mulþi la Tatãl. Voi însã v-aþi fãcut cã
nu pricepeþi ºi daþi cu piciorul salvãrii pãmântului ºi Îmi þineþi
sub tãcere cuvântul de înviere a fãpturii, cuvântul care avea
sã iasã din gura celui uns prin cuvântul Meu ºi pe care voi
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l-aþi împlinit apoi ºi l-aþi aºezat arhiereu, cãci Eu, ceea ce ros-
tesc, împlinesc, ºi nu lucrez ca voi. Iar acum, cu mânã tare, cu
mânie peste margini, Eu vã voi smulge pe voi de pe scaunele
de care vã þineþi ºi de pe care supuneþi lumea ca sã vã slujeas-
cã ºi ca sã vã dea slavã, ºi ruºinos va fi pentru voi când Eu,
Domnul Cel Atotputernic, vã voi scoate de sub înveliºul sub
care staþi ascunºi, de sub haina cu care vã înveliþi ºi vã fãliþi
cã sunteþi sfinþiþi, ºi voi arãta faþa voastrã cea adevãratã cu
care aþi stat împotriva harului Duhului Sfânt Care lucreazã
prin sfinþi cu semne minunate spre adeverirea Dumnezeului
Cel adevãrat, Dumnezeul celor credincioºi ºi sfinþi, Cel slãvit
de heruvimi ºi de serafimi ºi de toþi cei ce au primit ºi primesc
iubirea adevãrului, ca prin ea sã se facã fii ai lui Dumnezeu. 

Amintirea evangheliei Mele cea de acum douã mii de
ani, cea a venirii Mele a doua oarã de la Tatãl ºi a înfricoºatei
judecãþi, Mã cheamã sã împlinesc, iar prin cei ce-Mi amintesc
de toate fãgãduinþele Mele cele scrise în Scripturi, Eu voi
împlini. Amin. 

Iar pe voi, cei ce-Mi staþi porþi pentru venirea cuvântu-
lui Meu cel pentru judecata fãpturii, vã þin în nor, precum ºi
Eu sunt, ºi Mã voi descoperi cu voi curând, curând. Vreau
însã sã învãþaþi de la Mine sã vã feriþi de rãul care se înºirã în
calea voastrã prin cei rãi de pe pãmânt ºi de pe lângã locuri-
le Mele cu voi. Luaþi cu voi vas cu apã sfinþitã de cuvântul
Meu ºi udaþi pãmântul pe care pãºiþi, ºi numai apoi pãºiþi cu
piciorul pe pãmânt, cãci duhul omului necredincios ºi duº-
mãnos pe voi se poartã pe unde umblaþi ºi vã toarnã pe cale
rãutate diavoleascã, fiindcã diavolul din om nu vã suferã pe
voi. Însemnaþi-vã tot timpul cu semnul sfintei cruci, însoþitã
de chemarea Mea lângã voi ºi a îngerilor ºi a sfinþilor Mei, ºi
hrãniþi-vã voi cu duh viu prin Trupul ºi Sângele Meu, care vã
apãrã pe voi de orice rãu, ºi întãriþi pe poporul cuvântului
Meu spre toate acestea ºi viu sã fie prin Mine poporul Meu ºi
în chip viu sã-I grãiascã lui Dumnezeu ºi unii altora sã-ºi grã-
iascã de Mine pe calea lor cu Mine, cã pe pãmânt e greu ºi e
tot mai greu, dar ocrotirea Mea vã învaþã pe voi, ca sã-i învã-
þaþi ºi voi pe toþi cei ce Mã iubesc ºi Mã ascultã pe Mine ºi pe
voi, ºi ca sã fiþi voi biruitori cu Mine peste pãmânt, ºi aceas-
ta pentru numele Meu, pentru numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al
Sfântului Duh, copii purtãtori de Dumnezeu ºi vase ale cre-
dinþei cea de sus, credinþã care stã înaintea Mea acum, ºi va
sta pânã ce Eu voi rosti pentru cea din urmã oarã: „Toate sfâr-
ºitu-s-au!“, pentru ca toate iarãºi sã se arate ºi noi sã se arate,
spre veºnica bucurie dintre Dumnezeu ºi om, spre de-a puru-
rea iubire a lui Dumnezeu în om. Amin. 

ªi acum, omul cel zidit de mâna Mea bãrbat ºi femeie,
ºi toþi urmaºii lui, pãcãtoºi sau sfinþi, nevrednici sau drepþi,
toþi cei necredincioºi care în chip înfricoºãtor au fost înghiþiþi
la potop ºi daþi de vii locuinþei morþilor, toþi cei pomeniþi, cele
ºapte veacuri de oameni care s-au nãscut pe pãmânt din om,
aduc aceºtia plecãciune înaintea Mea ºi înaintea poporului
Meu în mijlocul cãruia s-a rostit pomenire ºi rugãciune pentru
iertarea pãcatelor lor, ºi, cu dor dorind ºi cu jale plângând, ei
aºteaptã ºi cheamã de la Mine ultima clipã de dupã care ei vor
fi rãscumpãraþi cu trupurile lor spre veºnicie cu sfinþii, prin
iertarea cea de la Tatãl. Îi slobozim acum, iar ei, cu duhul uºu-
rat, se apleacã, pentru ca apoi, dupã ce un pic vor mai zãbovi,
sã se scoale pentru naºterea din nou a toate, întru taina cerului
cel nou ºi a pãmântului cel nou, taina vieþii veºnice, taina ne-
priceputã de omul care de ºapte mii de ani moare fãrã sã în-
þeleagã ce este cu viaþa lui cea de pânã la venirea Mea, ºi
iarãºi, apoi. 

Iar Eu, Domnul, scriu în cartea Mea cu voi toate câte
voi lucraþi pentru învierea fãpturii care suspinând aºteaptã ve-
nirea Mea cea învietoare, cãci înviind, va învia fãptura. Amin,
amin, amin. 

21 februarie/6 martie 2005

Duminica izgonirii lui Adam din rai 

Când Duhul Sfânt nu are lucrare în om, omul nu-L cunoaºte pe
Dumnezeu. Biserica Domnului este omul care mãrturiseºte în el
fiinþa Duhului Sfânt. Domnul l-a zidit pe om atât de frumos cât este
El. Nesupunerea este necredinþã. Omul trebuie sã fie pãpuºa
Domnului, voia Domnului. Vremea postirii de bucate este vremea 

hrãnirii cu Duhul Sfânt. 

TT atãl Savaot este în Mine când grãiesc, cãci sunt
Fiul ºi Cuvântul Sãu, aºa cum la început când

l-am zidit pe om zicând: «Sã facem om dupã chipul ºi asemã-
narea Noastrã», El cu Mine ºi prin Mine ºi din Mine a grãit.
Amin.

Sã ne aºezãm în cartea Mea din zilele acestea, copii
care Mã primiþi cuvânt din Tatãl. Voi, ºi cu tot poporul cu-
vântului Meu, sã ºtiþi bine ºi cu multã trãire cã Dumnezeul
vostru Se numeºte Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, cãci oamenii
care se dau a fi creºtini pe pãmânt nu ºtiu numele lui Dumne-
zeu, fiindcã numai Duhul Sfânt ºtie în om, cãci Duhul Sfânt
este fiinþa Tatãlui ºi a Fiului, iar când fiinþa lui Dumnezeu nu
are lucrare în om, omul nu-L cunoaºte pe Dumnezeu, chiar
dacã dã sã vorbeascã despre Dumnezeu. Eu ºi cu Tatãl când
cuvântam împlineam, cãci aºa lucreazã Duhul Sfânt, fiinþa lui
Dumnezeu, dupã ce Îºi rosteºte cuvântul. Amin. 

O, cât de mult am iubit Noi, Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt,
cuvântul cel de facere a omului ca sã Ne împlinim casã ºi ca
sã Ne odihnim în ea ºi ca sã Ne mãrturisim în ea ºi prin ea!
O, copii de Dumnezeu cuvântãtori! Ucenicii Mei au mãrturi-
sit acum douã mii de ani taina lui Dumnezeu ºi credinþa cea
pentru ea ºi au spus cã omul trebuie sã creadã în Tatãl, în Fiul
ºi în Duhul Sfânt ºi în bisericã, ºi întru acestea botezându-se
ºi crezând, sã fie iertat de pãcatele sale ºi sã se îndumnezeias-
cã, ºi prin mãrturisire sã-L împãrtãºeascã oamenilor pe Dum-
nezeu, fiind omul fiu al învierii ºi al vieþii de veci ce va sã fie
în cerul cel nou ºi în pãmântul cel nou, pe care Dumnezeu
le-a fãgãduit spre moºtenire celor ce-L iubesc pe El. Amin. 

O, poporul Meu, toatã taina lui Dumnezeu este prin bi-
sericã, iar biserica lui Dumnezeu nu este altceva decât omul.
Dacã Duhul Sfânt, Domnul de viaþã Fãcãtorul, nu Se slãveºte
în om ºi din om, nu este omul bisericã a lui Dumnezeu ºi nu-L
cunoaºte pe Dumnezeu în el ºi de aceea nici nu-L poate arãta
altora, cãci Duhul Sfânt, Fiinþa Tatãlui ºi a Fiului, Se mãrtu-
riseºte ºi Se slãveºte în lãturi când este în om, ºi Se împlineºte
prin om mãrturisindu-Se. Amin. 

O, cât de mult Mã doare cã nu mai am locaº de odihnã
ºi de mãrturisire pe pãmânt! O, fiilor copii, ce frumos este
omul care este bisericã a Fiinþei lui Dumnezeu, locaº al Du-
hului Sfânt, adevãrat închinãtor, aºa cum i-am spus Eu sama-
rinencei despre adevãraþii închinãtori, care se închinã Tatãlui
în duh ºi în adevãr, precum Tatãl voieºte! L-am zidit pe om
atât de frumos cât ºi Eu sunt, cãci am voit sã fiu Eu cu chipul
ºi cu asemãnarea Mea în el ºi sã-Mi fie el locaº al slavei
Mele. Slava Mea este lucrarea Mea, ºi numai atât trebuia sã
fie omul, iar Dumnezeu sã-i fie Stãpân, fiindcã l-a fãcut.
Omul însã s-a lãsat pãcãlit prin nesupunere, iar nesupunerea
este ca ºi necredinþa. Ea îl face pe om sã se încreadã în sine
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dacã Dumnezeu locuieºte în ascuns pentru ca sã-l ajute pe om
sã aibã mereu plata ascultãrii prin supunere ºi prin temere de
Dumnezeu, armura care nu-l lasã pe om sã piardã fiinþa lui
Dumnezeu din locaºul Sãu. Mã doare durere lungã de ºapte
mii de ani, de când omul a stricat iubirea Mea în el, care l-ar
fi þinut pe el locaº al slavei Mele, supus iubirii lui Dumnezeu
din el. Când omul zdrobeºte în el iubirea Mea, el creºte în
sine ºi se face pãcat împotriva slavei Duhului Sfânt, Care îl
face pe om frumos ca ºi pe Dumnezeu ºi bucurie ºi odihnã a
Mea în el, cãci pentru aceasta l-am creat, ºi iubind l-am zidit. 

O, poporul Meu, când omul îºi face o pãpuºã frumoasã,
iubind o face, ºi apoi se bucurã de ea, iar ea ascultã, fiindcã
nimic altceva nu poate face ea pentru stãpânul ei sau împo-
triva lui. Aºa am lucrat ºi Eu pe pãpuºa Mea cea din pãmânt
plãmãditã, ºi, uitându-Mã la chipul Meu pe care Tatãl îl
iubea, aºa am zidit zidirea Mea. Dar dacã apoi am suflat peste
ea ca sã pun în ea viaþã, pãpuºa Mea nu a ascultat de Mine aºa
cum ascultã o pãpuºã care nu poate sã facã nimic decât ce
face stãpânul sãu cu ea. 

O, cât de mult am tânjit sã fie omul pãpuºã cuminte
spre bucuria Mea, spre mângâierea Mea, mai ales cã Eu i-am
suflat ºi viaþã în ea ca sã fie pãpuºã însufleþitã ºi sã pun în ea
iubirea Mea, iubind ea din ea pe stãpânul ei. Am plâns mult
pe pãmânt acum douã mii de ani, ºi le-am spus la toþi cã pânã
nu vor fi ca pruncii, nu vor intra întru împãrãþia Mea, întru
iubirea Mea, cãci iubirea Mea din om îl þine pe om curat ºi
ascultãtor ºi iubitor ºi sfânt, precum Eu sunt, îl þine pãpuºã
dulce spre bucuria Celui ce l-a fãcut, aºa cum Eu sunt pãpuºa
Tatãlui Meu Savaot pentru cã Îl ascult ºi Îl iubesc spre bucu-
ria ºi spre mângâierea Lui. Amin. 

O, copii fãcãtori de Dumnezeu în om! Ce mult doresc
sã aveþi voi pãpuºi, fiilor copii, fiilor pãpuºi! Voiesc sã vã
bucur, cãci sunteþi copii, ºi copiii ºtiu sã se bucure dacã au
bucurii. Eu sunt pãpuºa Tatãlui Meu Dumnezeu, ºi Mã sãlãº-
luiesc cu fiinþa Mea în voi, ca sã Mã aºezaþi voi în om ºi sã-Mi
împlinesc împãrãþia Mea din cei împrunciþi prin ascultarea de
Tatãl, cãci Tatãl aºa închinãtori voieºte, cu Duhul Sfânt în ei
ºi cu adevãrul care-i face pe ei copii, nou-nãscuþi, fiilor fãcã-
tori de Duh Sfânt în om. Mi-e dor de om frumos, Mi-e dor de
om viu prin Duhul Sfânt din el, cã l-am pierdut din Mine ºi
M-a pierdut din el omul cel zidit de mâna Mea, cãci nesupu-
nerea lui l-a fãcut sã nu Mã asculte, ºi l-a izgonit din Mine pe
cel ce n-a mai semãnat cu Mine, aºa cum Eu cu Tatãl semãn
prin supunerea Mea, prin iubirea Lui de Mine, ºi care Mã þi-
ne întru El, ºi pe El întru Mine. 

Hai sã plângem dupã fericirea omului! Hai sã plângem
înaintea Tatãlui, poporul Meu! O, fiilor, faceþi-vã pãpuºile
Mele, ca sã vã aibã Dumnezeu sãlaºe ale Sale. O, fiilor, o pã-
puºã fãcutã de om spre bucuria ºi spre mângâierea omului, nu
cere nimic. Ea nu poate decât sã-ºi dãruiascã frumuseþea ei
celui ce a fãcut-o frumoasã pe ea. O, poporul Meu, ia pildã
vie din ceea ce Eu am voit sã te fac sã înþelegi ºi sã poþi. Te
îmbiu spre iubirea Mea în tine, ºi care te îndumnezeieºte ca
sã te faci locaº al slavei Mele, fiule poporul Meu. 

Ne aºezãm la oglindã acum, ca sã Ne facem frumoºi,
din zi în zi mai frumoºi. Eu în voi, ºi voi în Mine sã vã uitaþi,
ca sã Ne facem pãpuºi, fiilor. Vã întãresc cu binecuvântare
pentru vremea înfrânãrii de la bucate ca sã vã pregãtiþi strãlu-
cit trupuºoarele pentru sãlãºluirea fiinþei lui Dumnezeu în ele,
cãci pentru biserici sfinþite lui Dumnezeu stã acum scris ºap-
te sãptãmâni de postire cu trupul ºi de hrãnire cu fiinþa Duhu-
lui Sfânt a inimilor voastre, cãci vai celor ce nu ºtiu ce este ºi

ce aduce postirea cu trupul spre bucuria slavei Duhului Sfânt
în omul care se face frumos lui Dumnezeu! Gândul Meu sã
fie gândul vostru, copii lucrãtori cu Dumnezeu peste vremea
aceasta, ca sã putem cu Duhul Sfânt pentru fiinþa cãrþii care
va vesti peste pãmânt praznicul cincizecimii cuvântului veni-
rii Mele, cuvântul Meu care îl naºte pe om din el, spre bucuria
împlinirii vieþii veacului ce va sã fie veºnic pentru cei ce cred
toate cele fãgãduite de Mine cã vor veni pe pãmânt. Eu spor
ceresc vã dau, cã sunteþi mici, iar cartea cuvântului Meu e
mare cât Dumnezeu. ªi vã voi da toate cele de trebuinþã pen-
tru fiinþa ei cu care vom prãznui praznic de Duh Sfânt, cinci-
zeci de ani de cuvânt de înviere, ºi apoi un pic de vreme de
har ºi de rãbdare cu har pentru naºterea din nou a lumii.
Amin. 

O, copii care-Mi cãlãuziþi poporul spre harul Duhului
Sfânt! Cei ce n-au ºtiut sã vã iubeascã pe voi ºi sã creadã în
voi pentru slava Mea pe care o împart prin voi, vor suspina în
curând când vor privi ºi vor vedea cã Eu, Domnul, am crezut
în voi ºi am avut în voi iubirea Mea. V-am spus în câteva
rânduri cã iubirea Mea din voi îºi are soþii ei, ºi fericiþi vor fi
cei ce au iubit în voi iubirea Mea ºi s-au folosit de înþelepciu-
nea ei din voi. Faceþi din poporul care stã la fãcut, faceþi pã-
puºi ale Mele ºi bucuraþi-vã de ascultarea lor ºi mângâiaþi-vã
de la rodul lor cel sfânt. ªi fiþi pãpuºi, fiilor, ca sã vã am de
model pentru cei ce cu înþelepciune cunosc ºi iubesc viaþa
Mea pentru ei ºi în ei. Amin, amin, amin. 

28 februarie/13 martie 2005

Duminica întâi a Postului Mare, a ortodoxiei 

Nu Domnul trebuie sã vinã, ci omul. Omul odihnit este cel ce nu
calcã porunca vieþii ºi lucrarea ei. Omul îºi vede goliciunea ºi
ºi-o iubeºte. Domnul, Cel fãrã de pãcat, l-a iubit pe om luând
asuprã-ªi toate pãcatele omului. Omul fericit este cel ce prin
suferinþã se naºte mereu, pãzind în el viaþa Domnului. Omul este 

locaºul vieþii. 

FF iþi cu luare-aminte, copii care-Mi sunteþi porþi de
intrare în Ierusalim! Lãsaþi puterea Mea în voi,

cã voi sunteþi neputincioºi ºi mici pentru greul Meu de peste
voi. Ascultaþi cu înþelepciune ºi daþi-Mi putere sã vã întãresc,
cãci sunteþi înþelepþi ºi ºtiþi ce vã spun prin ceea ce vã spun.
În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, vã ating ºi
vã iau neputinþa ºi vã întãresc înþelepciunea ºi trupul ei, cãci
voi sunteþi templul Duhului Sfânt, locaº al înþelepciunii cea
de sus. Tot ce stã împotriva Mea ºi a voastrã pentru cuvântul
Meu care se aºeazã azi în cartea lui cu voi, sã se liniºteascã,
sã se dea în lãturi, iar voi sã vã lãsaþi în voia Mea, cãci pot Eu.
Amin, amin, amin. 

O, câtã putere aveam Eu în apostolul Meu Pavel! Iar el
spunea: «Când sunt slab, atunci sunt cu putere, atunci poate
Domnul». O, cât de mult pot Eu lucra în cel ce se lasã sub
puterea Mea în vremea neputinþelor lui cãutând la Mine ca
sã-l înviorez, aºa cum David în slãbiciunile lui cãuta ºi spu-
nea: «Cãutat-am pe Domnul, aºteptând sã mã mântuiascã de
puþinãtatea sufletului ºi de vifor». Amin. 

Lucrarea Mea este omul, poporul Meu. Lucrarea Mea
este sã-l duc pe om înapoi la Tatãl. Nu pot sã fac aceastã lu-
crare fãrã ajutor de la om, poporul Meu. O, te-am rugat mult,
ºi mereu cu lacrimi te-am rugat sã ai tu grijã mare de cobo-
rârea Mea cuvânt pe pãmânt ºi sã Mã ajuþi, cãci Eu þi-am spus
þie cã nu Eu, ci omul trebuie sã vinã. Pe om îl aºteaptã toatã
fãptura, nu pe Mine, cãci Eu sunt, dar omul nu este. O, nu
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vrea omul sã înveþe sã fie, sã ia de la Mine viaþã ºi s-o punã
peste el omul ºi sã creadã cã poate sã facã voia Mea. Nimic
nu-i este cu neputinþã omului dacã el vrea sã creadã cã Eu pot.
Pot, dar nu fãrã om. Pot tot ce am de putut, dar prin om cu
credinþã fãrã de mãsurã, ºi tot aºa ºi umilinþa lui. 

Eu pe om pentru Mine l-am fãcut. L-am fãcut ºi i-am
dat viaþã, ºi apoi i-am spus s-o lucreze ºi s-o pãzeascã, ºi ca
sã Mã pot odihni cu iubirea Mea în om, în casa Mea, poporul
Meu. I-am spus, când l-am fãcut, sã aibã viaþã cu ascultare, cã
asta înseamnã sã Mã iubeascã omul pe Mine; pe Mine ºi nu
pe sine. O, cine sã-i spunã omului ce înseamnã Dumnezeu, ce
înseamnã omul, ce înseamnã Dumnezeu cu omul ºi omul cu
Dumnezeu? Cine sã-i spunã omului? Eu îi spun, Eu, cãci sunt
Cuvântul, dar nici aceasta nu a voit omul sã înþeleagã în-
deajuns ca sã Mã lase pe Mine ºi nu pe el cuvântul. ªi pentru
cã n-a voit sã ºtie ºi sã lucreze aºa, i-am spus apoi: «Din cu-
vintele tale, omule, vei fi mântuit sau osândit, cãci fiecare va
da seama de toate câte sunt înãuntrul ºi în afara sa». 

I-am dat omului viaþã dupã ce l-am fãcut. Am deschis
gura ºi am suflat peste el, ºi el a luat viaþã, a luat suflet, ºi i-am
spus sã lucreze ºi sã pãzeascã viaþa pe care i-am dat-o ºi sã
asculte aºa cum i-am spus. El însã de la început a luat în sine
duhul neascultãrii, potrivnicul lui Dumnezeu, ºi apoi omul nu
a mai putut sã Mã iubeascã pe Mine, nu ºi-a mai lucrat, nu
ºi-a mai pãstrat viaþa. Eu i-am dat viaþã ºi i-am dat-o sã fie
frumoasã ºi sã asculte voia Mea ºi sã Mã iubeascã, fiindcã Eu
nu de altceva l-am fãcut. 

O, omule, durerea Mea! Dacã Eu îþi dau viaþã atunci
când tu te naºti din om din voia omului, tu ar fi atunci sã
creºti, ºi apoi sã Mã cunoºti prin fãpturi ºi sã cauþi sã asculþi
de cineva care ºtie de la Dumnezeu ce este viaþa, de unde vine
ea, ce face ea, ce face casa ei, ºi apoi sã te faci ascultãtor de
Cel ce dã viaþã, cã aºa înseamnã iubirea Mea în tine, omule
fãrã ºtiinþã din cer. Ferice celui ce, auzindu-Mã, se deschide
ºi îºi câºtigã viaþa, cãci viaþa omului este pierdutã încã de pe
când el a fãcut pasul neascultãrii cu gândul ºi cu cuvântul lui,
ºi apoi cu fapta lui. 

O, e mare tainã cuvântul lui Dumnezeu care spune cã a
fãcut lucrul Sãu bãrbat ºi femeie ºi l-a numit om, ºi l-a numit
viaþã. O, s-a despãrþit omul de fericirea Mea în el ºi de ferici-
rea lui în Mine. Eu eram fericirea lui, iar el era fericirea Mea,
ºi apoi el n-a mai ascultat de cuvântul cel pentru viaþã ca sã
ºi-o lucreze ºi ca sã ºi-o pãzeascã ºi ca sã aibã Dumnezeu Fã-
cãtorul unde sã-ªi plece capul Sãu spre odihna Sa. Nici omul
nu mai are odihnã ºi nici Dumnezeu, cãci s-a stricat odihna
cea de la început a lui Dumnezeu ºi a omului, iar Eu cu mare
greu caut sã gãsesc om cu supunere pentru porunca vieþii,
cãci ea este ascultarea pe care omul a cãlcat-o, ºi apoi a murit
în el viaþa, ºi s-a hrãnit din greu ºi cu sudoare din roadele pã-
mântului din care a fost fãcut, ºi nu s-a mai odihnit de atunci,
cãci omul odihnit este cel ce nu calcã porunca vieþii ºi lu-
crarea ei. 

Am strigat cu lacrimi în mijlocul tãu, poporul Meu, ºi
am spus cã Mi-e dor de om frumos dupã chipul ºi asemãnarea
Mea, cãci Eu iubesc ascultarea de Tatãl ºi cred în El ºi nu în
Mine dacã Îi stau supus. O, unde sã-Mi gãsesc odihna? Unde
sã-Mi gãsesc om frumos, om pe care sã-l facã Dumnezeu, ºi
apoi sã-i dea viaþã, ºi el s-o lucreze ºi s-o pãzeascã apoi, ca sã
fie el dupã chipul ºi asemãnarea Mea precum Eu sunt ca
Tatãl? O, nu se mai întoarce omul la Dumnezeu ca sã-I dea
Lui viaþa sa! Se iubeºte pe sine omul, dã sã-ºi aibã grijã de
zile, ºi el este în întuneric, bietul de el, cãci cine nu-L iubeºte

pe Dumnezeu, ºi apoi pe fratele sãu, acela este în întuneric.
Vai celui ce trãieºte dupã mintea sa, dupã priceperea sa, cã
acela se îngâmfã, iar aceasta înseamnã moarte. S-a deprins
omul cu blestemul cel pentru neascultare ºi pentru care Eu
i-am spus: «Prin sudoarea frunþii tale îþi vei rostui viaþa». 

O, cel ce nu-L iubeºte pe Dumnezeu cu toatã fiinþa lui,
neoprindu-ºi din ea pentru moarte, pentru sinele lui care este
moartea din om, acela îºi vede goliciunea ºi ºi-o iubeºte, aºa
cum Adam ºi-a iubit-o dupã ce s-a vãzut gol, ºi apoi s-a des-
pãrþit de Dumnezeu ºi s-a iubit pe sine, cãci s-a vãzut ºi i-a
plãcut de el dupã ce a luat ºtiinþã ºi s-a vãzut apoi. A lepãdat
omul ascultarea de Dumnezeui ºi apoi a murit, cãci s-a vãzut
gol ºi a dat sã se ascundã, cãci era greºit, era cãzut în sine, ºi
când omul pãþeºte aºa, atunci se ascunde. 

O, îºi dã omul preþuire aºa greºit cum e, aºa gol cum e.
S-a uitat omul la propria lui goliciune ºi s-a iubit pe sine ºi
M-a îndepãrtat pe Mine, ºi de atunci el se luptã sã-ºi lucreze
ºi sã-ºi pãzeascã el viaþa, pe cea de sine, pe cea de la sine. O,
cum sã-l fac pe om sã creadã în Mine ºi nu în sine? Sã-l fac
pe om din carnea ºi din sângele lui, cum sã fac sã-l fac ºi sã-l
am al Meu? O, câtã jale pe Mine, Fãcãtorul omului! Am luat
asupra Mea toate pãcatele omului de pe pãmânt, toate, pânã
ce am fost socotit cel din urmã între oameni, cel mai pãcãtos
între pãmânt ºi cer, Eu, Cel fãrã de pãcat. M-am lãsat apoi
chinuit ºi sub mare durere de la om, ºi apoi M-am aºezat pe
cruce dupã voia omului, ca sã trec prin moarte ºi sã Mã duc
la Tatãl cu preþul vieþii omului, cu viaþa Mea pe cruce, ca sã
i-o dau omului de viaþã prin cruce, cãci Mi-am pus-o pe cruce
ca iarãºi s-o iau, fiindcã sunt Stãpânul vieþii, sunt Omul Care
plânge dupã om, luând asupra Mea toatã vina omului, cãci
aºa am ºtiut Eu sã plâng dupã om, crezând în Tatãl, Care M-a
trimis sã împlinesc pe pãmânt plata vieþii omului care ºi-a
pierdut viaþa prin rodul neascultãrii lui cea pentru lucrul ºi
paza vieþii lui cea de veci, din fiinþa Mea pusã în el de viaþã
fãrã de suspin, fãrã de sfârºit. 

Mã doare cu mare zdrobire omul semeþ care nu se mai
vindecã de semeþia lui cea cu greºealã, cãci cel ce greºeºte se
semeþeºte apoi, ºi altfel el nu poate sã-ºi trãiascã viaþa lui. O,
cu cine sã Mã vindec de durerea Mea de la omul cel atât de
mare faþã de Mine, cãci Eu Mi-am aºezat viaþa pe cruce pen-
tru ca sã-i dau omului înviere ºi iubire ºi umilinþã apoi, iar
fãrã acestea douã omul nu are viaþã, cãci viaþa are în ea umi-
linþa care îl face pe om chip al Meu. 

Eu pe om pentru Mine l-am fãcut, poporul Meu; nu
pentru el l-am fãcut, dar cine sã-i mai spunã? Eu îi spun, Eu,
cãci sunt Cuvântul. Nu sã se ascundã de Mine dupã sine, nu
pentru aceasta l-am fãcut pe om. Nu sã se ascundã dupã Mine
l-am fãcut, cãci el, dupã ce el a greºit prin neascultare, a dat
vina pe Mine, nu pe sine, ºi Mi-a spus: «Femeia pe care mi-ai
dat-o, aceea m-a îndemnat, iar eu am mâncat».

O, e mare tainã cuvântul Meu care spune cã a fãcut
Dumnezeu lucrul Sãu bãrbat ºi femeie ºi l-a numit om, ºi l-a
numit viaþã! Acum douã mii de ani am despecetluit aceastã
tainã, ºi cu ascultare de Tatãl M-am fãcut Om fãrã de pãcat,
cãci mama Mea Fecioara Mi-a dat locaº trupul sãu cel de
carne ºi din ea Mi-am luat viaþa Mea cea de la Tatãl pusã în
ea ºi i-am arãtat omului taina vieþii, taina ascultãrii, taina ne-
stricãciunii, rodul credinþei sfinte în cei ce au crezut cã viaþa
este de la Dumnezeu ºi prin cuvânt se naºte ºi se numeºte om
apoi, ºi se numeºte locaº al vieþii omul. Amin. 

O, copii cu durere în voi! Am stat în voi, am stat în
porþi ca sã întãresc venirea Mea prin porþi, cãci Eu aºa lucrez,
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ºi fãrã orânduiala Tatãlui nimic nu fac. Acum, copii ai îmbrã-
þiºãrii Mele, credeþi ºi împliniþi tot ce prin credinþã ºi cu cre-
dinþã cereþi pentru lucrul Meu cu voi peste pãmânt, cãci viaþa
voastrã este Dumnezeu, ºi fericit sunt de la voi, de la cei feri-
ciþi prin suferinþa care mereu îl naºte din ea pe cel ce îºi lu-
creazã ºi îºi pãzeºte în el viaþa Mea, viaþa cea cu ascultare de
Dumnezeu, viaþa cea care umblã în luminã ºi luminând pe
pãmânt din Dumnezeu, izvorul luminii, izvorul vieþii, fiilor.
Amin, amin, amin. 

7/20 martie 2005

Sãrbãtoarea sfinþilor patruzeci de mucenici din Sevasta 

Domnul cu poporul Sãu a despãrþit veacurile, cel pãmântesc de cel
duhovnicesc, pentru desãvârºirea tainei nestricãciunii. Se împarte
pâine dulce, coaptã în forma numãrului veacului opt, veacul ce va
sã fie de-a pururi prin cei ce se sfinþesc pentru el. Nu toate trupurile 

sunt la fel pentru vremea postului de bucate. 

OO,chiar dacã e greu ºi mult prea greu de crezut cã
Eu, Domnul, am despãrþit cu voi veacurile, cel

pãmântesc de cel duhovnicesc, ºi cã v-am dat în stãpânire îm-
pãrãþia Mea ca unor sfinþiþi ai Mei ºi sfinþi prin Mine, Cel
sfânt, Eu cred în cele ce am profeþit prin cuvântul lucrãrii
Mele cea de cincizeci de ani, ºi vã cer aºa: fiþi sfinþi, fii-
lor, precum Domnul vostru sfânt este, cãci Dumnezeu, prin
Duhul Sfânt vã poartã pe voi de mânuþã ca sã vã poatã apoi
ocroti de cele ce au sã vinã în curând peste pãmânt, ºi sã
rãmânã El cu voi prin biruinþa Sa, a cãrei împãrãþie o dã sfin-
þilor Sãi, precum este scris în Scripturi. Amin. 

Mã însemnez cu sãrbãtoarea sfinþilor Mei în cartea
Mea cu voi ºi vã amintesc sã nu uitaþi în ziua aceasta de po-
menire a sfinþilor mucenici din Sevasta sã împãrþiþi poporului
cel credincios Mie ºi vouã pâine dulce, pâine coaptã în forma
numãrului veacului Domnului, veacul ce va sã fie de-a pururi
prin cei ce se sfinþesc pentru el. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, faceþi
de trei ori numãrul sfinþilor mucenici mãrturisitori în iezerul
Sevastei, faceþi pâine dulce, bucãþi mici, o sutã douãzeci, din
ºapte mãsuri de fãinã, aºa cum v-am povãþuit pentru sãrbãtoa-
rea aceasta, ºi slujiþi Domnului cu credinþã, cãci tainele Lui
sunt credincioase Lui, fiindcã Eu am spus cã poporul cuvân-
tului Meu de azi este taina lucrãrii cea de la sfârºit a Scriptu-
rilor care mai sunt de împlinit peste pãmânt, iar taina aceasta
este aºteptatã de Avraam, Isaac ºi Iacov, cei care au însemnat
ºi care înseamnã lucrarea Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului
Duh, copii ai lui Israel cel dupã duh ºi nu cel dupã trup. Adu-
ceþi-vã aminte mereu de credinþa lui Avraam, fiilor. El nu s-a
îndoit de fiinþa Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului Duh când
Aceasta a venit sub stejarul lui ºi i-a vestit cuvântul lui Dum-
nezeu cel spre împlinire, iar prin credinþa lui s-a împlinit, ºi
Avraam se numeºte pãrintele seminþiei sale, seminþia cea
dupã credinþã, cea dupã duh ºi nu cea dupã trup, ºi iatã, sfinþii
sunt urmaºii lui Avraam ºi sunt în zeci de mii, iar Eu, Dom-
nul, vin cu ei, cãci aºa este proorocia cea din Scripturi care
spune: «Vine Domnul cu zecile de mii de sfinþi». Amin. 

Tu, poporul Meu, sã-i pomeneºti pe sfinþi ºi sã te uneºti
cu ei în rugãciunea lor pentru tine ºi pentru tot neamul lui
Avraam, de la tine ºi pânã la el, Israele nou ales. Tu, poporul
Meu, sã zici „Da“ Domnului tãu în toate câte El îþi cere sã
crezi ºi sã poþi ºi sã faci apoi, ca sã fii copilul lui Avraam cel
credincios, fiule, sã fii blând ºi milos ca el, ºi nimic sã nu-Mi

întorci din împlinire prin toate câte Eu îþi cer, cãci Avraam a
fost milos cu Mine ºi s-a lãsat încercat, cãci a crezut cã Eu
sunt ºi cã ºtiu ce am de împlinit ºi de proorocit, ºi iar de îm-
plinit apoi. I-am proorocit lui cã îi voi înmulþi seminþia lui ca
stelele cerului, ºi aºa împlinesc, cãci am cerul de sfinþi urmaºi
ai lui Avraam. I-am proorocit lui pe Isaac ºi i-am dat pildã
prin aceasta pentru cele ce Eu, Domnul, Fiul Tatãlui, voi pã-
timi, precum Avraam a pus viaþa fiului sãu ca jertfã, la po-
runca Tatãlui, ca iarãºi sã i-o ia înapoi, precum ºi Eu Mi-am
luat-o dupã ce Mi-am pus-o pe cruce. 

O, poporul Meu, te-am învãþat sã-þi arãþi ºi tu jertfa cre-
dinþei ºi a iubirii tale de Dumnezeu, ºi þi-am spus cã te bine-
cuvintez cu putere pentru vremea înfrânãrii de la bucate pânã
la ziua de prãznuire a învierii Mele, cãci Eu sunt Pãstorul
Care ªi-a pus viaþa pentru oi ca iarãºi sã ªi-o ia, ºi apoi sã
ªi-o dea oilor Sale ca sã aibã viaþã în ele. Tu însã nu uita de
tine, nu de altul, fiule, ºi fiecare din voi sã dea Domnului
dupã mãsura pe care o are, ca sã primeascã de la Dumnezeu. 

Unii din voi trebuie sã postiþi pentru voi, fiilor, spre
binele vostru. Alþii din voi postesc pentru Mine, spre binele
Meu. Alþii din voi, iarãºi, postesc pentru dragostea de oameni,
precum Eu am fãcut aceasta. Alþii postesc pentru puterea ce-
lor neputincioºi cu duhul sau cu trupul, dupã câtã dragoste au
cei care postesc aºa. ªi iatã, nu se pot asemãna feluritele da-
ruri, chiar dacã ele lucreazã întru acelaºi duh ºi spre acelaºi
Dumnezeu, ºi iatã, nu toate trupurile sunt la fel, ºi unii trebuie
sã vã jertfiþi mai mult pentru cei ce nu fac tot aºa, cãci dragos-
tea sau putinþa nu sunt la fel în toþi. Amintiþi-vã de mama
copilului care avea sã piardã cununa muceniciei spre mântui-
re ºi mai puþin spre dragoste de Dumnezeu, iar mama lui l-a
dus în spate pânã la cununa lui. 

O, fiilor, unii din voi postesc frumos ºi cu bucurie ºi cu
credinþã, fiilor. Alþii din voi postesc poftind ºi aºteptând sã
treacã postul pentru ca sã mãnânce, dar înfrânarea aceasta nu
e bunã din datorie, ci e bunã cu dor ºi cu dragoste, fiilor mici.
Am pe câte unii din voi care câºtigã de la Mine notã mare
pentru o mai micã înfrânare de la bucate, dar în acelaºi timp
pentru o mai multã hranã pentru Mine de la el, pentru o viaþã
mai dulce pentru Mine în el, pentru o împãrãþie mai mare a
Mea în el, fãrã ca el sã caute sã o mãsoare pe a altuia câtã
este, cãci cel plin de duh de iubire ºi de umilinþã plãcutã Mie
nu face aºa ceva ca sã ia model sau nemodel de la altul, ci Mã
ia pe Mine de model ºi Eu sunt Cel ce mãsor, dupã cum este
aluatul fiecãruia. 

O, poporul Meu, Eu numai înþelepciune presar în calea
ta, ca sã te poþi tu deprinde cu calea iubirii Mele, fiule, ºi la
Mine sã priveºti, nu la fratele tãu, cãci nu tu, ci Eu trebuie sã
mãsor dragostea ta de Mine ºi jertfa dragostei tale. Dacã þi-o
mãsoarã omul, rãmâi fãrã platã, dar dacã þi-o mãsor Eu, Eu
ºtiu bine sã cântãresc fãptura ta ºi creºterea ta ºi jertfa ta cea
pentru ea. Pe pãmânt unii ajung sfinþi cu inima, ºi apoi cu
trupul, ºi aceea este cea mai dulce jertfã înaintea Mea. Alþii
ajung sfinþi cu trupul, iar inima le este puþinã în umilinþã ºi în
jertfire, ºi aceasta este o mãsurã mai micã, mai uºoarã. Iar
alþii sunt iubirea care ajunge la rana Mea ºi sunt doctoria Mea
prin mila din inima lor, cãci fãrã inimã omul nu poate sã fie
un sfânt plãcut lui Dumnezeu, chiar dacã ºi-ar pune ºi pe jar
trupul. 

O, fiilor, nu vã faceþi singuri socoteala, ºi nici celorlalþi
sã nu le-o faceþi. Lãsaþi-Mi Mie aceasta, cãci Eu sunt Cel ce
ºtiu inimile ºi multul sau puþinul lor cel pentru Mine, cel pen-
tru locul Meu în om. Amin. 
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ªi acum, grãiesc aparte, iar cei din porþi ºtiu cum Îmi
îndrept Eu grãirea: 

O, ºterge-Mi lacrima care-Mi plânge, copile milos, co-
pil cu inimioara blândã ºi miloasã! Dã de la tine neputinþa
care nu vine de la Mine în tine, cãci Eu am spus cã lumea e
vrãjmaºul Meu ºi al tãu, ºi cã lumea a ajuns la sfârºit pentru
cei ce sunt iubiþii Mei ºi însemnaþii Mei, ºi am spus cã am
lucrat cincizeci de ani ca sã-Mi despart pe poporul Meu
care-Mi va rãmâne Mie, sã-l despart de lume ºi sã-l am Eu,
ca sã-l pot pãzi de cele ce au sã vinã peste lume. 

O, ºterge-Mi lacrima care plânge, copile milos ºi cu
inimioara blândã, dar neputincioasã. Te ating cu cuvântul
Meu cel durut în Mine ca sã te vindec de neputinþa ta, cã Eu
nu pot sã mai stau neputincios în tine. Mã doare nepu-
tinþa Mea în tine. Auzi-Mã, ºi ºterge-Mi lacrima ºi crezi ca
Avraam, ºi ca el sã lucrezi ºi sã zici „Da“ atunci când Eu îþi
cer ceea ce þi-am dat sã ai ºi sã-Mi dai spre mângâierea Mea,
spre puterea Mea din creºtin. Hai, copile milos, dã-te tu cu
darul Meu dat þie, dã-te poporului Meu cel lipsit, cã Eu Mã
cer de la tine pentru el ºi scoalã-te sã poþi, cã nu e de la Mine
neputinþa ta. ªi apoi nu te mai lãsa spre neputinþã, ci numai
spre iubire pentru cei prea mici ai Mei, cã pentru ei te întã-
resc, ºi pentru Mine, ca sã nu mai port durere ºi lacrimã ºi
neputinþã în tine, Eu, Cel Care pot. În numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh, îþi dau cuvânt sã poþi, ºi prin el sã
asculþi ºi sã poþi, iar Eu sã-Mi curm oftatul ºi neputinþa, cãci
neputinþa aduce neputinþã. Pace þie! ªi lasã-þi mila sã te arate
cu putere, lasã-þi inima în inima Mea, cãci te aºtept în ea, ºi
unul pe altul sã ne ridicãm ºi sã putem. Amin, amin, amin. 

O, poporul Meu, cei ce sunt porþile Mele ºtiu unde
merg paºii cuvântului Meu, iar jertfa dragostei tale de Mine ºi
de cei iubiþi ai Mei împreunã cu tine, sã aibã putere, cã Eu pu-
teri cereºti vã dau, fiilor. Amin. 

Aºtept duh de iubire, duh de milã ºi de pace pentru cei
ce cu greu Îmi poartã sarcina lucrului Duhului Meu. Aºtept sã
credeþi cã trebuie ascultare de Dumnezeu când vã învãþ sã vã
feriþi de lume pe cât puteþi de mult, fiilor, cã lumea are duhul
ei, nu are Duhul Meu, ºi lumea numai rãu vã pune la cale, cã
aºa e lucrarea ei. Dar Eu vã învãþ sã credeþi ºi sã vã feriþi de
amestecul cu lumea ºi sã vã stropiþi cu apã sfinþitã trupurile ºi
cãile, cã nu vã pot pãzi prin nimic dacã voi nu vã pãziþi, dacã
voi nu vã depãrtaþi de lume. Lumea râde ºi glumeºte, lumea e
vrãjmaºa Mea, dar sã nu spuneþi cã a voastrã nu este. E vrãj-
maºã lumea pe voi, iar Eu vreau sã vã adãpostesc deoparte de
vinul ei, de rãtãcirea ei. Fiþi pildã în lume, ca sã se închine ea
la Dumnezeu prin voi ºi nu vouã, fiilor. Amin. 

O, cãutaþi sã lucraþi tot lucrul Meu ºi al vostru în toatã
pacea cea cereascã, ºi faceþi multã pace între voi înaintea
Mea, ºi cu umilinþã iertaþi unul altuia tot ce este de iertat, aºa
cum ºi voi Îi spuneþi Tatãlui Meu sã vã ierte vouã ce greºiþi. 

O, cel ce se mândreºte în el însuºi faþã de altul, acela
greºeºte apoi, iar cel ce greºeºte, se umileºte, nu se mândreº-
te. Mai bine vã este sã greºiþi decât sã vã mândriþi, dar fiþi
iertãtori ºi fiþi iertaþi, fiilor. Amin. 

ªi acum, nu uitaþi sã cãutaþi sã pot Eu între voi ºi sã nu
stau Eu neputincios între frate ºi frate. ªi nu aºteptaþi la
celãlalt, cãci Eu vã spun: daþi-vã pildã de milã ºi de dragoste
dupã mãsura pe care trebuie s-o aveþi înaintea Mea, ca nu Eu
mereu, mereu, ci ºi voi sã vã aplecaþi pentru binele Meu de la
voi ºi între voi, fiilor. Amin, amin, amin. 

9/22 martie 2005

Duminica a treia a Postului Mare, a sfintei cruci 

Coboarã Domnul întãrire la lucrul cel pentru fiinþa cãrþii
cuvântului. Domnul îl plânge pe omul cel pãmântesc, care este
urât, ºi îl aºteaptã pe cel ce este îndumnezeit. Poporul care are
cruce este poporul care are pe Domnul de hranã pe masa sa. 

EEEE u, Domnul ºi Învãþãtorul vostru, Iisus Hristos, vã
iau pe braþe ºi trec cu voi peste neputinþele voas-

tre ºi le las în urma voastrã ºi în urma Mea ca sã putem aºeza
în cartea Mea din mijlocul vostru cuvântul cu care aºtept dea-
supra ieslei sale, cuvântul cel pentru duminica a treia din
post, a sfintei cruci, cãci voi petreceþi vremea postului cel de
dinaintea amintirii patimilor ºi apoi a învierii Mele, copii pur-
tãtori de Dumnezeu. 

O, e multã truda cea pentru lucrul fiinþei cãrþii cu-
vântului Meu cel de cincizeci de ani, iar când vin peste voi ºi
încercãri care pun peste voi neputinþe, e ºi mai greu de voi, e
ºi mai greu de Mine, copii jertfitori. Vã iau pe braþele Mele
dumnezeieºti ºi vã trec peste neputinþe ºi le iau de pe voi ca
sã putem lucra tot ce avem de lucrat pe pãmânt ºi în cer, cãci
voi lucraþi ºi pe pãmânt, ºi în cer, fiindcã aºa este împãrþit
lucrul vostru, copii care trudiþi. V-am dat însã fii cuminþi ºi
pricepuþi ca sã vã ajute ºi sã ieºiþi cu bine din lucrul cel pentru
fiinþa cãrþii cuvântului Meu. Dar voi trebuie sã vegheaþi peste
tot lucrul acesta greu, iar Eu veghez de mii de ori mai cu
putere, ºi stau cu voi ºi vã ajut, ºi stau cu Mine lângã voi
sfinþii ºi îngerii sã vã ajute, iar lângã Noi stã cu voi trâmbiþa
Mea Verginica ºi vã mângâie ºi vã suflã puteri ºi vã leagãnã
în dureri, cãci ea este mamã, fiilor copii. O, e crucea voastrã
grea, cãci Eu sunt greul vostru, dar sunt un greu dulce ºi uºor,
cãci aºa am spus la ucenici: «Luaþi jugul Meu, cã este uºor,
iar sarcina Mea e tot uºoarã». Aºa vã spun ºi vouã, cã nici un
greu pe pãmânt nu e mai uºor ca greul Meu, dus de cel ce Mã
poartã cu el, ºi sã-l purtãm cu dulce, fiilor copii, cã Eu pe
pãmânt nu mai vãd om care sã aibã jugul Meu. 

Tot omul fuge de cruce ºi nu se bagã sub ea, dar sub
sarcinile cele pentru el se bagã omul, cãci omul nu are duhul
umilit. Umilinþei din om nu-i cade bine când omul îºi face lui
sau sufletului lui mulþumire ºi putere ºi lucru fãcut. Sunt
oameni pe pãmânt care nu pot pânã nu-ºi fac lucru pe pãmânt,
ca apoi sã se ducã spre mulþumire pentru cã l-au fãcut, iar
mulþumirea este bucurie de sine, ºi se cunoaºte omul care alu-
necã aºa, cãci un aºa om Îi mai dã prea puþin lui Dumnezeu
dacã Îi mai dã. 

O, poporul Meu, urât mai este omul în a cãrui inimã nu
bate inima Mea cea plinã de dor dupã om, dupã locul ei în
inima omului! Urât mai este omul pãmântesc care uitã sã fie
duhovnicesc ºi apoi ceresc pe pãmânt; urât, poporul Meu!
Te-am îndemnat, fiule, la dragoste pentru inima Mea în inima
ta, pentru durerea Mea în tine, ºi þi-am dat binecuvântare pe
drumul crucii în vremea postului de bucate, ca sã te doarã cu
Mine pentru suferinþa Mea cea de atunci ºi cea mereu sufe-
rinþã, cã Eu sufãr de-a pururi, poporul Meu, ºi te vreau mân-
gâierea Mea, ºi te vreau duhovnicesc ºi ceresc, ca sã nu trã-
ieºti ºi sã nu grãieºti ºi sã nu iubeºti ºi sã nu petreci ca omul
de pe pãmânt, ca omul gol de Dumnezeu în toatã purtarea sa
de om. 

Umilinþei din om nu-i face nici o bucurie când ea este
în om ºi când mulþumirea de la cele lucrate de el aduc omului
depãrtarea de Dumnezeu prin bucuria de sine a lui. 

O, poporul Meu, bucuria cu Mine a omului este sufe-
rinþa cea pentru Mine ºi nu pentru el, poporul Meu. Mi-e tare
dor de omul îndumnezeit ºi cu care sã-i mângâi pe pãmânt pe
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cei de sub crucea venirii Mele cuvânt pe pãmânt, cãci din cer
îi mângâie sfinþii ºi îngerii ºi Duhul Sfânt al Tatãlui ºi al Meu,
poporul Meu. Voiesc sã te învãþ ºi sã te îndemn sã fii îndum-
nezeit, fiule, ºi sã cauþi sã trãieºti pe pãmânt ca în sânul lui
Avraam, ca în sânul lui Dumnezeu, cãci iatã, îþi descopãr
taine de necuprins de minte omeneascã, poporul Meu. E mare
tainã Dumnezeu Cel întru Treime lucrãtor, ºi Care Se nu-
meºte Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac ºi al lui Iacov. E
mare tainã Avraam cel credincios, din care Dumnezeu a fãcut
locaº pentru cei sfinþi care se duc de pe pãmânt în sânul lui
Avraam, în sânul lui Dumnezeu. Vreau sã grãiesc cu tine des-
pre taina aceasta frumoasã. Vreau sã vin cu putere sã-i întã-
resc pe cei din porþi ºi sã pot sã vin sã-þi grãiesc taina odihnei
sfinþilor, poporul Meu. 

Acum însã te aºez cu binecuvântare sub crucea înfrâ-
nãrii de la bucate, ºi cu mulþumire sã lucrezi aceastã iubire, ca
sã poþi cu darul Meu încã altã vreme pânã la sãrbãtoarea în-
vierii Mele, iar pofta sã nu-þi fie þie mai tare ca dorul ºi dra-
gostea de Mine, Cel durut pentru tine, cãci tu eºti poporul cel
de sub cruce, cel de sub jugul Meu. Crucea sã-þi fie dragoste
pentru Dumnezeu ºi pentru mântuirea celor mulþi care vor
crede venirea Mea la tine, ºi apoi învierea lor spre dragostea
Mea. 

Înþelepciunea Mea în om este duh iubitor de oameni,
cãci Eu i-am iubit pe cei ce M-au aºezat pe cruce prin cu-
vântul ºi prin fapta lor ºi am spus: «Tatã, iartã-i, cã ei nu ºtiu
ce fac!». Sã ºtii, poporul Meu, cã ei n-au ºtiut ce fac atunci
când Mi-au luat viaþa ºi când au fãcut din Mine Paºti nou
pentru ucenicii Mei, cãci am fost Mielul Cel junghiat de rãs-
tignitorii Mei, de cei care, fãrã sã ºtie ce fac, au împlinit
aceastã tainã, taina mântuirii omului prin Sângele Mielului
lui Dumnezeu, Mielul Cel junghiat pentru rãscumpãrarea din
pãcat a omului pierdut din Dumnezeu, din sânul lui Avraam
care aºteaptã fãptura cea înviatã. Amin. 

Aºez binecuvântarea Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului
Duh cu întreitã putere peste voi, copii veghetori ºi lucrãtori ai
fiinþei cãrþii cuvântului Meu cel de cincizeci de ani peste pã-
mântul român, cel din început întocmit pentru întoarcerea
Mea de la Tatãl la sfârºit de timp. Aºez aceastã mare binecu-
vântare ºi peste cei aºezaþi de voi la lucrul fiinþei cãrþii
Mielului Cel junghiat, cãci Duhul Sfânt Cel din Tatãl ºi din
Mine M-a fãcut cuvânt pe pãmânt acum, la sfârºit de timp,
cãci aºa era scris de Mine în prooroci: «El va paºte neamurile
cu toiag de fier».

Fiþi întãriþi ºi daþi-vã locaº Domnului toþi cei care lu-
craþi aceastã mãreaþã zidire! Binecuvântate sã vã fie inima ºi
mintea ºi mâinile ºi tot trupul cel lucrãtor pentru cele cereºti
ºi nu pãmânteºti, iar Eu Mã bucur cu Tatãl ºi cu cerul de sfinþi
ºi de îngeri ºi veghem ºi întãrim ºi putem totul prin cei ce cred
ca Avraam lucrul cerului pe pãmânt. 

Poporul Meu, întãreºte-te în dragostea Mea! O, po-
porul Meu, aºtept sã faci voia Mea, aºtept sã-Mi ºtergi toatã
lacrima, toatã aºteptarea, ºi sã Mã iubeºti, ºi sã te faci sân al
lui Dumnezeu, ca sã fiu în trupul tãu, ºi apoi în duhul tãu,
poporul Meu, ºi sã fiu mângâiat ºi vindecat de dor în mijlocul
tãu. O, nu uita de dorul Meu, de frigul Meu, ºi aminteºte-þi de
toatã suferinþa Mea ºi nu fi popor fãrã cruce, ºi nu fi popor
fãrã Mielul Cel junghiat pe masa ta, cãci Eu þie cu iubire Mã
dau, ca sã ai viaþã ºi din belºug sã ai, ºi s-o preþuieºti cu dor
ºi cu lacrimã ºi cu fierbinte duh de iubire între Mine ºi tine,
poporul Meu. Amin, amin, amin. 

21 martie/3 aprilie 2005

Praznicul Buneivestiri 

Domnul grãieºte cu mama Sa despre dragostea din ea. Dumnezeu
a scos din bãrbat pe femeie, iar din femeie L-a scos pe Dumnezeu.
Domnul lucreazã sã ridice între pãmânt ºi cer cartea judecãþii
fãpturii, cuvântul Sãu, care curge de cincizeci de ani în mijlocul 

poporului român. 

PPPP oporul Meu, Domnul este cu tine, ºi tu eºti bine-
cuvântat între fiii oamenilor ºi eºti poporul fiilor

lui Dumnezeu mai înainte de sfârºitul veacurilor omului, ºi
Domnul te-a sfinþit ca sã lucreze cu tine Scripturile venirii
Lui ºi cele ale învierii morþilor, cãci moartea va fi înghiþitã de
biruinþa zilei venirii Mele cea cu mare slavã, în numele Tatã-
lui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin, amin, amin. 

O, poporul Meu, petrec praznic de Bunãvestire în mij-
locul tãu, ºi te vestesc cã eºti binecuvântatul Meu, ºi sunt cu
mama Mea, Fecioara cea binecuvântatã între femei, precum
îngerul Gavriil i-a vestit ei cã va primi în pântece pe Fiul
Tatãlui Savaot, Care va împãrãþi peste fiii lui Dumnezeu în
veci, iar împãrãþia Lui nu va avea sfârºit, ºi i-a vestit cã Sfân-
tul Care Se va naºte din ea, Fiul lui Dumnezeu Se va chema,
Fiul Celui Preaînalt. 

O, ce frumoasã þi-a fost, mama Mea, grija cea pentru
sfinþenia ta înaintea Mea, cãci tu M-ai aºteptat sã vin pe pã-
mânt, ºi, ca fecioara înþeleaptã care aºteaptã pe mirele ei cel
iubit, aºa iubeai venirea Mea, ºi cu mare sfinþenie o aºteptai.
Aveai de învãþãtor ceresc pe Zaharia, rudenia ta, care îþi des-
luºea tainele cele din prooroci pentru venirea Mea întrupat pe
pãmânt, ºi el te-a luat în grija lui, cã erai orfanã, ºi aºa cum
cineva îºi duce fecioara în casa Domnului fãgãduindu-I-o, aºa
te-a dat el lui Dumnezeu, ca sã primeºti în sânul tãu apoi
zãmislirea Mea cea de la Duhul Sfânt al Treimii lui Dumne-
zeu. O, mare este taina ta ºi taina omului cel nou, purtat în
sânul tãu cel fecioresc ºi apoi nãscut, mai presus de firea
naºterii omeneºti, din trupul tãu cel sfânt, cel neamestecat cu
pãcat! O, ce frumoase þi-au fost, mama Mea, firea ºi mintea
ºi înþelepciunea când îngerul Gavriil, trimis în oraºul Nazaret
în casa lui Iosif, ocrotitorul tãu, þi-a vestit binecuvântarea ºi
darul, închinându-þi-se, iar tu, plinã de teamã sfântã þi-ai zis:
«Ce fel de închinãciune poate fi aceasta?». Îngerul þi-a vestit
binecuvântare, o, mamã scumpã a Mea, ºi þi-a spus sã nu te
temi, cãci Duhul Sfânt ºi puterea Celui Preaînalt te va aco-
peri, ºi nu altceva va fi, ºi apoi tu cu iubire te-ai aplecat celui
ce te-a binecuvântat, ºi ai rãspuns: «Iatã roaba Domnului. Fie
mie dupã cuvântul tãu!». 

Ai fost înþeleaptã, mama Mea. Ai înþeles cã nimeni nu
poate binecuvânta din luminã decât Dumnezeu ºi slujitorii
Lui, iar cei potrivnici Lui nu-I lucreazã Lui decât la porunca
Lui, aºa cum Valaam, când a pornit sã-l blesteme pe poporul
lui Israel, a primit poruncã de la Dumnezeu sã meargã sã-l bi-
necuvinteze ºi sã se uite sã vadã ce popor era acela, cãci era
cel binecuvântat. 

O, mare este taina ta, mama Mea! Nimeni între oameni
nu tresare la gândul cã Dumnezeu, din bãrbat a scos pe fe-
meie, iar din femeie a scos pe Dumnezeu, pe Omul Cel nou,
cu duh dãtãtor de viaþã, cãci Eu sunt Cel ce M-am lãsat rãs-
tignit murind pe cruce, ºi sunt Cel ce am înviat luându-Mi
înapoi viaþa ºi trupul ei cel înviat dintre morþi, ºi sunt Cel ce
înviez morþii, o, mama Mea, ºi cine între cei nãscuþi din feme-
ie poate fi plinirea a toate câte proorocii au scris pentru vea-
curile care au fost sã fie ºi pentru cel ce va rãmâne, ºi care se
va numi vecia cea de dupã cele ºapte veacuri pãmânteºti,
mama Mea? Duhul proorociei care a curs prin gura lui David,
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împãratul lui Israel, a spus despre Mine atunci, ºi aºa a spus:
«În capul cãrþii este scris de Mine, ca sã vin sã fac voia Ta,
Dumnezeul Meu». 

O, frumoasã þi-a fost þie, mama Mea, soarta ta cea de la
Tatãl, cãci tu ai fost cea prin care Eu M-am fãcut Om, ca sã
vin sã fac voia lui Dumnezeu pentru rãscumpãrarea din moar-
te a omului, mamã. Iatã ce tainã cereascã a fost venirea ta pe
pãmânt între oameni, ºi din ea venirea Mea apoi, mama Mea,
Fecioara Mea! O, cum sã nu grãim Noi unul cu altul înaintea
poporului Meu de azi în ziua Noastrã, mama Mea, ziua când
Eu M-am unit cu tine ºi am fost amândoi un singur trup, aºa
cum era la început omul când încã nu cãzuse în neascultarea
de Dumnezeu, ºi din care am scos pe femeie apoi, ca sã fi fã-
cut ºi din ea mamã a fiilor lui Dumnezeu precum Domnul ar
fi împlinit dacã omul nu s-ar fi ridicat deasupra lui Dumne-
zeu, ºi apoi îngerii, slujindu-i, au cãzut cu tot cu om de la faþa
Domnului, mamã. 

O, poporul Meu, Eu ºi cu dulce mama Mea Fecioara
prãznuim cuvânt sfânt înaintea ta ºi grãim în cer ºi pe pãmânt
ºi Ne aud sfinþii ºi îngerii ºi Ne privesc cu fior ceresc, ºi Ne
auzi tu, ºi te aºteptãm sã te umpli de înfiorare la vestea tainei
în care omul nu voieºte sã se aºeze ºi sã vinã spre înþelepciu-
ne ºi sã vinã spre izvorul cel plin de mângâiere, care curge din
tronul lui Dumnezeu Cuvântul în mijlocul tãu; Domnul, Care
risipeºte sfaturile neamurilor, Care leapãdã gândurile popoa-
relor, Care sfãrâmã sfaturile cãpeteniilor, iar sfatul Domnului
rãmâne în veac, ºi gândurile Lui, din neam în neam. 

O, de opt ani îl tot chem ºi îl tot aºtept pe om sã vinã
la izvorul vieþii ºi sã se facã fiul Meu prin supunere ºi prin
sfinþenie apoi. Am stat opt ani cu tine în faþa omului venit la
izvor, poporul Meu, ºi M-am vestit Dumnezeu venit a doua
oarã în chip tainic cuvânt pe pãmânt, ºi l-am chemat pe om ºi
M-am arãtat cu tine ca sã vadã omul pe poporul cel binecu-
vântat al Meu. Iar acum zidesc zidire cereascã în mijlocul tãu
ºi ridic apoi între pãmânt ºi cer cartea judecãþii fãpturii, cu-
vântul Meu cel de cincizeci de ani în mijlocul poporului ro-
mân, cuvântul care cheamã omul de la moarte la viaþã, de la
vremelnicie la veºnicie, de la pãcat la sfinþenie, ºi pe morþi la
înviere, poporul Meu. ªi dupã ce voi ridica aceastã carte între
pãmânt ºi cer, voi mai rãbda încã un pic de vreme de har, ºi
apoi voi face toate neamurile pãmântului sã se aplece venirii
Mele, sã vadã scaunul domniei Mele în mijlocul neamului
român, în mijlocul tãu, poporul Meu, cãci cei înþelepþi ai lu-
mii n-au avut minte, ºi se împlineºte sub ochii tuturor Scrip-
tura care spune de cei mai mici, de copiii care s-au fãcut
pãrtaºi Trupului ºi Sângelui Meu, cãci am surpat prin moartea
ºi prin învierea Mea ºi prin iarãºi venirea Mea acum, pe
diavolul, stãpânul morþii, cãci frica morþii îl þine pe om rob
toatã viaþa lui, ºi omul tot stãpânului morþii îi slujeºte. ªi iatã,
Eu nu de îngerii care au cãzut am grijã, ci de seminþia lui
Avraam, cãci dator sunt sã Mã asemãn tuturor, ca sã fiu mi-
lostiv ºi credincios Arhiereu în cele cãtre Dumnezeu pentru
ispãºirea pãcatelor omului, ºi sã-l pot ajuta pe cel ispitit de
diavol, fiind Eu Însumi ispitit de el ºi biruitor fãcându-Mã
peste el. 

O, poporul Meu, te-am povãþuit sã trãieºti pe pãmânt
ca în sânul lui Avraam, ca în sânul lui Dumnezeu ºi nu ca pe
pãmânt, poporul Meu. Am fãcut din Avraam sân al sfinþilor,
odihnã a sfinþilor, poporul Meu. Avraam, cel atât de credin-
cios, cel atât de mlãdios pentru credinþa în Dumnezeu, L-a
luat în sânul lui pe Dumnezeu Fiul, din mâna lui Melchise-
dec, preotul lui Dumnezeu, cel care a ieºit înaintea lui Avra-
am cu pâine ºi cu vin la porunca lui Dumnezeu. M-a primit

pe Mine sub chipul pâinii ºi al vinului, M-a primit Avraam
pânã sã Mã fac Om nãscut din om, M-a primit cu mult înainte
de jertfa Mea de pe cruce prin care am împlinit taina Mielului
Cel junghiat pentru pãcatele fãpturii omeneºti. 

N-a mai fost ºi nu mai este credinþã ca a lui Avraam,
care s-a unit cu Trupul ºi Sângele Meu prin mâna preotului lui
Dumnezeu ºi în al cãrui sân am fãcut împãrãþia ºi casa ºi
templul Mielului. Pildã am aºezat pe pãmânt prin credinþa lui,
când Tatãl i-a cerut lui sã-l jertfeascã pe fiul sãu, Isaac, pe
care i l-a dat înapoi viu, dupã ce a încercat credinþa lui ca sã
facã din Avraam apoi pãrintele credinþei ºi sân al celor sfinþi,
al celor ce s-au fãcut pãrtaºi Sângelui ºi Trupului Meu. ªi
iatã, Eu, ca un Arhiereu ce sunt prin jertfã pe cruce ºi prin în-
viere, nu de îngerii cãzuþi Mã îngrijesc, ci de seminþia lui
Avraam de cea din sânul lui Avraam, poporul Meu, cãci
Avraam prin credinþa lui mântuieºte pe cei adormiþi întru
nãdejdea învierii, ºi pe cei de pânã la el adormiþi, ºi pe cei de
dupã el credincioºi lui Dumnezeu ºi sfinþi ºi înviaþi ºi care se
numesc seminþia lui Avraam cel credincios, care I-a dat lui
Dumnezeu pe fiul sãu ºi iarãºi l-a primit înapoi. 

Eu, poporul Meu, în om Îmi am odihna, în sânul lui
Avraam Îmi am locul Meu ºi locul celor credincioºi ºi sfinþi,
care aºteaptã în sânul lui Avraam biruinþa Mea cea de la
sfârºit de timp pentru toþi sfinþii Celui Preaînalt, cãci Tatãl
Meu a fãcut în Avraam odihna Mea, iar Eu am fost de Tatãl
fãgãduit lui când Tatãl i-a spus: «Þie ºi urmaºului tãu voi da
fãgãduinþele Mele», cãci Avraam Mie Mi-a nãscut fii prin
credinþa lui în Mine, Cel ce eram în sânul lui, prin Melchise-
dec, care M-a dat lui Avraam din care au ieºit Isaac ºi Iacov
apoi, binecuvântaþi de Mine pentru ca sã Mã numesc Eu
Dumnezeul lor, al lui Avraam, Isaac ºi Iacov. Amin. 

O, cine a mai fost ºi cine mai este pe pãmânt credincios
ca Avraam, care M-a cunoscut pe pãmânt ca ºi în cer? O, cum
de poate sta ca pe pãmânt cel ce aude de la Mine taina aceasta
a odihnei sfinþilor care aºteaptã în sânul lui Avraam pe Fiul lui
Dumnezeu, Care iarãºi vine ºi Se face cuvânt pe pãmânt, Pãs-
tor tainic, Care pãstoreºte neamurile cu toiag de fier, fie cã
acestea cunosc sau nu cunosc taina Pãstorului Cel tainic, Care
Se odihneºte cu sfinþii Sãi în sânul lui Avraam? 

O, scumpã mama Mea, cuvântul Meu e sãrbãtoare, ma-
mã, dar pe pãmânt Eu nu mai am sãrbãtoare decât în mijlocul
poporului cuvântului Meu, popor care se sfinþeºte cu duhul,
cu sufletul ºi cu trupul ca sã am în el împãrãþia Mea între oa-
meni, templu al odihnei Mele în om, mamã. Am grãit cuvânt
dulce cu tine, cuvânt cu iubire în el în mijlocul poporului
Meu. O, dã-i ºi tu sãrbãtoare de cuvânt, cãci tu eºti dulce, ma-
ma Mea, dulce ca Fiul Tãu Cel Unul nãscut, mamã. Amin,
amin, amin. 

– OO,dulce Îþi este glasul ºi limba cuvântului
Tãu, Fiul meu Cel dulce! Dulce ºi duios ºi

dureros Þi-a fost glasul rugãciunii Tale de pe cruce când L-ai
rugat pe Tatãl sã-i ierte pe cei ce Te-au rãstignit, cãci ei nu
ºtiu ce fac! O, Fiule, dacã ar fi ºtiut, ar fi avut pãcat, dar cei
ce trãiesc în pãcat nu pot sã cunoascã rãul când îl fac, ºi
numai apoi îl cunosc. Dulce Þi-a fost glasul ºi limba când ai
spus cã cel care pãcãtuieºte împotriva Fiului Omului, îi va fi
iertat acest pãcat, cãci Tu eºti Cel ce ai putere sã ierþi pãca-
tele, ca un îndurãtor. Mã doare însã de tot omul de pe pãmânt,
care a fost ºi care este, când îºi face temple pentru Tine, cãci
el aºa zice cã face, ºi uitã cã templul cel din Ierusalim spre
care mergeau neamurile pãmântului ca sã vinã la Dumnezeu,
s-a dãrâmat, precum au spus proorocii, ºi n-a mai rãmas din
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el piatrã pe piatrã, ºi a fost arat pãmântul care a purtat pe el
templul în care ºi Tu ºi eu am intrat. ªi iatã, odihna Ta este în
sânul lui Avraam ºi tot în el este ºi odihna sfinþilor Tãi, iar
zidurile de piatrã sunt împotriva Ta când în ele Tu Te laºi vân-
dut celor ce cumpãrã pe Dumnezeu de la cei ce Te vând pe
bani, Fiule rãbdãtor. 

Când preotul cel fãrã de viaþã sfântã dã sã Te jertfeascã
pe altarul lui, el se aseamãnã cu cei care Te-au rãstignit fãrã
de milã ºi pentru care ca un îndurãtor Te-ai rugat Tatãlui pen-
tru iertarea neºtiinþei lor, pentru rãtãcirea lor, Fiule rãbdãtor.
Ai proorocit tuturor despre vremea adevãraþilor închinãtori
care nu vor avea nevoie de temple mãreþe, ci de duh ºi de ade-
vãr, prin care sã se închine Þie cu viaþa lor cea sfântã, copil
junghiat de cei ce nu înþeleg ce este Dumnezeu în cer ºi pe pã-
mânt, de cei ce nu cerceteazã duhurile, aºa cum le-am cerce-
tat eu când îngerul Gavriil mi-a vestit cã voi zãmisli în sânul
meu pe Sfântul Celui Preaînalt, Care va împãrãþi în veci, îm-
pãrãþie care nu va avea sfârºit. Când eu m-am închinat Dom-
nului prin înger, n-am fost în loc anume, ci am fost în Duhul
Adevãrului ºi aºa m-am închinat voii Tatãlui ceresc ºi voii
Tale, copil purtat în sânul meu ºi apoi la sânul meu ca sã
creºti din el. 

Eu Te doresc în om cu toatã bucuria mea cea de la Tine,
cu toatã mângâierea Ta cea pentru sfinþi, cu toatã puterea Ta
care biruieºte moartea, Fiule al tainei învierii morþilor ºi
Doamne al sfinþilor. Te doresc Mire iubit de fecioare sfinte,
Te doresc Stãpân ºi Domn ºi Învãþãtor peste ucenici iubitori
de Duh Sfânt, cãci Tu, Doamne îndurãtor ºi tainic prin înþe-
lepciunea cea din sfinþi, ai scos din bãrbat pe femeie, iar din
femeie ai scos pe Dumnezeu, ºi mare este taina naºterii, mare
este aceastã tainicã ºi dulce credinþã care face viaþã dulce în
om ºi iubire ca iubirea mea în cei ce ºtiu sã Te nascã ºi sã Te
creascã în ei, ºi apoi sã Te arate oamenilor prin însuºi trupul
lor, al celor cu care Tu Te faci un singur trup prin unirea Ta
cu ei, copil ceresc ºi tainic, ºi Dumnezeu minunat în sfinþi! O,
mângâie-Te cu cei ce Te mângâie pe pãmânt, cã eºti fãrã de
mângâiere pânã ce vei împlini tot numãrul seminþiei lui Avra-
am cel credincios, în care Tu ai pregãtit sân pentru odihna
sfinþilor, Doamne al rãbdãrii sfinþilor. 

Îi sortesc poporului Tãu mult sã Te iubeascã, mult sã Te
arate, aºa cum în cei ce ne poartã cuvânt peste pãmânt Tu
gãseºti multã iubire ºi multã mângâiere suspinului Tãu dupã
om. Vino, Doamne, ºi împlineºte-Þi proorociile pentru tim-
purile fericirii Tale pe pãmânt, iar cei ce Te iubesc fierbinte,
sã guste din taina Ta cea nepriceputã decât de sfinþi, Doamne
Care plângi îndurerat acum, mai mult ca atunci când Te durea
pe drumul rãstignirii ºi apoi rãstignirea. Te mângâi cu mila
mea prin cei ce Te iubesc pe pãmântul Tãu cel sfânt pe unde
Tu Îþi paºti mieii ºi mieluþele, cãci Þi-ai fãcut salbã de mãr-
gele în jurul grãdiniþei începutului Tãu, ºi prin grãdini Îþi paºti
Tu mieii, precum este scris. Amin, amin, amin. 

– OO,frumoasã îþi este, mama Mea, iubirea ta
cea tainicã ºi cuminte între iubiri, cãci iu-

birea cea pentru Dumnezeu din om, nu se bucurã, ci plânge,
mamã, ºi aºa este iubirea, ºi aºa este frumuseþea ei cea mai de
sus. Amin. 

Poporul Meu, am taine sã-þi desluºesc, dar înnoieºte-te
cu duhul ca sã le poþi trãi spre har de sfinþenie în tine, ca sã
fim amândoi un singur trup ºi nedespãrþiþi sã fim prin taina
iubirii care arde de dor în sânul celui ce Mã poartã cu ea ºi
Mã mângâie în ea. Amin, amin, amin. 

25 martie/7 aprilie 2005

Duminica a cincea a Postului Mare, a cuvioasei Maria
Egipteanca 

Nu va mai fi mângâiere pe pãmânt decât de la acest izvor de cu-
vânt. Cel ce iese din trup este cel ce lucreazã faptele Duhului.
Sfinþii sunt cei ce se apleacã Domnului, iar oamenii sunt cei
cãrora Domnul Se apleacã. Truda pentru fiinþa cãrþii cuvântului
de acum, este grea pentru Domnul ºi pentru ucenici. Puterea
Domnului stã în smerenia Lui faþã de Tatãl ºi faþã de om. 

ÎÎ n numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
aºa Îmi este calea din cer pe pãmânt, ºi cu mare

dor doresc sã înþeleagã omul ce este cerul ºi unde este locul
lui ºi ce înseamnã calea Mea de la cer la pãmânt, de la sfinþi
la oameni ca sã-i fac ºi pe oameni sfinþi, ºi sã fie cerul pe pã-
mânt, ºi sã nu fie omul strãin de taina ºi de locul cerului Meu
ºi al Tatãlui Meu, ºi sã se facã omul sãlaº al vederilor cereºti,
iar Dumnezeu sã Se odihneascã de dor. Amin. 

Sã-Mi deschideþi, copii strãjeri în calea Mea, când vin
la poporul Meu, care Mã doreºte cu dor, care are durere de la
mila de Dumnezeu, iar poporul cel lucrãtor Mie sã Mã dea
omului de peste tot, cãci fi-va în curând sã nu mai fie mângâ-
iere peste om decât de la pacea ºi viaþa acestui cuvânt mân-
gâietor ºi de viaþã dãtãtor, cu care Eu cobor de cincizeci de
ani pe pãmântul român, cel întâi nãscut din ape la facerea
cerului ºi a pãmântului ºi pe care Mi-am aºezat Eu acum, la
sfârºit de veacuri, tronul dreptãþii Mele ca sã-l ruºinez pe tot
omul pentru dreptatea lui. 

Mã las peste voi cu glasul Meu, scriind în cartea Mea
cu voi sãrbãtoare sfintei cea plinã de pocãinþã, ºi apoi de dor
ºi de milã pentru Mine, Maria Egipteanca. Ea, dupã ce ºi-a
vãzut deºertãciunea ºi goliciunea zilelor ei, a ieºit din trup
prin faptele duhului ºi s-a mângâiat cu Mine în gândul ei, pur-
tându-Mi durerea ºi suspinul, pe care Eu le am de la fiecare
om care trãieºte dupã voia lui pe pãmânt, departe de cer, de-
parte de sfinþii care ºi-au rãstignit trupul ca sã trãiascã apoi cu
duhul aºteptând pe Mirele lor. 

Iatã ce mare dar este smerenia! Fãrã ea credinþa rãmâne
neroditoare pentru Mine din om. Chiar dacã Eu am spus cã
totul este cu putinþã celui cu credinþã, tot Eu adaug acum ºi
spun cã rodul cel lucrãtor al credinþei este smerenia care îi
face omului staturã plãcutã înãuntrul lui pentru Mine, ºi în
afara lui pentru semeni. Credinþa trebuie sã poatã rodi sme-
renie, ºi atunci totul este cu putinþã celui cu credinþã, iar Eu
am fost cea mai vie pildã pentru toþi cei care M-au luat în ei
ca sã Mã trãiascã. Maria Egipteanca a împlinit Scriptura Mea
prin care am spus cã dacã Eu Mã duc la Tatãl, mai mari mi-
nuni vor lucra dupã Mine cei ce se vor face pe pãmânt dupã
chipul ºi asemãnarea Mea. Amin. 

Voiesc, poporul Meu cel mic, sã stau în gândul tãu ca
sã nu cad din tine dacã ai da sã uiþi de Mine, de chipul ºi ase-
mãnarea Mea, pe care Eu le-am arãtat omului când am venit
de la Tatãl la om. Le-am spus celor cu care te cãlãuzesc de
mulþi ani, de când te-ai fãcut tu copil al Meu, le-am spus lor
sã nu te lase sã gândeºti singur, ci sã stea ei în gândul tãu, ºi
sã Mã aºeze pe Mine în gândul tãu, ca sã te temi sã faci rãu
pe pãmânt, cãci Eu sunt lângã tine ºi tu nu Mã vezi, ºi vreau
sã scap de aceastã durere de la nevederea ta. ªi cum aº putea
scãpa de durerea Mea decât dacã tu ai trãi ºi ai lucra înaintea
Mea ca în faþa Mea prin toatã trãirea ºi lucrarea ºi cuvântul
tãu? Cãci mulþi sfinþi, ca sã nu mai greºeascã prin slãbiciunea
fiinþei ºi a cuvintelor lor, s-au dus spre dragostea Mea ºi n-au
mai uitat de ea, ºi au uitat de ei iubind pe Dumnezeul lor, iar
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ei, cu toatã smerenia lor credeau cã pot aceasta, credeau prin
smerenia lor, cãci voiau sã semene cu Mine, blânzi ºi smeriþi
cu inima, fiindcã Eu aºa i-am învãþat sã se înveþe. 

O, poporul Meu, pe pãmânt sunt sfinþi ºi sunt oameni.
Sfinþi sunt cei ce se apleacã Mie pentru iubirea lor de Mine,
iar oameni sunt cei cãrora Eu Mã aplec pentru ca sã pot
încãpea pe pãmânt cu taina planurilor Mele. O, ce mic M-am
lãsat Eu pentru ca sã Mã primeascã omul! Dar cel ce nu dã sã
semene cu Mine, nimic nu-Mi poate lucra acela pentru slava
Mea. Eu am fost Pãstor blând, ºi aºa stãpâneam peste cei ce
dãdeau sã Mã urmeze, ºi mulþi din ei Mã ascultau pentru cu-
vintele Mele, pentru dragostea ºi rãbdarea Mea, cãci aveam
duhul umilit. Eram scuipat ºi defãimat de mulþi, iar Eu iu-
beam smerenia, ºi o învãþam de la cel ce Mã dispreþuia ca
sã-i dau pildã de viaþã omului de pe pãmânt atunci ºi apoi. O,
mult M-am aplecat Eu omului ca sã-Mi pot sãvârºi lucrarea
dupã planul Tatãlui, cel din veac întocmit! Când ai un duº-
man, când cineva îþi împiedicã viaþa, vorbeºti frumos cu el ca
sã nu-þi facã vreun rãu, ba îi mai dai ºi daruri ca sã-þi aperi
viaþa ºi lucrul ei. O, poporul Meu, aºa am fãcut Eu de atâtea
ori ca sã-Mi apãr lucrarea Mea pe care o aºez pe pãmânt prin
cuvântul Meu care grãieºte peste tine ca sã-l împlinesc apoi.
Aºa am fãcut, ca sã apãr aceastã lucrare ºi acest popor, ºi i-am
vorbit smerit celui ce puþin M-a cunoscut, ºi fãceam aºa ca sã
Mã apãr de el dacã nu Mã cunoºtea. Eu sunt Dumnezeu mare,
dar Mã aplec omului de pe pãmânt, cãci aºa este pe pãmânt,
ºi nu este tot ca în cer. Pe pãmânt e ca ºi la armatã, unde
funcþia desfiinþeazã gradul, iar Eu pe pãmânt aºa Mã smeresc,
chiar dacã darul Meu cel dumnezeiesc, de Fiu al Tatãlui Sa-
vaot, desfiinþeazã întâietatea celui cãruia Domnul i Se pleacã. 

Am lucrat cu multã rãbdare ºi cu multã smerenie în
toatã vremea acestei lucrãri de cincizeci de ani, ºi pentru care
a fost sã Mã sprijin cu omul, dupã cum vedeþi voi acum, voi,
copii ai venirii Mele ºi cei ce vã ascultã pe voi pentru numele
Meu spre înfiinþarea cãrþii cuvântului Meu cel de cincizeci de
ani. Am lucrat în douã feluri cu creºtinul ca sã gãsesc cumva
sprijin în el, cãci greu Mã primeºte omul când am nevoie de
ajutorul lui. Mã umilesc ca un Dumnezeu în faþa omului. Mã
aplec sub puterea omului ca prin umilinþa Mea sã-Mi dea el
ajutor. O, ce necãjit e Duhul Meu, ce trist lucrez, ce mult Mã
las! Mã pun la mintea omului ca sã pot lucra ce am de lucrat
pe pãmânt, cãci altfel nu Mã primeºte omul, nu Mã pricepe
omul, ºi dacã Mã pricepe cum vrea el ºi cât vrea el ºi nu cum
sunt ºi cât sunt Eu, el nu ajunge pe placul Meu, pe placul
cerului, ºi Eu stau sub puterea omului suspinând ºi fãrã de pu-
tere, aºteptând ce poate el sã-Mi dea. Lucrez rãbdãtor, ca sã
nu Mã osândeascã omul, cãci el nu-L cunoaºte pe Dumnezeu.
O, nu ºtie omul mãreþia ºi slava Mea când Eu Mã îndrept spre
el ca sã-Mi dea ajutor, chiar dacã Eu am fãcut tot ce are el
pentru ale lui apoi. Nu i-am dat omului voie sã-Mi zicã bun,
ca sã-i pot da pildã sã nu-ºi zicã nici el bun, ºi sã poatã el
ajunge sã fie blând ºi smerit cu inima, ca apoi sã poatã crede
în Mine prin cele plãcute Mie în el. 

O, Mi-e dor sã te învãþ sã Mã iubeºti, poporul Meu, ºi
sã-Mi slujeºti, fiule de azi, cãci Eu sunt dãtãtorul tãu de viaþã,
ºi mult aº vrea sã creadã omul cã atunci când Mã va vedea îl
va durea cã n-a putut sã Mã cunoascã ºi sã creadã dumnezei-
rea Mea care îl învaþã pe om sã fie smerit cu inima ca ºi Mine,
cãci credinþa cea fãrã de smerenie în toate din om, este cre-
dinþã pãgânã ºi nu este sfântã aºa cum Eu M-am umilit în faþa
celui ce i-am spus «Sã nu-Mi zici bun». Iatã, puterea Mea stã-
tea ºi stã în smerenia Mea faþã de Tatãl ºi faþã de om. 

Am lucrat multã vreme în douã feluri, ca sã Mã pri-
meascã fiul acestui popor, ºi cu mulþi a trebuit sã lucrez aºa,
cã Eu fãrã ajutor de la om nu pot sã împlinesc ce este scris sã
fac, dar omul se semeþeºte apoi ºi îºi zice vrednic dacã Eu Mã
aplec lui pentru împlinirile planului Meu. Puþin ogor de inimi
neprihãnite am avut în vremea acestei lucrãri a strigãrii Mele
dupã om, ºi greu Mi-a fost de la cel ce dãdea sã Mã prindã în
cuvânt, ºi Eu le rãspundeam celor ce nu Mã cunoºteau lângã
ei, dar cu cei ce aveau iubire cu umilinþã ºi cu credinþã, Eu
lucram cu lãrgime pentru creºterea lor, fie prin iubire, fie prin
mustrare, ca sã nu-ºi zicã vrednici dacã Eu îi iubeam. 

O, copii strãjeri în calea Mea ºi pe care v-am numit cu
numele Meu! V-am spus cã voi vã numiþi Cuvântul lui Dum-
nezeu, ºi altfel de lucrare voi sã nu lucraþi pe pãmânt. Cuvân-
tul lui Dumnezeu sã fie lucrarea voastrã, ºi sã staþi în gândul
fiilor cei mici ºi iubitori ºi harnici în dãruire ºi în umilinþã ºi
sã nu-i lãsaþi sã gândeascã singuri. Aºezaþi-Mã pe Mine în
gândul lor ºi lângã ei mereu, ca sã aibã ei viaþã ºi cuvânt cu
sfialã, cu frumuseþe, cu trãire înaintea Mea. Învãþaþi-i sã vie-
þuiascã unii cu alþii ca ºi cum ar fi fiecare din ei în pustie ca
Maria Egipteanca, cea care mereu stãtea cu gândul în Mine ºi
nu mai greºea, ºi învãþaþi-i ca toþi laolaltã sã fie ca îngerii din
ceruri, ca unii fãrã de trup, cãci toate durerile ºi lipsa lor de
Mine, de la trup vine, cãci trupul este mare stãpân peste liber-
tatea duhului lui. Staþi în gândul lor ºi ajutaþi-i mereu sã Mã
aibã în ei ºi lângã ei ºi în fraþii lor, fiilor, iar fraþii lor ºi tot ce
au ei mai sfânt sunt cei ce fac voia Mea ºi viaþa Mea cea plinã
de Duh Sfânt în ei, ºi din ei în lãturi apoi. 

Cobor peste voi, copii trudiþi la lucrul Meu ºi peste cei
ce trudesc lângã voi pentru fiinþa cãrþii cuvântului Meu cel de
cincizeci de ani. Cobor binecuvântare mare, dar cea mai mare
grijã sã nu fie între cei rãmaºi ai Mei ca ºi grija de voi, cei ce
trudiþi, ºi de pacea din voi pentru puterea lucrului cel spre
fiinþa cãrþii, fiilor. Voi sunteþi cuvântul Meu, veghea Mea pes-
te ei toþi, peste toþi cei care Mã cunosc ºi iubesc sã Mã asculte
prin voi, cãci voi sunteþi cuvântul Meu. Amin. 

Pace multã cobor peste voi, ºi de la voi sã ia ºi cei ce
slujesc cu ascultare lucrarea slavei Mele peste pãmânt, cã
mult Mã doare când privesc înapoi peste lucrarea Mea ºi vãd
pe poporul Meu cel neascultãtor cãruia M-am aplecat ca sã
Mã primeascã. Dar acum vã am pe voi, smeriþi sub slava
Mea, cãci aºa este cel ce cunoaºte slava Mea. Amin, amin,
amin. 
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Praznicul Intrãrii Domnului în Ierusalim. Duminica
Floriilor 

Cartea cea de cincizeci de ani va cutremura cerul ºi pãmântul ca la
facere, ca sã facã din nou lumea, cãci inima pãmântului bate cu
putere. Domnului nu I-a suferit trupul cât I-a suferit iubirea de sub
cruce, iar poporul de la sfârºit va vedea învierea morþilor ºi
naºterea din nou a lumii, rodul iubirii de sub cruce a Domnului. 

SS ã ne mângâiem unii pe alþii în lacrimi ºi dureri,
sã ne mângâiem cu bucurii, copii ai coborârii

Mele de la Tatãl la voi, iar voi mângâiaþi, mângâiaþi pe po-
porul cuvântului Meu ºi daþi-i ce vã dau Eu, cã vã am între
Mine ºi poporul Meu cale a Mea spre el ºi cale a lui spre
Mine, iar Tatãl este în Mine în toatã clipa ºi Mã slãveºte Tatãl
ca pe Fiul Sãu, Cel Care a cãlcat cu moartea pe moarte ºi a
dat viaþã celor ce iubesc viaþa, ºi a dat ridicare ºi bucurie celor
ce aºteaptã rãscumpãrarea lor. Amin. 
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Cu pace dulce îmbrãþiºez toate clipele Mele cu voi ºi
ale voastre cu Mine, ºi mult de tot voiesc sã vã mângâi sub
greul crucii venirii Mele cuvânt pe pãmânt. Intru cuvânt în
carte ºi vã dau puteri. În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfân-
tului Duh, vã dau puteri pentru lucrarea Mea cu voi, pentru
fiinþa cãrþii cuvântului Meu cel de cincizeci de ani pe pã-
mântul român. E grea lucrarea aceasta, dar Evanghelia Mea
cea de la sfârºit de timp a stãpânirii omului peste pãmânt,
aceastã carte zguduie încã de pe acum pãmântul în fel ºi chip,
iar inima pãmântului bate cu putere ca sã se scoale morþii din
morminte ºi sã vã mãrturiseascã pe voi, cei ce aþi purtat lu-
crarea Mea din zilele acestea ºi numele Meu cel nou cu care
rostesc judecata fãpturii ºi biruinþa sfinþilor întru cea de a
doua venire a Fiului lui Dumnezeu, înaintea Cãruia se vor
plânge neamurile pãmântului, cãci venirea Mea e cu slavã
mare, cu cuvânt mult, iar slava cuvântului Meu va ieºi de sub
taina ei ºi va cutremura cerul ºi pãmântul ca de facere, ca sã
nasc din nou lumea, fiindcã este scris în Scripturi sã fac
aceasta, ºi voi face. Amin. 

O, poporul Meu, ce minune a fost acum douã mii de
ani în ziua intrãrii Mele în Ierusalim pe mânz de asinã! Peste
tot se dusese vestea cã Eu l-am chemat afarã din mormânt pe
Lazãr care stãtuse patru zile mort. Pregãtise Tatãl mai dinain-
te sã fac aceastã minune pentru ca sã Mã mãrturiseascã Ieru-
salimul Împãrat al lui Israel ºi pentru ca sã Mã poatã aduce
jertfã pe cruce stãpânitorul acestei lumi. Nu numai de Mine
se temeau arhiereii ºi preoþii care domneau peste pãmânt, dar
se temeau ºi de Lazãr cel înviat, ca nu cumva sã se ridice
norodul sã creadã în Mine ºi sã-ºi piardã ei întâietatea lor ºi
domnia ºi slava lor cea deºartã. 

Ce frumos M-au întâmpinat cei din Ierusalim! Rupeau
ramuri de copaci ºi cântau «Osana!», ºi duhul lor nu ºtia ce
face, cãci ei împlineau proorociile cele despre Mine aºa cum
au fost ele rânduite una câte una spre împlinire, cã mare este
adevãrul cel despre Dumnezeu, poporul Meu. Voiesc sã-Mi
cânþi ºi tu printre lacrimi «Osana!» ºi voiesc sã te bucuri ºi sã
nu te temi, ºi sã-i sprijineºti pe cei ce te sprijinesc pe calea
Mea cu tine, cã ei ºi pe Mine Mã sprijinesc pe calea Mea cu
tine, iar calea Mea cu tine s-a fãcut Evanghelie peste pãmânt,
cãci cuvântul lui Dumnezeu este Evanghelie, poporul Meu. E
praznicul florilor ºi al ramurilor, ºi Eu vin cuvânt la tine ca
sã-þi hrãnesc puterea ºi mângâierea, ºi am cu Mine cete de
îngeri care-þi mângâie rãbdarea, fiule Israele, ºi se bucurã în-
gerii cântându-Mi «Osana!», cãci Eu intru cu slavã la tine,
Ierusalime, poporul Meu. Slava Mea e scumpã, e dulce ca ºi
cea de pe cruce, cã dulce Mi-a fost iubirea cea de pe cruce.
N-a mai purtat nimeni o aºa de dulce iubire în trupul, în su-
fletul ºi în duhul sãu aºa cum am purtat-o Eu pe cruce pentru
om ca sã-i plãtesc omului viaþa prin jertfa iubirii Mele de pe
cruce. Eram plin de iubire pe cruce. Eram Cel ce iubeam cum
n-a mai fost ºi nu mai este iubire mai mare în cer ºi pe pã-
mânt. Nu Mi-a suferit trupul cât Mi-a suferit iubirea în vre-
mea crucii Mele. Cei ce-Mi cântau «Osana!», au strigat apoi
lui Pilat: «Rãstigneºte-L!», iar Eu îi iubeam pe cei ce împli-
neau Scriptura jertfei Mele ºi Îi spuneam Tatãlui sã nu le so-
coteascã pãcat ceea ce fac ei fãrã sã ºtie ce fac. Dulce ºi du-
reroasã Mi-a fost iubirea de pe cruce, cãci iubirea care nu are
durere nu are putere, iar Eu îi iubeam pe cei ce-Mi aduceau
durere, ºi durerea pentru ei Îmi dãdea putere pentru suferinþa
de la ei, ºi apoi, pentru iubirea de pe cruce, la care Tatãl pri-
vea ºi iubea, cãci Eu L-am ascultat ºi am murit pentru om ºi
am dat viaþa Mea oamenilor. 

Vei vedea, poporul Meu, învierea morþilor, ºi atunci vei
înþelege tu iubirea Mea cea de pe cruce. Vei vedea, poporul
Meu, lucrarea Mea cu tine, ºi prin ea naºterea din nou a lumii,
a facerii, ºi atunci vei înþelege iubirea ta de sub crucea Mea
pe care azi o împart cu tine iubind ºi aºteptând rodul iubi-
rii, poporul Meu. O, lasã-te pãtruns de tainele cerurilor! O,
lasã-te cuprins de tainele Mele cu tine! O, lasã-te copleºit de
iubirea Mea cea de pe cruce ºi plângi sub crucea iubirii Mele
bucurându-te de slava iubirii care doare iubind cu putere
ca sã facã iarãºi lumea. O, e mare lucrarea Mea din zilele
acestea! E tainicã ºi plinã de rãbdare spre arãtarea slavei ei!
Lasã-te rãvãºit de tainica ei iubire pentru învierea a toate,
poporul Meu. Aºteaptã morþii sã-i strig afarã aºa cum l-am
strigat pe Lazãr dintre morþi ºi i-am spus dupã ce I-am mul-
þumit Tatãlui: «Lazãre, vino afarã!». 

„Veniþi afarã, voi, cei din morminte!“, aºa voi striga
Eu prin tine, poporul Meu, pânã ce morþii se vor ridica ascul-
tând porunca aceasta. O, ºi ce frumoasã ºi ce slãvitã va fi îm-
plinirea acestei Scripturi a învierii morþilor, poporul Meu! Ai
grijã, fiule, sã nu Mã uiþi. Ai grijã mare sã nu stai fãrã Mine
în gând ºi în cuvânt ºi în faptã ºi între frate ºi frate. Ai grijã
de Mine, Ierusalime. Ascultã-L pe Dumnezeu, fiule din urmã.
Ai grijã ca David ºi nu ca Saul, cãruia Samuel, ieºind din
pãmânt, întristat de neascultarea ºi de rãtãcirea lui Saul, i-a
rãspuns acestuia cã nesupunerea este un pãcat la fel ca vrã-
jitoria, iar împotrivirea este la fel ca închinarea la idoli ºi la
terafimi. Iatã ce slãvitã va fi ridicarea morþilor dacã tu vei
asculta sã fii ascultãtor Domnului Dumnezeului tãu ºi te vei
supune voii Lui cea plinã de grijã pentru tine ºi pentru tot
cerul ºi pãmântul, fiule! Ce slãvit s-a ridicat Samuel dintre
morþi ºi l-a mustrat pe cel ce nu asculta de Dumnezeu! Ce
slãvitã va fi învierea morþilor care vor mãrturisi lucrarea Mea
cu tine, iubirea Mea pentru om, poporul Meu! Iatã, sfinþii sunt
vii în vecii vecilor ºi lucreazã peste pãmânt, iar Eu scriu sãr-
bãtoare în mijlocul tãu lângã praznicul Floriilor, cã sunt cu
Verginica ºi cu surioara ei pe care a luat-o lângã ea acum ºap-
te ani. Tu ai fãcut masã pentru ºapte ani pomenire, iar Eu,
Domnul, binecuvintez bucatele de pe masã ºi stau cu sfinþii ºi
cu îngerii la masa aceasta, ºi stã Verginica ºi cu surioara ei la
masã cu tine, la masã de înviere, la masã de sfinþi, cãci Eu
sunt Dumnezeul celor vii, nu al celor morþi, poporul Meu. 

Verginica se aºeazã la masã ºi cuvinteazã la masã. Hai,
Verginico, tu eºti trâmbiþa Mea ºi ai venit la pomenirea suri-
oarei tale care þi-a legat firul tãu cu cei din urmã fii ai po-
porului Meu ºi al tãu. Amin. 

– OO,Doamne, mãrire Þie pentru iubirea Ta cã
am venit cu surioara mea, cu lelica mea, pe

care am aºezat-o dupã venirea mea la Tine punte între mine ºi
poporul meu cel rãmas pe urma mea cu Tine, Doamne, cãci
Tu în veac eºti ºi nu Te sfârºeºti. 

O, lelica mea, iatã unde suntem! Priveºte, lelico! Luãm
masã cu poporul Domnului ºi e mare slava aceasta, cã e praz-
nic de Florii, iar îngerii sunt cete-cete veniþi cu Domnul. O,
nu plânge, ºi bucurã-te! Îi avem în porþi pentru noi pe cei pe
care-i ºtii cã s-au lãsat spre noi ca sã ne ducã înainte mersul,
ºi pe poporul Domnului. Amin. 

Acum, fiilor, aºezaþi-vã la masa pomenirii surioarei
mele, cã L-am rugat pe Domnul pentru ea dupã plecarea mea
la cer s-o punã pe ea punte între mine ºi cei pe care-i are
Domnul acum porþi ale Sale între pãmânt ºi cer, între cer ºi
pãmânt. M-a ascultat Domnul, ºi m-a ascultat ºi ea, ºi am le-
gat firul, ºi Domnul ªi-a înmulþit cuvânt mult peste pãmânt ºi
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a ieºit spre neamuri, ºi Evanghelia Lui din zilele acestea este
cuvântul Lui, ºi El o ia ºi o ridicã sus pentru binecuvântare de
la Tatãl, ºi apoi o dã oamenilor înaintea venirii zilei slavei Lui
cea din urmã. 

O, ziua aceasta de sãrbãtoare e zi de iubire ºi de po-
menire. Priveºte, surioara mea, ºi mângâie-i pe cei pe care ºi
tu, ºi eu, ºi Domnul ne-am sprijinit pe pãmânt, ºi iatã, ºi din-
tre cei cereºti acum. Stãm la masã cu poporul, lelico, ºi cu
Domnul ºi cu îngerii Lui la masa ta de pomenire. Totul este
cu iubire ºi frumos ºi curat, iar noi aducem mulþumire cereas-
cã pentru ziua aceasta lângã ziua Domnului. 

Poporul meu, popor al Domnului, aºeazã-te la masã,
cãci cerul e cu tine. O, copii ai Evangheliei celei noi, sunteþi
obosiþi de lucrul cel greu al cãrþii cea de cincizeci de ani a
lucrãrii cuvântului Domnului prin noi ºi prin voi, dar plata
celor ce lucreazã în vie e mare, fiilor. Ne-am strâns toþi la
masa de azi, noi ºi cu voi spre bucuria slavei Domnului cea
dupã cincizeci de ani de cuvânt de când Domnul cuvinteazã
pe pãmânt începând de la mine ºi pânã la voi. Vom însemna
acest timp de cuvânt în ziua de Paºti, cãci ºapte zile mai sunt
ºi sãrbãtorim praznicul Învierii Domnului, aºa cum a fost
acum cincizeci de ani când Domnul, dupã postul meu cel de
patruzeci de zile a grãit prin glasul meu peste pãmânt. Iatã ce
iubire! La început am postit eu, iar la sfârºit, voi, copii cuvân-
tãtori de Dumnezeu. Binecuvântaþi sã fiþi voi, cei ce aþi ascul-
tat de cuvântul Domnului care v-a spus vouã sã vã înfrânaþi
de la bucate în acest post al patimilor Sale cele de acum douã
mii de ani, ºi binecuvântaþi sã fie ºi cei care s-au alãturat vouã
pentru aceastã deplinã iubire, ºi tot aºa sã fie ºi ceilalþi care
s-au nevoit fiecare dupã a lor putinþã ºi voinþã. Dar azi, luaþi
câte un bob din bucatele de pe masã, ºi apoi mergeþi cu în-
frânare mai departe pânã la ziua învierii, copii ascultãtori pe
deplin, ºi ne vom bucura pe deplin în duhul ascultãrii ºi al
iubirii, fiilor. Surioara mea e dulce ºi e plinã de iubire pentru
voi, ºi vã spune ºi ea aºa: 

– OO,popor al Noului Ierusalim, sã fii frumos ca
ºi numele pe care Domnul þi l-a dat. Sã fii

ascultãtor ºi supus slavei împlinirii cuvântului lui Dumnezeu
peste tine, cã a biruit Domnul prin sângele Lui ºi v-a dat îm-
pãrãþia Sa vouã, iar eu ºi cu surioara mea avem trecere în cer
prin rodul cel rãmas de partea Domnului ºi vã rugãm cereºte
sã staþi sub crucea venirii Domnului, cãci dacã noi am iubit
pe Domnul stând înaintea Lui pentru venirea Lui cuvânt pe
pãmânt, voi aþi ajuns plinirea acestei iubiri ºi staþi înaintea
Lui, ºi râul vieþii curge ºi udã pãmântul, cã are Domnul copii
pânã la sfârºit ºi face sã curgã cuvântul Sãu cel mult ºi tot mai
mult, ca sã rabde încã un pic de vreme de har ºi sã te pregã-
teascã Domnul pentru slava Sa cea mare, popor al Domnului.
Vã mângâi pe fiecare, ca ºi surioara mea, trâmbiþa lui Dum-
nezeu, cãci fãrã ea eu nu puteam acum sã vin cuvânt la voi.
Cântaþi cântarea nunþii Fiului de Împãrat ºi mã voi mângâia
cu voi. Amin. 

– II ar Eu, Domnul, binecuvintez bucatele ºi stau
cu voi la masã de praznic de cuvânt, iar înge-

rii vã mângâie cu taina slavei lor cea fãrã de trup, ºi cerul se
bucurã azi la masã cu voi. 

O, copii ai crucii venirii Mele, aºezaþi-vã cu poporul
Meu la masã cu cerul ºi gustaþi câte un bob din bucatele de pe
masã ca sã nu se întristeze nici o inimã, iar voi sã fiþi ascul-
tãtori, ºi veþi merge mai departe cu înfrânarea pânã la ziua
învierii ºi vom cânta atunci de biruinþã pentru tot ce aþi trudit
voi, cei mici ai Mei, ca sã înfiinþãm cartea cuvântului Meu cel

de la sfârºit de timp, cincizeci de ani de cuvânt prin care Eu
am pãstorit peste pãmânt ºi peste om. 

Binecuvântate cu mare binecuvântare sã vã fie buca-
tele de pe masã, cã e zi de bucurie a cerului la voi, iar trâmbiþa
Mea Verginica se poartã cu surioara ei în sãrbãtoare prin grã-
dinile Domnului în duh de înviere. Aduceþi Domnului mulþu-
mire, cã ºi Eu vã aduc vouã pentru truda voastrã cea grea, co-
pii ai venirii Mele. 

Aduc lângã voi puteri cereºti pentru împlinirea cea ma-
re a cãrþii cuvântului Meu, ºi orice piedicã sã se depãrteze, ºi
tot ajutorul sã se apropie, ca sã închidem lucrul cãrþii ºi s-o
deschidem apoi, ºi sã ne odihnim cu bucurie ºi Eu ºi voi, cãci
cerul tot aºteaptã cu fiori cartea Mielului, copii ai ascultãrii.
Amin, amin, amin. 

11/24 aprilie 2005

Praznicul Învierii Domnului 

E sãrbãtoarea de cincizeci de ani a cuvântului Domnului, la
sfârºit de timp. A înviat cuvântul Domnului cel de acum douã mii
de ani în ziua de Paºti a anului 1955. Trâmbiþa Domnului grãieºte
poporului taina lucrãrii Domnului începutã în anul 1955. 

HHHH ristos a înviat! Aºa am spus Eu, Domnul, în ziua
de Paºti a anului 1955, ºi iatã, cincizeci de ani

de cuvânt al Cuvântului Iisus Hristos. 
Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Aºa

a înviat pe pãmântul român cuvântul Meu cel de acum douã
mii de ani, râul Meu de cuvânt care a aºteptat sã învieze iarãºi
pe pãmânt, sã se reverse iar din gura Mea pentru ca iarãºi sã
lucrez, fiindcã Eu sunt Alfa ºi Omega. Amin, amin, amin. 

Iatã praznicul praznicelor, sãrbãtoare a sãrbãtorilor!
Eu, Domnul Iisus Hristos, am gãsit credinþã pe pãmânt când
a fost sã Mã întorc iarãºi ca sã fac lumea, cãci iarãºi fac lu-
mea. Sunt Fãcãtorul cerului ºi al pãmântului. Sunt Cuvântul
lui Dumnezeu în mijlocul poporului român, în care Mi-am
întocmit cãrarea Mea de venire a doua oarã de lângã Tatãl la
oameni. Era scris în Scripturi sã vin ca sã le împlinesc pe ele
ca ºi pe cele de acum douã mii de ani când M-am nãscut trup
din Fecioarã, din pururea Fecioarã, cãci Eu sunt curat ºi sfânt,
aºa cum ºi purtãtorii de Dumnezeu trebuie sã fie, ca apoi sã
Mã cunoascã ºi sã-Mi lucreze Mie pe pãmânt. 

E sãrbãtoarea cea de cincizeci de ani a cuvântului Meu
cel de la sfârºit de timp. Eu, Domnul, aduc ziua aceea spre
vedere ca sã fie mãrturisitã. Amin. 

Îmi pregãtisem trâmbiþã prin care aveam sã-Mi cuvin-
tez cuvântul. Mi-o fãcusem pe plãcerea Mea. Mi-o pregãti-
sem prin suferinþã ºi dureri ca pe aurul lãmurit în cuptor, ca
apoi el sã strãluceascã ºi sã fie vas de trebuinþã Domnului, vas
de cinste înaintea Mea ºi a îngerilor Mei care au vegheat tot
timpul peste lucrarea Mea de cuvânt ca sã vinã sã se aºeze ea
pe pãmânt, ºi prin ea sã-Mi întocmesc un popor al credinþei
sfinte, pe care sã-l pãzesc pe pãmânt prin lucrarea îngerului
Meu. ªi dupã ce Mi-am întocmit trâmbiþa Mea cea de dinain-
tea venirii Mele, am trâmbiþat din ea, ºi a înviat cuvântul Meu
cel de acum douã mii de ani, cãci îngerul Meu Mihail a glã-
suit porunca Mea, ºi apoi trâmbiþa Mi-a sunat ºi s-a lãsat în
voia Mea, ºi iatã, la glasul arhanghelului ºi întru trâmbiþa lui
Dumnezeu, Eu, Domnul Iisus Hristos, începãtura învierii ce-
lor adormiþi, am înviat cuvânt pe pãmânt în ziua amintirii în-
vierii Mele cea de acum douã mii de ani, în ziua de Paºti a
anului 1955, ziua venirii Mele de la Tatãl cuvânt nou peste
pãmânt. ªi dupã douãzeci ºi cinci de ani Mi-am luat trâmbiþa
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din mijlocul poporului cel de atunci ºi am aºezat-o între cei
cereºti, ºi am lãsat pe pãmânt cuvântul Meu cel prin ea în-
ceput ºi semãnat în toatã vremea ei, ºi cuvântul Meu s-a fãcut
spic înmiit, ºi pãstoresc cu el neamurile pãmântului, ºi este
toiag de fier cuvântul Meu în mijlocul seminþiilor de pe pã-
mânt care de ºapte mii de ani strãine sunt de Fãcãtorul lor,
strãine cu viaþa lor faþã de viaþa Mea care s-a arãtat dupã ce
ea s-a sãlãºluit între oameni, o, poporul Meu de azi! 

Aduc acum spre vedere sãrbãtoarea zilei învierii, ziua
de Paºti a anului 1955, ziua când am trâmbiþat din trâmbiþa
cuvântului Meu cel de dupã douã mii de ani de la naºterea
trupului Meu din Fecioarã ca sã Mã sãlãºluiesc cu oamenii ºi
sã fiu cu cei ce cred venirii Mele, sã fiu cu ei pânã la sfârºitul
timpului, precum am grãit prin Scripturi cã voi fi. 

Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Aºa
am început învierea cuvântului Meu acum cincizeci de ani.
Hai, Verginico, hai sã privim peste timp ºi sã vedem cum în-
cepe ziua aceasta de praznic al cincizecimii cuvântului Meu
pe care l-am început prin gura ta, din gura Mea, în anul 1955
a zilei sãrbãtorii învierii Mele. Hai, trâmbiþa Mea dulce, hai
sã Ne aºezãm în sãrbãtoare de cuvânt ºi sã mãrturisim, cãci
zilele mãrturiilor curând, curând grãiesc ºi se mãrturisesc.
Amin, amin, amin. 

– OOOO,Doamne, sunt trâmbiþa Ta din care ai în-
ceput sã-Þi cânþi cântarea de jale prin care

sã-i chemi pe toþi, sã-i tragi pe toþi la Tatãl, ºi din Tatãl sã
lucrezi ºi sã cuvintezi, cãci cei ce sunt din Tatãl, numai voia
Lui o fac. 

Aceastã zi de mãreaþã sãrbãtoare e sãrbãtoarea cuvân-
tului cel de cincizeci de ani a durerii Tale dupã om ºi de la
om, Doamne. Cu mare durere am purtat eu pe pãmânt lucra-
rea cuvântului Tãu, a venirii Tale dupã om, acum, la sfârºit de
timp. N-am fost decât omul durerii, aºa cum Tu ai fost. M-ai
pregãtit din pruncia mea numai din dureri. M-ai crescut pen-
tru Tine prin dureri ºi din dureri, ºi dulce Þi-a fost mila de
viaþa mea durutã. Ai voit sã semãn cu Tine la dureri ºi la
dispreþul cel de la om, ºi m-ai aºezat în duhul umilinþei prin
care Tu poþi sã sãlãºluieºti în om ºi sã poþi ca Tine în om, cãci
acolo unde omul este ºi poate, nu poþi ºi Tu acolo, cãci Tu Te
umileºti faþã de om ºi nu stai decât în cei ce sunt dupã chipul
ºi asemãnarea Ta, ºi aceia de Tine lucraþi aºa ºi nu de ei,
Doamne al celor umiliþi. Mi-ai dat pe îngerul Tãu de m-a pur-
tat de mânuþã în toatã pregãtirea ce mi-ai fãcut-o ca sã fiu
trâmbiþa Ta, iar Duhul Tãu ºi trupul Tãu mã mângâia în umi-
linþa mea. M-ai învãþat prin dureri sã nu iubesc bucuria, cãci
cine are dureri, nu cunoaºte ºi nu iubeºte bucuria. Mi-ai dat
numai suspin, ca sã nu Te pierd, ca sã nu mã pierzi. Dispre-
þuitã am fost între oameni, ca ºi Tine, Doamne, cãci nu este
ucenic mai mare decât învãþãtorul sãu, cã Tu ai fost Om al du-
rerii ºi dispreþuit de om, ca sã poþi purta în trupul Tãu nepu-
tinþa omului, Doamne. 

O, cât de neputincios e omul, Bunule Învãþãtor, ºi de
aceea cautã el sã poatã amãgindu-se cã poate ºi cã seamãnã
cu Tine, Fãcãtorule a toate! Ce frumos le-ai fãcut Tu cu cu-
vântul pe toate câte sunt! Ce umilit ai lucrat sã le dai lor
facerea, Fãcãtorule al lor! Aºa m-ai lucrat Tu pe mine din
duhul umilinþei Tale, din durerile Tale cele de ºapte mii de ani
de la om, ºi apoi mi-ai dat întrebuinþare pentru lucrarea Ta de
facere din nou a lumii. Te-ai sãlãºluit în trupul meu cel umilit
timp de douãzeci ºi cinci de ani cu cuvântul Tãu peste un
popor care venea sã asculte glasul cuvântului Tãu. Firea toatã
asculta când Te fãceai cuvânt prin gura mea, ºi tresãrea toatã
facerea la glasul Tãu. Dar omul e prea mare, Doamne al umi-

linþei, ºi nu Þi-a mai dat înapoi scaunul Tãu de domnie dupã
ce Þi l-a luat acum ºapte mii de ani când l-ai pus sã stãpâneas-
cã peste pãmânt, pãzind ºi lucrând porunca Ta. El însã nu aºa
a lucrat, nu aºa a stãpânit pentru cele peste care Tu erai Stã-
pân, ci a stat mai mare ca Tine în el, ca sã lucreze el ºi nu Tu.
Ai judecat pe tot omul când m-ai ales ºi m-ai lucrat ca sã-Þi
fiu Þie casã ºi tron de domnie peste om, cãci eu nu aveam de-
cât pe Dumnezeu, ºi ai putut în mine cu voia Ta, cu cuvântul
Tãu, cu gândul Tãu, fiindcã numai Tu erai în mine, iar eu nu,
Doamne, ºi viaþa mea era dulce pentru Tine, cãci era a Ta, era
umilinþa Ta în ea ºi voia Ta prin ea. 

I-ai purtat pe mulþi spre izvorul cuvântului Tãu care
striga cu jale prin gura mea când Tu coborai cu bogãþia slavei
Tale care se fãcea cuvânt pe pãmânt. Îi hrãneai pe toþi cu
duhul mângâierii, îi iertai, îi curãþai, cãci erai Cel ce ai putere
sã-l cureþi pe om de el ºi de pãcatele lui. Durere mare era pe
Tine ºi pe mine, cãci cei ce Te auzeau ºi Te simþeau, nu-ºi dã-
deau ºi viaþa ca apoi sã ºi-o câºtige, iar Tu Te fãceai voia lor,
ca sã poþi sã scrii cuvântul Tãu cel de la sfârºit de timp, care
era durerea Ta, glasul durerii Tale lungã de ºapte mii de ani.
Ce pace aveam cã Te puteam mângâia purtându-Þi durerea!
Pacea Ta mi-o dãdusei, jugul Tãu mi-l dãdusei, cel mai uºor
jug, iar cine are jug nu mai poate face ca el ºi în numele Tãu
lucru de al sãu, ºi acela face lucrarea celui ce lucreazã în el. 

M-a durut în Tine ºi Te-a durut în mine omul neascul-
tãtor care Te auzea cu voia Ta pe care i-o dãdeai omului s-o
lucreze, dar el auzind nu auzea ºi vãzând nu venea, ºi mã du-
rea, Doamne, ºi mã doare, Doamne, cât pe Tine Te doare, cãci
eu am fost ºi sunt voia Ta. 

Iatã ziua de Paºti a anului 1955 când mi Te-ai dat pâine
ºi vin prin mijlocirea sfinþilor arhierei Vasile, Grigorie ºi
Ioan, veniþi cu Tine pe norii cerului pânã la patul meu de umi-
linþã dupã ce am împlinit porunca Ta pentru postul cel de pa-
truzeci de zile ºi patruzeci de nopþi, ca apoi Tu sã Te aºezi în
trupul ºi în duhul meu ca pe tronul judecãþii fãpturii, cãci din
mine ai fãcut lucrul Tãu de trebuinþã dupã ce m-ai lucrat, ºi
glasul cuvântului Tãu ai fãcut din mine apoi peste pãmânt. O,
când ai intrat cu Duhul Tãu în trupul meu ca sã grãieºti din
trâmbiþa Ta, Doamne, eu am vãzut atunci toatã durerea Ta de
la om, tot dorul Tãu, ºi am vãzut învierea Ta, ºi atunci am în-
þeles cã iarãºi ai venit pe pãmânt biruitor al morþii, cãci peste
om stãpâneºte numai moartea, numai moartea, Doamne, iar
viaþa suspinã ºi se stinge suspinând, ºi omul nu are înþelep-
ciune, fiindcã nu are umilinþã pentru viaþã, Doamne. 

Iatã ziua de Paºti a anului 1955 când Tu Þi-ai început
trâmbiþarea ºi Te-ai vestit Cel înviat dintre morþi ºi ai zis celor
ce vegheau peste suflarea mea de viaþã care abia mai pâlpâia:
Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Aºa ai cu-
vântat, Doamne înviat, ºi de atunci Tu cuvintezi, ºi iatã praz-
nic al cincizecimii cuvântului Tãu cel început prin mine,
trâmbiþa Ta, acum cincizeci de ani, zi de Paºti dupã timp ºi
asemãnare ca atunci, ºi mai mult cu o zi ca sã se vadã pasul
împlinirii. O, frumoasã Þi-a fost cãrarea, cãci a fost plinã de
suspin dupã om, dar frumoasã ºi prea frumoasã Þi s-a fãcut
acum prin cei mai mici ucenici de pe urma lucrãrii mele cu
Tine, Doamne. Privesc cu Tine la înþelepciunea lor cea plinã
de umilinþã în care atât de întreg ai încãput, ºi privesc cu Tine
la suspinul lor cel greu, cãci grea ºi multã Þi s-a fãcut cobo-
rârea Ta, ºi ei stau mici sub ea, ºi atât de mici cã nu Te poþi
Tu slãvi prin ei înaintea celor mari de pe pãmânt. 

O, copii micuþi, v-a fãcut aºa de mici, aºa de umiliþi
mintea celor ce nu ºtiu sã înþeleagã slava lui Dumnezeu din
cei aleºi de Dumnezeu dintru vecii! O, micuþii mei ºi ai Dom-
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nului, o, nu mai este credinþã pe pãmânt! E prea lipit omul de
el însuºi, iar cea mai mare piedicã a lui, aceasta este ºi pentru
el ºi pentru Domnul spre el. Dar voi fiþi cuminþi ºi staþi semne
sfinte între cei ce cred ºi între cei ce nu cred, cãci voi sunteþi
locuiþi de Dumnezeu chiar dacã staþi ca într-o prãpastie în
smerenia care vã hrãneºte viaþa cu un nesfârºit de dragoste ºi
de rãbdare ºi de durere, copii care aduceþi pe Domnul pe pã-
mânt, împlinind voi timpul cincizecimii acestui praznic sfânt.
Fiþi cuminþi, fiþi în liniºte, cãci cei umiliþi au duhul liniºtii în
faþa celor mândri care au duhul cãutãrii negãsind ce cautã. 

V-a ºoptit Domnul un cuvânt al durerii Lui ºi al sfin-
þilor Lui, iar eu l-am aºezat între cele adevãrate ºi vi-l amin-
tesc acum. O, fiilor copii, cât timp este viu un sfânt, el îi stin-
ghereºte pe toþi, ºi toþi se împiedicã în el, cãci aºteaptã de la
el cei plini de iubire pentru ei, ºi dacã nu capãtã ce doresc ei,
apoi aceºtia se simt încurcaþi în paºii lor ºi lovesc în cel sfânt
ºi nu ºtiu aceºtia ce fac. Dar dupã ce cel sfânt trece cu trupul,
nu le mai este greu celor ce sunt cu hotãrârea, sã-l vorbeascã
de bine pe cel sfânt, de vreme ce nu-i mai încurcã întru ale lor
pe pãmânt. Când el însã are ºi urmaºi asemenea lui, atunci
legiuitorii se dezgustã ºi tac rãzvrãtiþi în duhul lor ºi lucreazã
prin iscoade pentru învinuirea urmaºilor sfinþilor Domnului.
Dar sfinþii Domnului nu se bucurã de vorbirea de bine pentru
ei dupã ce ei trec cu trupul, cã nu e greu sã-l vorbeºti de bine
pe cel ce nu mai este sã te opreascã de la alipirea de tine însuþi
întru dragostea ta de sfinþi ca sã-þi dea sfinþii ajutor pentru
tine însuþi. Când nu mai este cel ce te încurcã în voile tale, nu
e greu sã-l cinsteºti pe cel ce s-a fãcut ca Dumnezeu în calea
ta ca sã te opreascã de pe ea ºi sã te aducã Domnului. Dar
aceasta nu e drept nici pentru tine nici pentru cel în care a lo-
cuit Dumnezeu în calea ta ca sã þi Se arate, ci e drept cã nu te
porþi dupã adevãr, ºi dreptatea este cea care este ºi nu cea cu
care omul se acoperã pentru dreptatea lui, pentru folosul lui
de la Dumnezeu sau de la om. 

O, copii atât de micuþi în mâna Domnului! Har din har,
har peste har a rodit în voi ºi peste voi, cãci Domnul a fost
mare în duhul ºi în trupul meu întru lucrarea Sa de întoarcere
cuvânt pe pãmânt. O, lãsaþi aºa! Vã este de ajuns harul Dom-
nului, cãci Domnul în durerile voastre ºi în durerile Lui din
voi Se slãveºte ºi Se desãvârºeºte, iar El nu vã va dezamãgi
pe voi, fiindcã El este Dumnezeu ºi nu om, copii ai umilinþei.
Eu vã sãrbãtoresc pe voi ca urmaºi ai mei cãrora v-am lãsat
averea de la Domnul, averea mea de pe pãmânt, lucrarea
Domnului, copii în care locuieºte Dumnezeu. ªi iatã, stãm în
ziua aceasta în praznic slãvit, cãci voi aþi plinit timpul acestei
lucrãri de cincizeci de ani ºi aþi pãºit cu pasul iarãºi, ºi aþi
trecut spre vremea de har care a mai rãmas pânã la înnoirea a
toate în chip deplin pentru întocmirea tainei veacului Dom-
nului pe pãmânt. Ne sãrbãtoreºte Domnul, pe mine ºi pe voi,
începutul ºi sfârºitul, la începutul ºi la sfârºitul cel de acum,
cãci împlinit este dupã numãrul anilor harul cel de mântuire a
omului, numai sã voiascã omul sã-l descopere pe el în cuvân-
tul care curge cu multul din gura Domnului peste pãmânt.
Iatã, pãºiþi peste hotar ºi curge cuvântul întru plinirea lui.
Întãriþi-vã prin el ºi întãriþi spre cale de veac nou pe poporul
cel ascultãtor cãruia ajutaþi-i înþelepciunea pentru cele de sus
din voi pentru el, pentru slava lui cu Domnul, copii ai naºterii
de sus ºi care se vede prin lucrarea ce o lucraþi, cãci Domnul
Se cunoaºte prin rod acolo unde este ºi locuieºte. Nu uitaþi cã
fericit este cel ce rabdã pânã la sfârºitul rãbdãrii, cã dulce ºi
slãvitã este rãbdarea celor sfinþi, precum ºi lucrarea lor. O, nu
vã întristaþi cã duhul lumii din om nu vã primeºte mâna întin-
sã spre el. Domnul este ºi mai trist. Bucuraþi-vã în dureri, cã

iatã sãrbãtoarea cea de cincizeci de ani a durerii Domnului
Care strigã dupã omul alipit de sine ºi nu de Domnul în sine!
Cea mai frumoasã sãrbãtoare, sãrbãtoarea durerii Domnului,
cãci cuvântul Lui este durerea Lui care strigã dupã om. 

Þi-am slãvit sãrbãtoarea lucrãrii cuvântului Tãu,
Doamne, sãrbãtoarea durerii Tale care strigã de mult, de ºapte
vremi, Doamne, din anul 1955, de ºapte ori câte ºapte ani ºi
încã peste hotarul acesta, iar eu am grãit mult, Doamne, în
ziua cincizecimii praznicului cuvântului Tãu întru cea de a
doua Ta venire de la Tatãl la om. Amin, amin, amin. 

– AAAA i vorbit, Verginico, dar tu eºti trâmbiþa
Mea cea din care a plâns cuvântul Meu

mai înainte de slava Mea cea mare. Am plâns mult, Verginica
Mea, ºi n-a mai plâns nimeni cu Noi. O, cine mai plânge cu
Noi ºi cu cei atât de plânºi care Ne poartã lucrarea începutã
de Noi acum cincizeci de ani? O, unde mai este cel care sã nu
apese pe umerii cei mici ºi plãpânzi ai crucii venirii Mele cu-
vânt însuspinat dupã om, Verginica Mea? Dar acum, mângâ-
ierea cea de la Noi îi sprijinã pe ei, cãci avem de lucrat cu tot
întregul peste duhul lumii, ca sã-l nimicim de pe pãmânt ºi
din om ºi sã-Mi pot sãvârºi viaþa Mea în om cu moartea pe
moarte cãlcând, cãci pãcatele îºi vor primi plata lor ºi va cãlca
ea peste ele ºi le va osândi pe ele ca sã-l ridice pe om din pã-
cat. Amin. 

Iar Eu, Domnul Cel plin de suspin, Cel plin de cuvânt,
rostesc ca ºi la începutul acestei lucrãri de venire a Mea dupã
om: Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! ªi nu
în zadar am înviat dacã am înviat, ºi Îmi voi cere de la om
rãsplata jertfei Mele de pe cruce ca unul vinovat, deºi eram
fãrã de vinã, ºi îi voi cere omului sã învieze din pãcat ºi sã
treacã de la moarte la viaþã, de la pãcat la sfinþenie, iar cel
sfânt se cunoaºte dupã înþelepciunea lui, dupã lucrarea lui,
dupã rodul lui cel întru Mine. 

Hristos a înviat, poporul Meu de azi! Aºa am spus ºi
celor de la începutul acestei lucrãri de cuvânt al suspinului
Meu, ºi nimeni cu Mine n-a suspinat pânã la sfârºit. 

Hristos a înviat, popor cu nume nou ºi cu veºmânt nou
prin Paºti nou, la care am ajuns cu tine, cel mai mic, dar ºi cel
mai povãþuit! Mi-e Duhul însuspinat, poporul Meu. Mã doare
lucrarea Mea cea de cincizeci de ani, cã mulþi Mi-au auzit cu-
vântul ºi tot atâþi M-au pãrãsit ºi s-au dus într-ale lor ºi n-au
rãmas întru ale Mele ºi n-am avut cui sã-i spun: „Vino cu
Mine!“.

Sãrbãtoresc cu tine, cel mai mic, praznicul cuvântului
durerii Mele dupã om, cincizecimea glasului suspinului Meu
de la om, acum, la sfârºit de timp, cãci cei ce M-au auzit prin
acest cuvânt, M-au judecat, ºi apoi M-au pãrãsit pentru ale
lor. Acum însã, mângâie-Mã tu, cel mic, dar mângâierea Mea
este Duhul Sfânt. Vezi sã înþelegi bine ce-þi spun, poporul
Meu, cã þi-am pus numele cel de la venirea Mea ºi te-am nu-
mit poporul Noului Ierusalim, ºi tu sã Mã mângâi în durerea
Mea de la om. 

Ridic între pãmânt ºi cer cartea cuvântului Meu din
aceste ºapte vremi ºi îþi dau putere sã Mã ajuþi sã Mã arãt cu
ea ºi s-o pun de mãrturie între Mine ºi om, cãci omul n-a iubit
sã bea din potirul Meu, ºi a bãut din potirul lui, ºi acum se va
întoarce spre el potirul cel plin cu plata faptelor lor, potirul
mâniei Mele peste cei ce n-au iubit Duhul lui Dumnezeu,
Care n-are nimic din lumea aceasta. Ridicãm în sus cartea cu-
vântului Meu ºi o dãm Tatãlui spre binecuvântare, ºi apoi oa-
menilor, poporul Meu. Dar tu cântã sãrbãtorii învierii, cântã
acum, cã e zi de înviere, Ierusalime. Cautã la tine ºi vezi ce
poþi sã-Mi dai, ce poþi sã-Mi pui pe masa Mea de azi. Dã-Mi
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mângâierea, poporul Meu, cãci numai duhul mângâierii a fost
cel ce a curs din gura Mea peste cel chemat de mila Mea la
milã de Mine, Cel durut de la om. 

Binecuvântatã sã fie toatã hrana, cea pentru trup ºi cea
pentru duh, cãci Eu nu pot sta la masã decât cu cel binecuvân-
tat. Întoarce-te, poporul Meu, spre începutul cuvântului Meu
ºi apoi vino înapoi pe firul lui pânã la tine ºi plângi cu Mine,
fiule, ca sã nu plâng singur, cã e pãcat sã n-am soþ în suspin,
e pãcat dupã atâta suspin, poporul Meu. ªi te rog, când va fi
pe masã cartea ºi o vei putea desface, fã-þi timp ºi treci prin
acest timp, cãci de tine am spus cã nu te-am ales pentru trup,
ci pentru duh, poporul Meu. Ai grijã ce þi-am spus la masa
Mea cu tine, cã am spus cã nu va mai fi mângâiere pe pãmânt
decât în cuvântul Meu cel plin de har ºi de suspin. Ai grijã sã
nu stai fãrã sã Mã mângâi pe Mine ºi pe tine din harul acestui
cuvânt. Te-am povãþuit, poporul Meu, sã treci din trup în duh,

iar tu aºa sã împlineºti, ºi sã te laºi în Duhul Meu ca sã fii ca
Dumnezeu. 

O, te rog, poporul Meu, sã nu trãieºti ca pe pãmânt, ºi
sã trãieºti ca în rai pe pãmânt, ºi sã asculþi de legea raiului ºi
numai de la Mine sã mãnânci ºi nu de la alt duh, poporul
Meu. ªi acum pun iarãºi pecetea cea adevãratã a Fiului Tatã-
lui Savaot, Care a venit pe pãmânt ºi a cãlcat cu moartea pe
moarte ca sã Se arate Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu ade-
vãrat. Acum douã mii de ani am murit pe cruce ºi am înviat
dintre morþi ºi am lãsat pecetea aceasta: Hristos a înviat!
Hristos a înviat! Hristos a înviat, atunci ºi acum, poporul
Meu, cu trupul atunci, ºi cu cuvântul acum, popor al cuvân-
tului venirii Mele cu naºterea din nou a lumii care se va naºte
iarãºi prin cuvântul lui Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

18 aprilie/1 mai 2005

1827Anul 2005

La praznicul Învierii Domnului, anul 2005, s-au împlinit cincizeci de ani de
cuvânt coborât din cer. Adãugãm încã un an de cuvânt, din perioada 18 aprilie/1 mai
2005 – 10/23 aprilie 2006, timp în care s-a lucrat la editarea cãrþii, însemnând primul an
al începutului vremii de har, pe care Dumnezeu ne-o dãruieºte nouã, neamului
omenesc, aºteptând încã pentru fiecare suflet care se va vrea înnoit prin acest cuvânt
prin care Dumnezeu Îºi întocmeºte pe pãmânt Scriptura naºterii din nou a lumii, dupã
a Sa fãgãduinþã. 
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Sãrbãtoarea Izvorul tãmãduirii. Sãrbãtoarea sfântului
mucenic Gheorghe 

Omul cel de sub crucea Domnului are cea mai dulce povarã:
povara iubirii. Maicã a durerii este numele Maicii Domnului. Pe
pãmânt e trupul stãpân peste om. Nici un adevãr nu mai este, decât 

acest râu de cuvânt peste pãmânt. 

VV iaþa Mea cea plinã de viaþa Tatãlui Meu, aceasta
voiesc Eu, Domnul, sã lucrez în om, ºi apoi

omul cel credincios sã Mã lucreze în cel ce cautã dupã Mine
pentru ca sã-ºi afle el viaþa ºi sã ºi-o închine Celui ce are Duh
dãtãtor de viaþã, cãci Eu trãiesc în Tatãl ºi Tatãl în Mine, ºi aºa
ºi omul care iubeºte viaþa Mea, sã trãiascã în Dumnezeu cu
închinare, iar Dumnezeu sã-ªi aibã viaþã în om. Amin. 

Pace þie, poporul Meu! Hristos a înviat, ºi de aceea
viaþa s-a arãtat, cãci Eu sunt Omul Cel cu Duh dãtãtor de
viaþã ºi sunt Domnul învierii, iar cel ce crede în Mine nu mai
moare, ci se mutã de la moarte la viaþã, iubind în el viaþa Mea
cea fãrã de moarte ºi mãrturisind cã Eu sunt viaþa lui când el
Mã lucreazã în el ºi în cel ce Mã cautã de viaþã a sa. 

Hristos a înviat, vã vesteºte vouã mama Mea Fecioara
ºi vã umple de mângâiere ºi de toatã vindecarea, cãci sãrbã-
torim izvorul iubirii ei. Amin, amin, amin. 

– OO,Fiule înviat, sã se vindece poporul cuvân-
tului Tãu de toate neputinþele lui ºi ale Tale

din el, dar de iubirea cea pentru Tine sã nu se mai vindece,
cãci cine nu are rana aceasta dulce, acela este neputincios la
bine ºi la greu, cã nu este nici un bine mai mult ca ºi cu Tine,
ºi nu este greu mai uºor ca ºi cel de sub crucea Ta peste om,
Doamne Fiule, cãci Tu cu omul le duci pe toate cele de la om,
iar omul cel de sub crucea Ta are cea mai dulce povarã, po-
vara iubirii, Fiule îndurerat în moarte ºi în înviere, cãci omul
nu ºtie ce este aceastã iubire a Ta pentru om, moartea ºi în-
vierea Ta, Fiule al vieþii cea plinã de har pentru om. Dau sã-l
spãl în lacrimi pe cel ce cautã viaþa Ta pentru viaþa sa, cãci eu
m-am nãscut ca sã plâng ºi sã fiu izvor de lacrimi pentru viaþa
fiecãrui om care voieºte sau nu voieºte viaþa Ta. Cel ce se
roagã la Tine prin mine, nu mã vede, nu mã ºtie cã eu n-am
cunoscut pe pãmânt ºi în cer altã bucurie decât lacrima ºi
multul ei. Dacã omul ar vedea cã plâng mereu, nu s-ar mai
ruga la mine pentru el, ci ar cãuta sã-mi curme lacrima ºi sus-
pinul meu cel mult, ºi s-ar face Þie casã omul, cãci eu pentru
Tine plâng. De mila Ta plâng ºi în cer ºi pe pãmânt, cã mã
doare suspinul Tãu de la om ºi nu am bucurie mai mare ca
aceea cã plâng pentru Tine, copil îndurerat ºi Dumnezeule ne-
mângâiat. Maica durerii sunt, iar Tu eºti Fiul durerii, ºi unul
altuia ne suntem mângâiere prin durere, cã nouã, numai dure-
rea ne poate da putere pentru ea, cã n-avem altã viaþã, Doam-
ne ºi Fiule îndurerat ca ºi mama Ta. 

Dau sã-l spãl în lacrimi pe cel ce a dat de la el moartea,
pe poporul Tãu de azi, pe cel ce crede venirii Tale ºi cuvân-
tului Tãu, care aduce omului pocãinþã spre iertarea pãcatelor,
spre învierea din moarte, iar Tu plângi ca mine ºi cu mine, cã
aºa este Dumnezeu în cer ºi pe pãmânt, ºi aºa eºti Tu în mine,
ºi aºa sunt eu în Tine, ºi unul altuia ne suntem bucurie prin
lacrimi, ºi Tu mã plângi cã m-am nãscut sã plâng, ºi eu Te
plâng cã Te-ai nãscut sã plângi ºi sã suferi dupã om ºi de la
om, aºteptând ziua învierii omului, Doamne al învierii. 

Pun alinare în greu ºi pace multã peste cei ce stau locaº
al Tãu de venire de la Tatãl la om. Le dau prin lacrimi putere,
cu ruga mea spre Tine pentru ei, cãci în cer e locaºul celor ce
se roagã, Fiule scump, ºi e multã umilinþã în cer, ºi de aceea
e multã rugãciune, ºi nu e ca pe pãmânt între cei din cer. Pe
pãmânt omul se îngrijeºte de trup ºi lucreazã mult pentru
aceasta, iar între cei din cer se lucreazã mult pentru toate su-
fletele de pe pãmânt, ºi numai lacrimi varsã cei din cer pentru
cei de pe pãmânt care nu vãd cerul; cerul, care se face izvor
de spãlare a omului lipsit de viaþã; cerul, care plânge din sfinþi
pentru învierea omului. 

Vã dau putere din Fiul meu, vã dau ajutor pentru zidi-
rea cãrþii Mielului, copii care lucraþi ºi îngrijiþi aceastã mare
lucrare, ºi rugaþi-i pe toþi cei care vã ajutã, sã cearã la Domnul
ºi la sfinþi trezie mare, iubire fãrã preget ºi har pentru puterea
Fiului meu peste ei, iar voi sã-i sprijiniþi de pe pãmânt, copii
veghetori, ºi sã-i îndemnaþi la credinþã ºi la umilinþã spre lu-
crul cel binecuvântat pentru fiinþa cãrþii venirii Fiului meu
întru cuvânt de înviere peste pãmânt. Amin, amin, amin. 

– TTTT u, mama Mea, stai ºi în cer tot ca pe pã-
mânt, izvor de lacrimi, ºi aºa te mângâi, ºi

aºa Mã mângâi tu în durerea ta ºi a Mea de la om. Numele tãu
de mamã e maica durerii ºi izvor de lacrimi. Peste tot pã-
mântul plângi, peste tot pui sãmânþa cuvântului Meu, pe care
o semãn peste om ca sã ia viaþã omul ºi sã se scoale din
moarte ºi sã ia jugul Meu cel plin de umilinþã. I-ai spus
poporului Meu cã între cei din cer e mare umilinþã ºi de aceea
e multã rugãciune în cer pentru om. O, ce tainã mare i-ai spus
lui, mama Mea! O, ce iubire i-ai descoperit din cer, ca sã ºtie
el ce se lucreazã de cei din cer ºi ca sã vadã el ce se lucreazã
pe pãmânt ºi pentru ce trudeºte omul pe pãmânt. Pe pãmânt e
trupul stãpân peste om ºi mult trebuie sã lucreze omul pentru
trup, iar Noi trebuie sã plângem mult, mamã, ºi sã udãm
mereu orice sãmânþã semãnatã de Noi peste om, ca sã ro-
deascã ea, ºi ca sã creascã omul din ea ºi nu numai din el,
mamã. 

O, poporul Meu, cel necãsãtorit se îngrijeºte cum sã
placã Domnului, cum sã lucreze Domnului, aºa este scris în
Scripturi. Fericit este cel ce trãieºte din Scripturi, cãci în ele
gãseºte viaþã veºnicã ºi nu vremelnicã, poporul Meu. O,
scoalã-te de dimineaþã ºi lucreazã viaþã veºnicã ºi lucreazã-þi
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vindecare de neputinþe ca sã poþi sã-þi lucrezi viaþã veºnicã.
Eu þi-am dat tot ce am avut, ca sã ai ºi ca sã ºtii ºi ca sã lu-
crezi, iar sfinþii cei cereºti te-au învãþat acum ºi ei pe pãmânt.
Din ceata lor grãieºte vouã azi mucenicul Gheorghe, cel ce
mult M-a iubit ºi a iubit. Amin, amin, amin. 

– TTTT e-am iubit, ºi apoi am iubit, Doamne al iu-
birii sfinþilor. Mi-am lucrat viaþã veºnicã, ºi

peste foc am cãlcat pentru ca sã mi-o lucrez, ºi ca sã am apoi
sã Þi-o dau, iar Tu sã-mi împarþi din truda mea spre salvarea
mea. Þi-am adus rod ºi Te-am mângâiat în durerea Ta dupã
om, cãci sfinþii au în ei aluatul umilinþei ºi al credinþei ºi al
rugãciunii, ca ºi mama Ta, Doamne. E gol fãrã Tine omul, e
gol de viaþã ºi de rod de viaþã, iar eu mã aºez pildã cu viaþa
mea în viaþa Ta pe pãmânt, ºi mã dau ºi din cer, cãci cu umi-
linþã plâng cu sfinþii pentru toate sufletele de pe pãmânt care
nu plâng, care nu cautã cu viaþa Ta în viaþa lor, Doamne în-
viat, dupã ce cu moartea pe moarte ai cãlcat. 

Izvor de rugãciune mã aºez înaintea Ta pentru zidirea
cãrþii cuvântului Tãu cel de cincizeci de ani peste poporul Tãu
de azi, peste pãmânt, Doamne. Pune putere de trup ºi de duh
peste cei ce-Þi lucreazã Þie lucru ceresc pe pãmânt, cãci Tu
poþi totul, Doamne al sfinþilor care cu umilinþã Îþi aduc Þie
rod din lucrul lor cu Tine. 

Eu Te-am iubit, ºi apoi am iubit, ºi aºa este iubirea, ca
în cer ºi nu ca pe pãmânt de la om. Eu Te-am iubit pe Tine ºi
am stat în Tine iubind, ca sã-i fac sã creadã în Tine pe cei pe
care-i iubeam, iar darul meu a rãmas pe pãmânt, cãci aºa este
lucrarea sfinþilor, care rãmâne pe pãmânt când ei îºi iau în ce-
ruri casã. Iubirea, din cer se învaþã, iar între cei cereºti e umi-
linþã ºi rugãciune ºi lacrimi, Doamne, ºi dulce este iubirea, ºi
Tu eºti izvorul ei. Amin, amin, amin. 

– EEEE u, Domnul, ºi mama Mea în sãrbãtoare în-
tre voi, ºi sfinþii în sãrbãtoarea lor, aºa am

izvorât cuvânt de iubire ºi de viaþã peste tine, poporul Meu,
iar de iubirea cea pentru Mine sã te laºi copleºit ºi sã nu te
mai vindeci de ea, ca sã fii tu viaþa Mea între fiii oamenilor
care nu iubesc viaþa lor în viaþa Mea, ºi sã te umpli de umi-
linþa sfinþilor cerului, ºi, iarãºi, de duhul rugãciunilor lor, ca
unii altora sã ne rãspundem, poporul Meu. 

O, Ierusalime, nu este bucurie mai deplinã ca ºi durerea
cea plinã de viaþã din viaþa Mea. Nici un adevãr nu este în
afarã de acesta, cãci Eu aºa sunt, ºi sunt Adevãrul, poporul
Meu. Numai durerea cea dupã Dumnezeu îl þine viu pe om ºi
veºnic viu. Numai aceastã bucurie deplinã a Mea când ea este
tot aºa ºi în om, numai aceea este viaþa cea fãrã de moarte în
om. «Cel ce crede în Mine nu va muri niciodatã», Eu aºa am
spus. Voiesc sã gãsesc în tine aceastã credinþã care biruieºte
moartea, cãci Eu adevãrat am grãit prin cuvântul acesta. 

O, poporul Meu, ascultã glasul Meu, ca apoi sã ascult
Eu glasul tãu ºi sã ne îmbrãþiºãm prin cuvânt ºi unul altuia sã
ne dãm viaþã ºi sã ne dãm iubire ºi vindecare prin ea, poporul
Meu. Amin, amin, amin. 

23 aprilie/6 mai 2005

Duminica a doua dupã Paºti, a sfântului apostol Toma

Glasul Domnului se aude cu multul în locuinþa morþilor, iar aceºtia
îl înþeleg mai mult decât cred oamenii de pe pãmânt. Tainele cele
de nepãtruns cu mintea omului sunt cele pãtrunse de omul cel
pãtruns de ele. Apostolul Toma mãrturiseºte tainica fiinþã a 

Domnului în el. 

BBBB at, ºi Mi se deschide, cãci sunt Pãstorul Cel ade-
vãrat. Bat la porþi ºi intru ºi nu sar pe deasupra.

Bat când intru, cã nimic nu împlinesc pânã nu vestesc, ºi
lucrez aºa ca sã fac credinþã ºi putere pentru credinþã în om,
pentru Dumnezeu. Amin. 

Hristos a înviat! ºi-au spus unii altora ucenicii ºi uce-
niþele Mele dupã ce Eu am împlinit scularea Mea dintre
morþi, înviere pe care o vestisem lor mai înainte ca ea sã Mã
arate înviat înaintea lor. Mai întâi am vestit, mai întâi am
bãtut, ºi apoi M-am arãtat lor cu trupul Meu cel de la Tatãl,
cãci am înviat, ºi apoi M-am dus la Tatãl sã-I mulþumesc pen-
tru puterea cu care am cãlcat cu moartea pe moarte, ºi apoi
M-am adus la ucenici bucurie, ºi nu M-am dus la ei pânã ce
nu M-am vestit, pânã ce nu am bãtut ca sã intru la ei. Le des-
luºisem cã a treia zi voi învia, ºi, dupã ce am înviat, M-a vã-
zut Maria Magdalena ºi M-am fãcut cunoscut ei, ºi i-am spus
cã Eu Mã sui la Tatãl pentru ca sã-I mulþumesc, iar ei i-am
spus sã se ducã sã Mã vesteascã ucenicilor Mei cã am înviat
ºi cã M-am lãsat vãzut ºi cunoscut de ea pentru ca sã Mã mãr-
turiseascã ea. 

Mai întâi M-am vestit lor înviat, mai întâi am bãtut, ºi
apoi am intrat la ei, ºi aºa am fãcut ºi cu Toma, cel dintre
ucenicii Mei care nu era cu ei la prima Mea arãtare înaintea
lor dupã înviere, a treia zi de dupã rãstignirea ºi moartea Mea
pe cruce. 

Hristos a înviat, poporul Meu! Mari ºi minunate sunt
lucrãrile Mele în mijlocul tãu, ºi cu care Mã vestesc mai întâi,
cã nu pot fi altfel lucrãrile lui Dumnezeu pe pãmânt. Când Eu
Însumi vestesc în mijlocul tãu salutul învierii Mele, cei din
locuinþa morþilor scapã de orice urmã de durere, cãci se mân-
gâie la glasul Meu cel pentru ei, cãci glasul Meu este cel mai
aºteptat de ei, cu mult, cu mult mai mult decât ºtiu oamenii
de pe pãmânt ce înseamnã acest glas ca sã-l poatã auzi apoi,
ca sã poatã sã creadã mai întâi, ºi sã-l audã apoi. Din mijlocul
tãu însã glasul Meu se face auzit cu multul în locuinþa mor-
þilor, ºi nu e bucurie în cer ºi pe pãmânt ca bucuria lor cea atât
de mare, ºi nu e loc între cer ºi pãmânt în care Eu sã fiu cu-
noscut ºi aºteptat ca ºi la ei. ªi iatã, Eu, Domnul, Cel ce am
înviat pentru fiecare om pe care moartea îl þine rob pe pãmânt
ºi sub pãmânt, rostesc, pentru bucuria tuturor celor care se
bucurã cu dor ºi cu aºteptare, rostesc pentru toþi vestea învie-
rii Mele: Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! 

M-am fãcut începãtura învierii celor adormiþi, odatã cu
moartea ºi cu învierea Mea, ºi am lucrat aceasta cu grabã,
precum scrie în Scripturi, cãci eram aºteptat de cei þinuþi în
robia morþii. Trei zile au fost pentru aceastã rãscumpãrare,
fiindcã Eu, Domnul, nu se putea sã vãd moartea ºi stricãciu-
nea ei mai mult decât era scris în prooroci. Moartea Mea pe
cruce avea cu ea învierea Mea pentru toþi cei adormiþi care
Mã aºteptau de Izbãvitor de la Tatãl, ºi pentru ucenicii Mei,
care aveau sã înþeleagã prin aceasta cã Eu sunt trimisul Tatã-
lui, Cel ce am fãcut lumea cu cuvântul Lui cel de Mine rostit. 

O, ce umilinþã are Tatãl Meu! El pe Mine M-a pus sã
rostesc facerea Lui întru lucrare de cer ºi pãmânt. O, ce umi-
linþã am Eu, Fiul Tatãlui Savaot! Eu pe voi vã pun sã rostiþi
facerea Mea întru lucrare de cer nou ºi de pãmânt nou, cea cu
cuvântul Tatãlui cel din Mine rostit peste voi ca sã-l luaþi voi
ºi sã-l aºezaþi pe pãmânt facere a lui Dumnezeu prin împli-
nirea lui dupã rostirea lui, cãci Eu rostesc, ºi numai aºa lucrez
sã împlinesc. 

O, copii care-Mi deschideþi când bat ca sã intru cu fa-
cerea Mea, cu lucrarea Mea cea prin voi ºi prin cuvânt, o, ce
umilinþã aveþi voi! Voi, pe fiii cei credincioºi ºi cuminþi ºi as-
cultãtori, îi puneþi sã lucreze cuvântul cel rostit de Dumnezeu,
ºi îi puneþi sã-L mãrturiseascã pe Dumnezeu. O, copii umiliþi,
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vã iau ºi vã aºez peste durerile Mele ca sã le ºtiþi, ca sã le
simþiþi ºi ca sã împãrþiþi din ele viaþã peste cei ce au milã de
Dumnezeu. Mi-e tare drag de voi când vã aud inimioarele ºi
mintea ºi cuvântul care îndeamnã pe cei ce pot iubi viaþa Mea
sã iubeascã durerea ei ºi sã trãiascã puterea ei, ºi sã doreascã
în ei lacrima Mea, lacrima cerului, copii miloºi cu Dumne-
zeu. Tainele cele de nepãtruns de mintea omului sunt cele
pãtrunse de omul cel pãtruns de ele, copii ai înþelepciunii cea
de sus. Îmbrãþiºaþi în duhul înþelepciunii cereºti pe cei miloºi
cu Dumnezeu, ºi nu tãceþi înaintea lor, cãci scris este cã vor
fi toþi învãþaþi de Dumnezeu. Precum Eu bat, ºi voi Îmi des-
chideþi ca sã stau cu poporul Meu, aºa ºi voi, bateþi, ºi sã vi
se deschidã, cã voi trebuie sã semãnaþi cu Mine ºi sã intraþi pe
uºã ºi nu pe deasupra, dar poporul Meu trebuie sã înveþe tot
mai desluºit tainele Mele cu el ºi sã se lase el pãtruns de ele,
cãci credinþa aceasta nu este a tuturora, fiilor copii. 

Sunt cu ucenicii Mei în sãrbãtoare de înviere, ºi cu tine
suntem, poporul Meu. Ucenicul Meu Toma a fost pãtruns de
tainele cele de nepãtruns de mintea omului, ºi care sunt pã-
trunse de omul cel pãtruns de ele. Acest ucenic a fost tainã
între ceilalþi ucenici ai Mei. El M-a pãtruns mult, poporul
Meu. Pe Mine, Cel tainic, Cel nepãtruns, M-a pãtruns acest
ucenic, ºi cu dor a dorit sã-i facã pe toþi ucenicii Mei sã crea-
dã cu pãtrundere ºi sã mãrturiseascã ei cu toatã puterea lor
taina cea pentru care Eu M-am coborât de la Tatãl pe pãmânt
ºi M-am întrupat ca sã Mã las cu trupul pe cruce rãstignit ºi
sã pot arãta nepãtrunsa tainã a învierii morþilor prin însuºi
trupul Meu. 

Începusem cu o sãptãmânã înainte sã Mã vestesc Dom-
nul învierii morþilor, cãci Tatãl Meu Îmi pregãtise sã împli-
nesc învierea lui Lazãr, care murise pentru aceastã minune
prin care Eu M-am arãtat minunea Tatãlui, învierea morþilor,
pe care Marta o credea, dar se ducea cu ea pânã la ziua cea
din urmã a timpului cel de dinaintea învierii celor morþi. Spai-
mã mare i-a cutremurat pe cei care se credeau stãpâni pe cer
ºi pe pãmânt, ºi au cãutat sã stârpeascã ºi pe Lazãr ºi pe Mine,
uitând cã ei nu sunt stãpâni ai morþii ºi ai învierii. 

Apostolul Meu Toma i-a iubit mult pe ucenicii cei îm-
preunã cu el ai Mei, ºi le-a adeverit cu putere ºi cu mãrturisire
cã Eu sunt, cã am fost mort ºi am înviat ºi M-am arãtat ºi i-am
bucurat ca sã le dau putere de credinþã ºi de mãrturisire ºi
sã-Mi fie ei martori pânã la toate marginile, precum Eu i-am
sortit sã lucreze, spunându-le aceasta mai înainte de patima
Mea. 

Adânc de tainã am fost Eu în inima ucenicului Meu
care a arãtat cu degetul lui trupul Meu cel înviat. Înþelepciu-
nea cea din cer era frumuseþea lui, iar credinþa lui era cea care
L-a adeverit pe Fiul lui Dumnezeu înviat din rãstignire.
Amin. 

– MMMM i-e tare dor ºi acum, Domnul meu ºi
Dumnezeul meu, sã Te mãrturisesc deslu-

ºit ca ºi atunci ºi sã-i ajut pe cei ce nu Te pot iubi cu credinþa
ºi cu fapta ei, ºi sã le spun cã eu Te-am iubit cu credinþã ºi cã
Tu ai ºtiut tainica mea iubire, tainica mea umilinþã ºi dulcea
mea credinþã, pe care am voit s-o aºez ºi în cei înfricoºaþi de
iudei, fraþi ai mei, ucenici ai Tãi, ºi sã se scufunde ei în tainica
Ta fiinþã, care era cu trupul înaintea noastrã în vremea când
Te-ai arãtat nouã dupã învierea Ta, Domnul meu ºi Dum-
nezeul meu. 

O, mi-e tare dor de Tine în om, aºa cum îmi era dor de
Tine în ceilalþi fraþi ai mei, ucenici ai Tãi, ºi la aceia am dorit
sã Te dovedesc cã eºti Domnul, Care ne-ai învãþat trei ani ºi
jumãtate sã Te pãtrundem, cãci erai Cel nepãtruns de mintea

omului, Tu, Cel pãtruns de omul pãtruns de Tine aºa cum am
fost eu, Domnul meu ºi Dumnezeul meu. M-ai pãtruns cu
totul când m-ai luat sã-Þi fiu ucenic dupã ce ai înviat trup
mort ca sã mã poþi lua pe mine sã fiu al Tãu ºi sã Te
mãrturisesc mai mult, mai cu putere, ºi sã mã numesc al Tãu
numindu-Te Domnul meu ºi Dumnezeul meu. 

Iubirea mea cea plinã de tainã a fost de nepãtruns dupã
ce Tu m-ai pãtruns de taina fiinþei Tale fãcându-mã apoi sã-Þi
pãtrund dumnezeirea cu care ai stat între ucenici înainte de
cruce ºi apoi dupã înviere când ai venit sã ne dai pacea ºi sã
ne mângâi, cãci eu m-am mângâiat cu trupul Tãu cel înviat,
pe care l-am îmbrãþiºat cu tot cuprinsul fiinþei mele tainice ºi
nu numai cu degetul pe care cu mâna Ta mi l-ai luat ºi l-ai
atins de rana rãstignirii Tale, Domnul meu ºi Dumnezeul meu
Cel înviat, ºi m-ai numit fericit ºi credincios, sortindu-le o ºi
mai mare fericire celor ce vor crede ºi nu Te vor vedea, aºa
cum eu Te-am vãzut pentru credinþa multora apoi. 

M-ai învãþat sã nu fiu necredincios, ci credincios, ºi
mare tainã a purtat ziua aceea pe care sfinþii pãrinþi ai celor
credincioºi au numit-o de atunci ºi pânã la sfârºit cu numele
meu ºi toþi îi zic duminica Tomei, cãci eu Te-am mãrturisit în
ziua aceea, ºi mãrturisirea mea mã mãrturiseºte ºi îmi vesteº-
te mistuitorul meu dor cu care am voit sã Te cuprind cu îm-
brãþiºarea mea dupã ce Tu, înviind ºi ducându-Te ºi întor-
cându-Te de la Tatãl la noi, Te-ai arãtat înviat, ºi, ca din mor-
mânt când ai ieºit, aºa ai ºi intrat la noi, cei ferecaþi în foiºor,
prin uºile încuiate, nimic atingând, nimic stricând, ci intrând
ºi ieºind ca din mormântul peste care au rãmas neatinse pe-
ceþile sub care ai stat, ºi aºa Te-ai arãtat ºi aºa Te-ai mãrturisit
Stãpânul morþii ºi al învierii, Domnul meu ºi Dumnezeul
meu. Amin, amin, amin. 

– OOOO,poporul Meu, mari ºi minunate sunt lucrã-
rile Mele în mijlocul tãu, ºi cu care Mã

vestesc mai întâi, cã nu pot fi altfel lucrãrile lui Dumnezeu pe
pãmânt. Tainele cele de nepãtruns de mintea omului sunt cele
pãtrunse de omul pãtruns de ele, iar Eu, Domnul, de cel ce
voiesc Mã îndur, ºi fac din el apoi mãrturisitor al celor nepã-
trunse ale Mele, poporul Meu. Ucenicul Meu Toma a lucrat
minunat pe pãmânt, ºi a lucrat de pe pãmânt ºi pânã-n cer în
vremea lucrului Meu cu el pe pãmânt. Taina cea de nepãtruns
a credinþei lui, a lucrãrii lui cu Mine între oameni, a fost mã-
reaþã în timp ºi peste timp, ºi îi povãþuiesc pe cei ce au auzit
ºi aud de Domnul învierii ºi de ucenicii Lui, sã-ºi aminteascã
de tainica ºi descoperita lucrare ºi mãrturisire a ucenicului
Meu Toma, prin care morþii au înviat ºi au mãrturisit puterea
Mea din ucenicii Mei cei mãrturisitori. Sã se opreascã orice
om cu mintea sa ºi sã se uite la lucrãrile Mele cele de dupã
învierea Mea prin ucenici pe pãmânt. 

O, fii ai oamenilor, ºi voi, cei ce nãdãjduiþi în Dum-
nezeu dupã cum ºtiþi voi aceasta ºi dupã cum voiþi! Opriþi-vã
cu mintea ºi luaþi în ea minunile cele uitate de voi, pe care Eu
le-am aºezat mãrturie între Mine ºi voi prin ucenicii Mei spre
mântuirea sau osândirea voastrã. Am lucrat prin ei lucrãri fãrã
de seamãn, mai multe ºi mai mari ca atunci când eram cu ei
pe pãmânt, cãci le-am fãgãduit cã aºa voi lucra apoi prin cei
ce cred peste cei fãrã de credinþã. Cutremuraþi-vã ºi ruºi-
naþi-vã de necredinþa voastrã, de depãrtarea voastrã de Dum-
nezeu ºi întoarceþi-vã sã credeþi ºi sã înviaþi voi, cei care spu-
neþi cã Hristos a înviat, ºi despre care Toma, ucenicul Meu,
v-a încredinþat. 

Iar tu, popor al cuvântului Meu peste morþi ºi peste vii,
aratã-te cu adevãrat cã ºtii sã crezi ºi sã spui tuturor, în chip
minunat ºi adevãrat, vestea învierii Mele care strigã peste
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timp: Hristos a înviat, ºi moartea a stricat ºi viaþa s-a arãtat,
cãci El, Cel adevãrat, a înviat, adevãrat a înviat! Amin, amin,
amin. 

25 aprilie/8 mai 2005

Duminica a treia dupã Paºti, a mironosiþelor 

Domnul poartã suferinþã de la pãcatul omului care nu se lasã de
pãcat. Credinþa iubirii este dragostea care nu moare niciodatã pe
pãmânt ºi în cer. Cel ce iubeºte pe Domnul, îl doare ca pe Domnul 

durerea pentru om. 

SS unt Domnul Cel înviat, ºi grãiesc ca ºi acum
douã mii de ani când M-am arãtat ucenicilor

Mei, înviat din rãstignire, ºi le-am spus lor: «Pace vouã!».
O, poporul Meu de azi, Mã strâng cu tine sub taina

învierii Mele dintre morþi ºi tainic stau în mijlocul tãu cu
mironosiþele cele de atunci, ºi unii altora ne dãm salutul în-
vierii, vestea care strãbate peste timp: Hristos a înviat! Noi vã
spunem vouã, iar voi Ne spuneþi Nouã: Hristos a înviat! ºi
fericiþi ºi mângâiaþi sunt cei ce aºteaptã din cele ce nu se vãd,
cei ce au dezbrãcat trupul cel pãmântesc pentru trupul cel
ceresc al sufletului lor, fericiþi sunt aceºtia când aud salutul
cel de acum douã mii de ani, salutul vieþii cea de veci a lui
Dumnezeu ºi a omului, cãci viaþa este Hristos, ºi este veºnicã,
ºi este. Amin. 

Hristos a înviat! Eu, Domnul Cel înviat, Eu vã spun
vouã, celor ce v-aþi strâns în grãdina întâlnirii pentru sãrbã-
toarea voastrã cu mironosiþele învierii Mele, pentru sãrbã-
toarea lor în mijlocul vostru, iar acum vã dau cuvântul cel de
viaþã dãtãtor, cãci Duhul Meu aceasta lucreazã: viaþã din viaþa
Mea peste om. Amin. 

Pace vouã, copii care aºteptaþi cu cartea deschisã intra-
rea Domnului! Vã preþuiesc nespus, fiilor copii. Nu este fãp-
turã pe pãmânt sã vã simtã ºi apoi sã ºtie sã vã preþuiascã pe
voi, dar cei din cer aºteaptã dupã voi aºa cum aºteptau sfintele
mironosiþe clipa sculãrii Mele înviat, ca sã se bucure ºi sã
împartã bucurie apoi. O, cei din cer au mare grijã de voi, cãci
cei cereºti vãd cele ce nu se vãd ºi care sunt cu voi spre
lucrare peste cei din cer ºi peste cei de pe pãmânt, fiindcã Eu
le lucrez, cãci Tatãl lucreazã ceea ce Eu lucrez. Întãriþi-vã,
dar, trupul ºi inima, cãci grija lucrului Meu vã strânge ini-
mioara ºi trupul, care vã sunt obosite de veghe, de neodihnã,
de nesomn, de greul Meu de peste voi, dar întãriþi-vã cu
Duhul Meu Cel plin de veghe, Cel plin de putere peste cei
neputincioºi ºi mici, ºi daþi-Mã poporului Meu de hranã spre
creºterea Duhului Meu în ei, cãci ei trebuie mult sã scadã, ca
sã cresc Eu, ºi în ei sã cresc, fiindcã Eu cresc prunc, cãci aºa
cresc copiii Tatãlui Meu, ºi cresc dupã chipul ºi asemãnarea
Mea ºi nu dupã ei. Amin. 

Caut sã grãiesc dupã priceperea omului, cãci sunt plin
de milã pentru om. Când grãiesc þie, poporul Meu, grãiesc
ca sã dau grãirea Mea la om ºi ca sã ia omul creºtere ca a
Mea, cãci Eu am crescut prunc ºi n-am fãcut niciodatã voia
Mea, ci numai voia Tatãlui ºi a omului care vrând-nevrând,
ºtiind-neºtiind împlinea peste Mine Scripturile cele dure-
roase, dar slãvite prin durerea lor despre taina Mea cea din
mijlocul oamenilor care împlineau cele scrise despre Mine în
Scripturi. Grãiesc dupã priceperea omului ºi sunt plin de milã
pentru om ºi nu fac aceasta cã sunt dator la om, ci fac cã sunt
milos. Omul însã nu e milos cu Mine, Cel plin de milã, Cel
milos pentru el. 

Dacã n-aº fi Pãrinte al multora, n-aº fi milos, poporul
Meu. Mila Mea e ca în cer, cãci din cer se vede bine pe

pãmânt, se vede bine în om. O, multã strigare, în fel ºi chip,
am fãcut ºi tot fac peste om ca sã-l aºez pe calea vieþii Mele
ºi sã-l iau de pe calea vieþii lui, dar am lucrat ºi lucrez ca un
Pãrinte ºi nu ca pedepsitor. Omul însã nu M-a urmat, nu i-a
fost milã de suferinþa Mea cea de la el, ºi apoi Eu nu l-am mai
strigat, nu l-am mai trezit, nu l-am mai mustrat, nu l-am mai
lovit Eu, ci l-a lovit fapta lui, iar Eu am luat asupra Mea viaþa
lui cea cu greºalã în ea, cãci sunt milos ºi nu-l mai pedepsesc
pe cel ce nu Mã ascultã. Iau vina lui asupra Mea, cã nu se
poate altfel. De douã mii de ani, aceasta Îmi este suferinþa,
pãcatul omului Îmi este ea, ºi nu e om sã Mã mai ierte de su-
ferinþa Mea cea de la el. Mereu Mi-o face, mereu Mi-o dã,
cãci omul nu e milos nici cu el, nici cu Dumnezeu, de vreme
ce se lasã dupã gustul lui cel trecãtor, ºi nu e om sã-ºi pricea-
pã moartea aceasta a lui, ºi nu gãsesc de la om dragoste pen-
tru dragostea Mea înspre om, ºi plâng îndurerat de la om. 

– OO,nu plânge ºi azi îndurerat, Doamne înviat.
E dulce dragostea mea pentru Tine din

mijlocul mironosiþelor durerii ºi învierii Tale apoi. Nu plânge.
Eu Te-am iubit, ºi cu putere ºi cu durere Te-am iubit de când
Tu mi-ai dãruit ca iubire a mea durerea Ta, Doamne drag al
inimii mele, mãrite Stãpân al noii mele vieþi, dupã ce Tu, ca
Domn al învierii morþilor, m-ai atins în inima mea plinã ºi ai
golit plinul ei ca iarãºi sã o umpli, ºi de la Tine sã o umpli pe
ea. Nu plânge. Îþi mângâi suferinþa Ta cea de la om, aºa cum
Þi-am mângâiat-o dupã ce Þi-am urmat dintre cei morþi de pe
pãmânt, dupã ce eu Te-am cunoscut între oameni, Doamne
iubit al meu, cãci eu Te-am iertat de suferinþa Ta cea de la
viaþa mea fãrã curat ceresc în ea, ºi Þi-am dat apoi împãrãþia
mea Þie, ºi toþi m-au vãzut în mine cu Tine, mãrite Stãpân al
noii mele vieþi. Nu plânge. Eu sunt iubita durerii sufletului
Tãu dupã om. Te-am mângâiat cu dorul meu, care Te cãuta
printre trupurile morþilor ca sã Te cuprind înviat. Te-am aºtep-
tat sã înviezi, cã n-am putut sã nu cred cã vei învia a treia zi,
dar credinþa mea a fost dragostea, care nu moare niciodatã, ºi
fericit este cel ce nu moare niciodatã, cãci acela are ca viaþã
dragostea pentru Tine, Stãpâne Domn al vieþii mele cea fãrã
de moarte, pe care eu am ascuns-o în viaþa Ta, ca sã am viaþã,
ºi s-o am pe veci, nu prin credinþã, ci prin dragoste, Doamne
mãrit ºi scump ºi plin de milã, cãci Tu eºti milos ºi iei asupra
Ta pãcatul celor ce nu se lasã de pãcat. Eu însã am luat asupra
mea dragostea Celui ce nu Se lasã de dragoste, dragostea Ta
pentru om, Doamne milos ºi rãnit de dor dupã om. 

Încununez sãrbãtoarea prietenelor mele mironosiþe
surori, uceniþe ale suferinþei Tale de la om, cãci Te-am mân-
gâiat în dureri ºi am trecut pânã peste moartea Ta, ca sã stãm
în faþa învierii Tale, iar eu Te-am vãzut înviat când Te cãutam
sã-Þi dau mai înainte de înviere mireasma inimii mele, care
era a Ta cu toatã dragostea Ta în dragostea mea, cãci m-ai
nãscut într-o clipã, privind adânc cu ochiul Tãu senin în mine
ºi dându-mi noul dor de viaþã, viaþã fãrã de pãcat în ea, viaþã
fãrã de moarte în ea, dupã cum Tu m-ai dorit cu duh umilit ca
sã mã poþi avea locaº al vieþii Tale. Eu Te-am iubit, ºi cu
putere plinã de durere Te-am iubit, ºi mare e durerea iubirii,
cãci ea este iubirea cea tare, iubirea cea din Dumnezeu,
Doamne iubit al noii mele iubiri. Amin, amin, amin. 

– SS lãvitã între iubiri sã-þi fie iubirea ta, iubita
Mea, copila Mea, mironosiþã a învierii

Mele, a iubirii Mele cea fãrã de casã, dar tu ai fost adãpostul
ei, copilã mireasã înviatã dintre morþii lumii, Maria din Mag-
dala, fãpturã a Mea, rod al lucrãrii Tatãlui în Mine pentru mila
Mea de om. Amin. 
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O, bucuraþi-vã, iubite mironosiþe, bucuraþi-vã în dra-
gostea cuvântului celei dintre voi care ºi-a rostit iubirea du-
rerii Mele din ea, cãci cel ce iubeºte ca Mine, îl doare ca
Mine, dupã om, ºi îl cheamã pe om la iubire cu durere, la
moarte pentru viaþã. Bucuraþi-vã! E sãrbãtoare pentru voi, ºi
avem spre însoþire ceata celor adormiþi ºi strigaþi la masa Mea
cea pentru voi ºi cea pentru ei în ziua sãrbãtorii voastre.
Bucurie este pentru toþi acum, ºi se uneºte totul în aceastã
odihnã, ºi iarãºi spun, spre bucuria cea mare a celor pomeniþi
din adormire: Hristos a înviat! 

O, poporul Meu, odihna Mea doreºte dupã tine ca ºi
odihna celor ce dorm aºteptând trâmbiþa cea din urmã peste
ei, ca sã rãmânã descoperiþi apoi cu casa lor cea din cer, cu
trupul lor cel din cer, nefãcut de mâini. Va veni curând, cu-
rând la tine cel credincios lucrãrii Mele de la sfârºit de timp,
va veni la tine omul pãcãtos ºi greu de pãcate, îngrozit de ziua
mâniei Mele ºi îþi va spune þie: „Surpã-te peste mine ºi
acoperã-mã, ca sã scap de mânia lui Dumnezeu ºi sã mã as-
cunzi de ea!“. Voiesc sã te pregãtesc tot mai viu cu aceastã
putere a Mea în tine, dar tu trebuie încã sã înveþi sã creºti, ºi
prunc sã creºti, aºa cum Eu am crescut, ºi sã înviezi, poporul
Meu, ca Maria Magdalena, iar noua ta viaþã sã dea viaþã celor
morþi încã din floare, fiule de acum. 

O, poporul Meu, vine viermele ºi îºi pune sãmânþa sa
în bobocul de floare ºi mãnâncã viaþa Mea din boboc, iar când
urmeazã din boboc floare, ºi din floare fruct, rãmâne viermele
ascuns în fruct, ºi cu fructul odatã creºte, ºi apoi se stricã
fructul pe dinãuntru ºi se desprinde din pom apoi, cã nu pe
dinafarã se stricã el, ci în el, prin viermele din el. 

O, poporul Meu, þi-am adus de-a pururi numai sãnã-
tate, numai vindecare, numai binecuvântare, ºi mult eºti dator
sã-Mi aduci mulþumire ºi slavã, aºa cum îi aduci unui doctor
care te vindecã ºi îþi dã viaþã iar, poporul Meu. 

O, numai duhului rãu nu-i place vorbirea Mea cu omul,
vorbirea Mea între om ºi om, dar Duhul Meu Cel Sfânt a spus
la cei sfinþiþi: «Cuvintele voastre sã fie ca ale lui Dumnezeu»,
ºi nu le-a spus sã nu grãiascã sfânt. Cel ce nu are grãire sfântã,
gura aceea se goleºte de cuvânt de viaþã ºi se dedã spre cu-
vinte de durere pentru cei ce iubesc Duhul Domnului prin cu-
vânt între fraþi. Cine nu grãieºte cuvinte ca ale lui Dumnezeu,
acela cade din cuvântul lui Dumnezeu, cãci Eu îl aºtept pe cel
sfinþit sã fie cuvântul lui Dumnezeu ºi nu cuvântul sãu, cã al
sãu Mã osândeºte ca un judecãtor, fiindcã omul are alt cuvânt
în locul Meu din el, în inima lui, ºi cu acela Mã osândeºte, iar
Eu în el nu mai pot vedea ºi auzi pentru el. 

O, omule, Eu rabd când Mã judeci, fiindcã sunt bun ºi
milos ºi umilit, ºi Mã umilesc cu milã ºi rabd de la om. Omul
însã nu poate rãbda judecata Mea, nu poate, cã nu are duh
umilit, ºi are sinele în locul Duhului Meu, ºi cu el nu vrea sã
Mã primeascã, ºi Mã judecã omul cu sinele lui. 

O, omule, când tu stai pe locul Meu de Dumnezeu al
tãu, tu Mã judeci. O, omule, dacã tu erai Eu, ºi Eu, tu, cum,
oare, te-ai fi purtat cu Mine? M-ai fi lepãdat, ºi aceasta faci
când stai pe locul Meu de Dumnezeu. Ai voit sã nu poþi, nu
cã nu ai putut, ci fiindcã nu ai voit sã poþi. Þi-ai ales sinele, ºi
pe acela îl împarþi la sãraci ºi de aceea nu poþi sã te laºi de tine
ºi sã Mã faci pe Mine pe locul tãu din tine. O, omule, nu este
sfânt care sã nu greºeascã, dar cine Mã iubea pentru suferinþa
Mea în el, acela îºi pãrãsea agoniseala sa, truda sa, împãrþind
la sãracii cei lipsiþi avutul lui de pe pãmânt ºi nicidecum
strângând încã, ºi apoi Mã iubea, împotrivindu-se greºelilor
din el ºi lãsându-Mã pe Mine Domn al cugetului lui, ca sã-i

fiu pazã, ºi tare sã fiu împotriva lui însuºi, cãci el cãuta viaþa
pentru viaþa lui, iar Eu Mã dãdeam lui la rugãciunea lui. 

O, poporul Meu, dintre cei acum strigaþi la masa cea
binecuvântatã pentru ei, este un sufleþel mulþumitor, care se
bucurã de slava Mea cea de la credinþa ei în lucrarea Mea ºi
de la iubirea ei pentru fiii poporului Meu. O fiinþã de curând
plecatã între cei din cer, ºi pentru care Eu am pus mila Mea,
cãci sunt milos pentru om. Locuia într-o locuinþã pe care era
scris „rugãciune“, dar ea nu ºtia ce este scris de cãtre înger
pe acoperiºul casei ei pentru multa rugãciune înaintea Mea a
inimioarei de la care ei i-a venit aceastã locuinþã. Mi-a fost
milã de ea, cã Mã iubea, ºi i-a fost milã de ea celei care s-a
rugat la Mine s-o aduc pe aceasta lângã ea între cei din cer, ca
sã nu mai fie ºi ea vinovatã pentru pãcat în casa cea peste care
este scris „rugãciune“. Acum ea a uitat despãrþirea de cei de
pe pãmânt, ºi ºi-a luat loc de rugãciune între cei din cer, cã Eu
n-am voit ca ea sã mai facã vreun pãcat în casa numitã
„rugãciune“.

Iatã, poporul Meu, adevãrat þi-am spus cã va veni ºi
vine la tine omul greu de pãcat, omul care poartã peste el su-
ferinþã pe pãmânt ºi îþi spune: „Surpã-te peste mine ºi aco-
perã-mã ca sã scap, ºi sã mã ascunzi de mânia lui Dumne-
zeu!“. Va veni omul la tine ca la un munte de scãpare ca sã-l
acoperi pe el cu binecuvântarea pe care o ai tu de la Mine,
cãci Eu sunt Pãrinte milos ºi iau asupra Mea pãcatul omului
necãjit de la pãcat. 

Mi-a spus sã vin sã vã spun despre acest sufleþel ini-
mioara care a fãcut din casa ei locaº al rugãciunii pe pãmânt,
ºi aºa stã scris pe acest acoperiº al casei ei, cã pe ea o doare
cu durere cereascã pentru locul ei de rugãciune de pe pãmânt,
ºi care nu mai stã loc sfânt înaintea Mea, ºi plânge inimioara
care s-a rugat pe locul ei de rugãciune, dar are ºi bucurie pen-
tru un sufleþel câºtigat la cer pentru rugãciunile ei în aceastã
locuinþã. Amin. 

ªi acum, poporul Meu, cel ce stai cu zi de sãrbãtoare
pentru uceniþele Mele mironosiþe ºi pentru cei chemaþi prin
slujbã de pomenire a lor la masa lor de pomenire, Eu,
Domnul Cel plin de înviere, Domnul dragostei mironosiþelor
Mele cele de acum douã mii de ani, spun acum peste ziua
aceasta de sãrbãtoare în grãdina întâlnirii: Hristos a înviat! Eu
sunt Cel ce dau viaþã viilor ºi morþilor, ºi celor adormiþi, care
sunt vii prin taina învierii Mele, cãci pentru om Eu am înviat,
dupã ce am luat asupra Mea sarcina pãcatelor omului timpu-
lui cel de ºapte mii de ani, de când omul n-a mai pãstrat în el
împãrãþia Mea. 

Hristos a înviat, poporul Meu, ºi voi, cei care staþi
cete-cete în ziua acestei sãrbãtori! Pace vouã! E zi cereascã
aceastã zi dãtãtoare de viaþã ºi de înviere pentru viaþã. Hristos
a înviat! zic iarãºi, cã mare bucurie este aceastã mare urare de
vestire pe pãmânt ºi în cer, poporul Meu cel binecuvântat.
Amin, amin, amin. 

2/15 mai 2005

Duminica a patra dupã Paºti, a slãbãnogului 

Cine nu ºtie sã lege o ranã, sã nu facã ranã. Domnul nu a venit ca
judecãtor, ci ca vindecãtor. Domnul S-a nãscut pentru ca sã ia vina
omului pe umerii Sãi, iar omul nu-ºi poate purta umilinþa cea de la 

greºalele lui. 

LL a porþile cuvântului Meu aºtept mai înainte de
zorii zilei. Eu, Domnul Iisus Hristos, aºtept la

porþi, cã am cuvânt în Mine în ziua aceasta, iar el trebuie sã-ºi
ia loc în cartea sa. Amin. 
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E clipa scursului zilei de azi, a duminicii din ziua
aceasta, copii neputincioºi în porþi. Mai înainte de zori aºtept
sã puteþi pentru Mine ca sã vin în cuvânt. O, sã nu se scurgã
ziua acestei sãrbãtori fãrã sã Mã aºezaþi cuvânt în carte, cãci
dupã ce am coborât în cea din urmã oarã între voi, am strâns
iarãºi cuvânt, fiilor copii, iar fãrã el între voi, dupã ce el ia
fiinþã în Mine, e greu de voi, ºi e greu de Mine, cã e greu
cuvântul Meu când el grãieºte ºi nu poate grãi. Da, fiilor, el
grãieºte, ºi tot el nu poate grãi, cã dacã el nu se aºeazã pe
pãmânt, Mã apasã, ºi apãsarea Mea vã apasã ºi pe voi, cãci
Îmi sunteþi porþi, iar Eu sunt greu în porþi, ºi mult M-aº alina
sã nu uite poporul Meu ce sunteþi voi, cãci cine nu uitã
aceasta, vã ajutã la greu ºi nu apasã pe el, ºi nu apasã pe voi
cel ce vã ajutã pentru greul Meu de peste voi, ci, din contra,
are grijã mare acela, are grijã de Mine ºi de voi, iar de el nu
mai are, ºi aceasta înseamnã Dumnezeu în om, ºi aceasta nu
înseamnã omul în om. 

O, copii însãrcinaþi cu multul Meu cuvânt care se naºte
din Mine! Hai sã vã dau putere pentru ca sã-Mi daþi fiinþã în
carte, cã altfel vã frânge trupul aceastã sarcinã, cãci Dum-
nezeu este greu când nu poate, când este neputincios în omul
plãcut Lui. Eu, Cel ce vindec pe cel neputincios al Meu, sunt
neputincios în el când nu poate el pentru Mine din pricina
neputinþei lui, ºi de aceea îl vindec pe el ºi tot mereu îl ridic
pentru Mine, cãci pentru el dacã-l ridic, nu-i foloseºte lui,
adicã sufletului lui. Când Eu îl vindec pe cel neputincios,
acela cade în ºi mai grea durere dacã nu ºtie ce sã facã pentru
vindecarea lui cea de la Mine, ºi tare mult, tare mult Mã
doare, poporul Meu, când omul iarãºi face greºale dupã ce
Eu, Domnul, i le vindec la cererea lui sau la mila Mea de el,
ca apoi el sã-Mi mulþumeascã ºi nu sã facã ce vrea el cu darul
milei Mele. 

O, ce pildã mare de învãþãturã am lãsat Eu prin
vindecarea slãbãnogului! Când Eu l-am gãsit pe el pe margi-
nea scãldãtorii vindecãtoare prin îngerul ei, el era neajutorat.
Bolnav de multã vreme cum era, neajutorat de nimeni dintre
cei ce se adunau pentru vindecarea de neputinþele celor nepu-
tincioºi ai lor, Mi-a fost milã de el, ºi apropiindu-Mã i-am
spus: «Voieºti sã te faci sãnãtos? Scoalã-te, ia-þi patul ºi
mergi la casa ta, iar de acum sã nu mai greºeºti, ca sã nu-þi
fie þie ºi mai rãu». 

O, poporul Meu, cine, dupã ce este iertat de greºale,
cine are grijã apoi sã nu mai greºeascã pentru ca nu cumva
sã-i fie lui ºi mai rãu? Cine, fiilor, cine pe pãmânt? N-a înþeles
nimeni timp de douã mii de ani cuvântul Meu cel aºezat asu-
pra celui slãbãnog de treizeci ºi opt de ani dupã ce Eu l-am
vindecat pe el la scãldãtoarea oilor, acolo unde toþi îºi cãutau
vindecarea lor, iar unul altuia nu ºi-o cãutau. Eu însã altfel am
lucrat. Am cãutat pe cel ce nu avea ajutor de pe pãmânt ca sã
ajungã pânã la ajutorul cel prin înger din cer. 

O, poporul Meu, pe pãmânt omul nu se lasã ajutat de
Dumnezeu, cãci altceva înseamnã aceasta faþã de ceea ce ºtie
omul cã înseamnã, cã iatã, cel ajutat nu ºtie, apoi, sã se fe-
reascã de rãul în care a fost ca sã nu-i fie lui, apoi, ºi mai rãu.
Acela rãmâne dator cu ascultare, ºi trebuie sã nu mai greºeas-
cã, dar el nu ascultã aºa, ºi apoi este ºi mai rãu ºi este pedepsit
ºi mai rãu chiar cu multele lui greºale de dupã aceea. Eu l-am
ajutat pe cel ce nu avea cine sã-l ajute de pe pãmânt, ºi de
aceea v-am învãþat Eu sã aveþi milã, sã faceþi voi milã cu cei
ce nu are cine sã-i pomeneascã dupã ce ei pleacã din trup,
cãci pentru cei plecaþi din trup e ºi mai mare fapta ca pentru
cei ce sunt încã pe pãmânt ºi care, încã, iarãºi greºesc ºi iarãºi

stau nevindecaþi, de vreme ce mereu trebuie ajutaþi, ºi apoi ei
iarãºi greºesc. Cei plecaþi din trup nu-i mai poate ajuta ori-
cine, ci numai Dumnezeu ºi cei asemenea lui Dumnezeu. 

O, mare este învãþãtura Mea cea din ziua aceasta de
pomenire a slãbãnogului cel vindecat de mila Mea cereascã!
O, poporul Meu, nu trebuie sã aibã omul pretenþie sã-l ajute
cineva, ci sã fie ajutat numai când este ajutat, iar el sã se lase
ajutat atunci. O, omule, nu eºti tu acela care te crezi cã eºti,
ci eºti acela care te vede altul cum eºti, cãci altul te vede ºi nu
tu, fiindcã omul nu se poate singur citi, ci numai din faþa lui
îl citeºte pe el, aºa cum este ºi cu o carte pe care dupã ce o
deschide cineva, o citeºte. Cu omul însã este altfel, nu este ca
ºi cu o carte pe care trebuie s-o iei ºi s-o deschizi ca sã vezi
ce este în ea, ce scrie în ea. Omul nu se poate ascunde, ci este
cel din afara lui, cã în afara lui se vede cã se ascunde în el,
cãci fãþãrnicia omului este cea mai cititã carte a felului de a fi
al omului, ºi el se face greu în jur, ºi aceasta este semnul cã
el nu este adevãrat. 

O, poporul Meu, þi-am dat povaþã, fiule, ºi þi-am spus
cã dacã nu ºtii sã legi o ranã, tu sã nu faci ranã, cãci sângele
celui rãnit strigã lepãdat de cel ce l-a rãnit. Am pus poveþe fel
de fel în mijlocul tãu, cã voiesc sã înveþe de la Mine tot omul,
numai sã am Eu cum sã grãiesc în tine, poporul Meu. Slãbã-
nogul cel vindecat de Mine nu M-a iertat apoi de greºalele
vieþii lui, pentru care el suferise, chiar dacã Eu i-am spus sã
nu mai greºeascã, ºi ca sã-i fie lui ºi mai rãu ca pânã atunci,
ca sã se despartã de Dumnezeu ºi mai rãu ca pânã atunci, cãci
despãrþirea de Dumnezeu a omului e cea mai mare pedeapsã
a lui. 

O, omule, nu rãni om ºi apoi sã fugi fãrã sã pansezi
rana, cãci sângele celui ce suferã de la tine, strigã la Mine prin
rana lui. Dar este o ºi mai grea ranã rana aceea pe care i-o faci
tu pe ascuns fratelui tãu. Aceea este ºi mai strigãtoare la cer,
cãci este cinstea Mea din fratele tãu rãnitã, este ranã pentru
Mine aceea pe care o faci celui ce Mã iubeºte cu durere pen-
tru durerile Mele. Dacã te doare ceva de al Meu din tine din
pricina aproapelui, ºi el nu ºtie, aproapele tãu este în întu-
neric, ºi el nu ºtie întunericul sãu, cãci cine face o ranã ºi nu
o leagã apoi, acela este în întuneric faþã de fratele sãu cel rãnit
de la el. 

O, poporul Meu, ranã contra ranã e durere mare pentru
Mine de la tine, iar Eu nu vreau ca tu sã semeni cu cel ce a
zis: «Am ucis om pentru rana mea», ci, din contra, sã te scoli
sã legi întâi rana celui rãnit, ºi apoi s-o legi ºi pe a ta, ºi aceas-
ta înseamnã legea Domnului cu tine, poporul Meu; o, ºi cât aº
vrea sã ia tot omul aceastã învãþãturã cereascã ºi s-o aºeze om
peste om apoi pe pãmânt! Tu eºti poporul cel învãþat de Dum-
nezeu, dar omul din lume nu are de unde sã ia învãþãtura vieþii
aºa cum o ai tu de la Mine. 

O, fiilor, voi sã nu fiþi iubitori de sine ºi mândri în voi
ºi pentru voi, cãci acestea duc la pretenþii ºi apoi la despãrþiri
între fraþi de la cele pãmânteºti dintre fraþi. Nu e bine sã staþi
înaintea cerului rãniþi unul de la altul, cãci voi sunteþi creºtini
ºi nu lume, ºi vai celui ce se înºealã cu ceea ce este trecãtor,
ºi iatã, fiilor, Eu n-am venit pe pãmânt sã judec între frate ºi
frate, cã dacã fac aºa, unul din ei rãmâne vinovat. Eu am venit
sã ridic vina; vina pe care omul nu vrea sã ºi-o poarte, ºi nici
pe cea a aproapelui sãu nu poate s-o poarte dacã pe a lui n-o
poate purta. Eu însã vin vindecãtor peste om, cãci am învã-
þãturã de viaþã, ºi vã spun vouã pentru tot omul cã vorbirea de
rãu nu vindecã, nu rãcoreºte sufletul omului, ºi ea trebuie de-
pãrtatã de om. Cel ce nu-þi primeºte vorbirea de rãu, nu în-
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seamnã cã acela nu este prietenul tãu sau cã prin aceasta îþi
face rãu, ci înseamnã cã-þi face bine, cã-þi taie prilejul acestui
pãcat pe care de ºapte mii de ani îl face omul asupra altui om,
ºi, mai greu decât atât, asupra lui Dumnezeu, poporul Meu, ºi
omul nu ºtie cum vine aceasta. 

O, mult Mã doare când îl vãd pe cel ce zice cã Mã
iubeºte, ºi el nu ºtie cum sã fie al Meu, cum sã se dea Mie ca
sã fie al Meu. O, nu ºtie omul sã-Mi facã Mie fii, sã-Mi facã
Mie rod ºi sã Mi-l dãruiascã apoi. O mulþime de pãrinþi îºi
dau dracului copiii, cãci îi zic copilului „Lua-te-ar dracu!“
atunci când copilul îi supãrã. Dracul însã nu i-l ia, i-l lasã tot
lui, dar nu mai este al lui, ci este al celui cãruia el l-a dãruit
prin cuvântul cel rostit, ºi apoi prin copilul cel dãruit îl are ºi
pe pãrinte, îl trage ºi pe pãrinte, cãci altfel nu poate sã fie. Cu
Dumnezeu însã nu este tot la fel, ºi dacã-I dai Domnului co-
pilul, nu mai este al tãu, dar dacã îl mai þii în inimã ºi în grijã
ºi dupã aceea, o, nu mai e ca ºi cum a fost cu diavolul, care
þi-l lasã tot þie, ci este altfel. Iatã ce s-a întâmplat în poporul
Meu cu toþi copiii ºi cu toþi pãrinþii pe care Eu, Domnul, nu-i
mai am ai Mei. Mulþi pãrinþi au fãcut voia copiilor, ºi i-am
pierdut ºi pe pãrinþi ºi pe copii. Mulþi copii au fãcut voia
pãrinþilor, ºi i-am pierdut ºi pe copii ºi pe pãrinþi. Dar pãrinþii
care ºi-au dat lui Dumnezeu copiii ºi n-au mai cãutat apoi cu
grijã spre ei, aceia au înþeles vorbirea Mea cea cu greutate
când Eu acum douã mii de ani am spus: «Lãsaþi copiii sã vinã
la Mine ºi nu-i opriþi dacã vin». 

O, poporul Meu, cel ce zice cã Mã iubeºte pe Mine dar
îºi iubeºte ºi copilul, acela nu Mã iubeºte. Cine-ºi iubeºte
copilul, acela nu-L poate iubi ºi pe Dumnezeu, cãci la Mine
trebuie sã fie mãsura întreagã, poporul Meu. Cine-ºi iubeºte
copilul, acela este slujitor la idoli, este iubitor al rodului pã-
catului lui, ºi nu-i este ruºine sã facã aceasta, ºi Mã îndure-
reazã cu ranã adâncã acela care este iubitor de Dumnezeu cu
sfertul de mãsurã. O, aºa ºtie omul sã Mã iubeascã, poporul
Meu, ºi iatã, vai celui ce nu ºtie sã fie ucenicul Meu când el
zice cã aceasta este! 

O, nu se poate jumãtate, nu se poate nici la Dumnezeu,
nici la oameni. Nu se poate un om sã se dea pe jumãtate pã-
catului, chiar dacã îl auzi pe el cã nu a pãcãtuit decât pe ju-
mãtate. O, e altfel aceasta. E de ajuns sã-L pãrãseºti numai o
clipã pe Dumnezeu, ºi aceasta este trãdare, dar omul nu ºtie
ce înseamnã vindecarea de la Dumnezeu atunci când el vine
la Mine ca sã fie viu apoi. Eu i-am spus slãbãnogului sã nu
mai greºeascã, sã nu mai facã pãcat ca sã-i fie lui ºi mai rãu,
cãci pãcatele peste pãcate, dupã ce omul le cunoaºte ca pã-
cate, acelea sunt cea mai grea pedeapsã a omului, care dã
ceea ce este veºnic pe ceea ce este trecãtor. 

S-au supãrat iudeii pe cel vindecat de slãbãnogie dacã
Eu i-am zis lui sã-ºi ia patul ºi sã meargã la casa sa. L-au
certat, spunându-i cã nu-i este îngãduit sã-ºi ia patul în zi de
sâmbãtã, cãci a fost în ziua sâmbetei vindecarea lui. El însã
ºi-a ridicat pe umeri patul suferinþei, care nu i-a mai fost
povarã de dus, ci vindecare i-a fost, fiindcã povara lui i-o lua-
sem Eu, cãci n-am venit în lume sã judec omul, ci ca sã-l vin-
dec am venit, ca sã iau vina lui am venit, iar lui i-am spus sã
nu-ºi mai facã alta, ca sã nu-i fie lui ºi mai rãu, ca sã nu-Mi
fie Mie ºi mai rãu de la om, poporul Meu, cãci grea Îmi este
pedeapsa de la om. Tot pãcatul omului este pedeapsã pentru
Dumnezeu, este pedeapsa Mea, cãci Eu M-am nãscut pentru
ca sã iau vina omului pe umerii Mei. O, cum de nu vrea omul
sã semene cu Mine sau mãcar sã-ºi poarte cu umilinþã
umilinþa cea de la greºalele lui? El Mã roagã mereu sã i-o iau,

iar Eu sunt milos, sunt încã milos, ºi sunt însãrcinat de la om,
cãci omul nu-ºi poate duce pedeapsa pe care ºi-o lucreazã. 

O, poporul Meu, am slãbit de tot în om. Sunt slãbãno-
gul în om, aceasta sunt în om, ºi nu gãsesc vindecare pentru
rana Mea, ci gãsesc ranã peste ranã de la om. 

Mã plâng pe Mine, vã plâng ºi pe voi, copii însãrcinaþi
cu multul Meu cuvânt care se naºte din Mine ºi care nu-ºi aflã
sãlaº ºi împlinire în om. O, multã neputinþã am ºi în voi de
câte ori Eu sunt lovit din pãrþi în voi, cãci cine Mã ºtie cu voi,
cautã pentru binele Meu peste ei, cautã la voi voia lor, ºi
aceasta e slãbire pentru voi, copii miloºi, dar mila ar fi sã fie
rãsplãtitã tot cu milã, fiilor miloºi. Eu însã îl întãresc pe
poporul Meu cel milos, ca sã aibã grijã de sarcinile Mele de
peste voi, iar ei sã se facã uºori ºi plãcuþi în toatã clipa, ºi cu
mare veghe sã lucreze peste statul lor cu Mine ºi peste statul
Meu cu ei, ºi unii altora sã ne fim uºurare, ºi cu umilinþã sã
lucrãm aceasta. Amin. 

O, poporul Meu, numai viaþã, numai iubire, numai
ascultare ºi împlinire sã am Eu din mijlocul tãu, cãci Eu n-am
venit sã judec între frate ºi frate, ci am venit, poporul Meu, sã
iau vina asupra Mea, sã ridic vina, ºi tot aºa sã trãieºti ºi tu
între pãmânt ºi cer, cãci noi avem de întocmit cer nou ºi
pãmânt nou prin duhul iubirii cu care Eu am fãcut lumea,
poporul Meu. Amin, amin, amin. 

9/22 mai 2005

Duminica a cincea dupã Paºti, a samarinencei 

Ucenicii Domnului sunt plini de dor de cer pe pãmânt, iar oa-
menii sunt plini de trufia lor. Cei cereºti sunt îmbrãcaþi în casa 

lor cea din cer. 

VV enirea Mea în cuvânt e tot mai grea ºi pentru
Mine ºi pentru voi, copii istoviþi sub venirea

Mea. O, nu cã nu Mã primiþi când vin, nu cã nu Mã aºteptaþi
când vin, nu de aceea spun aceasta, ci pentru cã Mã doare ºi
pe Mine ºi pe voi venirea Mea, cãci voi sunteþi istoviþi ºi cu
sufletul, ºi cu trupul, ºi pe Mine Mã doare sufletul ºi trupul
vostru ºi vã port cu jale durerea, iar voi Mã purtaþi din greu,
ºi abia mai pot sã vã aºez înaintea Mea ca sã pot veni cuvânt
în carte. Toatã ziua M-a durut jalea sfinþilor, neputincioºi ºi ei
sã vã ajute. S-au purtat cu dorul în ei între cer ºi pãmânt, înso-
þind sãrbãtoarea fântânii samarinencei, fântâna casei întâl-
nirii, cãci samarineanca este îngerul acestei fântâni ºi aºteaptã
de fiecare datã cu dor ziua ei în curþile Mele, ziua de sãrbã-
toare a fântânii întâlnirii, fiilor copii. Aº fi voit din zorii zilei
sã aºez cuvânt cu sãrbãtoare, ºi pe sfinþi la masa Mea de cu-
vânt din ziua aceasta, ºi la apa fântânii, fiilor. Voi însã aþi fost
neputincioºi, ºi nu sunteþi altfel nici acum când ziua aceasta
pleacã de la locul ei. Mã uit cu jale la voi cum vã apasã lucrul
cãrþii cuvântului Meu cel de cincizeci de ani, cel din vremea
aceasta când Eu iarãºi vin de la Tatãl, cãci cuvântul Meu de
peste voi este venirea Mea pe pãmânt, ºi nu se poate sui la
mintea omului cât de grea Îmi este venirea acum, la sfârºit de
timp. 

O, fiilor, nimeni nu Mã aºteaptã sã vin ºi sã pot apoi
prin cuvântul venirii Mele, ºi de aceea Îmi este atât de greu în
voi, cãci voi nu aveþi ajutor de pe pãmânt pentru venirea Mea,
cã omul pe pãmânt e învãþat ca pe pãmânt, iar trupul pofteºte
împotriva duhului, ºi nu e nimeni sã aibã mai multã grijã de
Mine decât de el, cãci pe pãmânt e ca pe pãmânt, ºi nu e ca în
cer, fiilor copii. 
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Acum douã mii de ani Mi-am învãþat ucenicii sã spunã
în rugãciunea lor cãtre Tatãl: «Tatã, vie împãrãþia Ta ºi
facã-se voia Ta, precum în cer aºa ºi pe pãmânt», iar cine Îmi
este ucenic, acela plânge dupã împãrãþia cerurilor în el ºi apoi
o dã în jurul lui, ca sã fie pe pãmânt precum în cer, cãci
ucenicii lui Dumnezeu sunt plini de dor de cer pe pãmânt, iar
oamenii sunt plini de trufia lor, fiilor copii. Oamenii, dupã ce
cã sunt puþin iubitori de Dumnezeu, mai sunt ºi trufaºi, ºi nu
le este teamã sã fie aºa, cãci lor nu le este greu cu trufia, ºi le
este greu fãrã de ea, iar dacã uneori greul de la depãrtarea lor
de Dumnezeu îi mai mânã spre Mine, Cel milos pentru om,
aceasta þine atât de puþin cât pãrerea, iar omul, ca sã-ºi îngri-
jeascã viaþa lui, se întoarce mereu în blestemul de a nu-L iubi
pe Dumnezeu, ºi nu face dupã ce-Mi aflã dulceaþa aºa cum a
fãcut samarineanca dupã întâlnirea Mea cu ea la fântâna lui
Israel. Ea a avut duh umilit, ºi aceastã jertfã Mi-a adus, ºi nu
este om mai plãcut ca omul care are în el aceastã comoarã,
care se face casã lui Dumnezeu în om. 

Iatã, poporul Meu, samarinenii aveau duh umilit, iar
Israel avea duh trufaº. Samarinenii M-au primit ºi M-au
crezut, iar Israel nu M-a crezut ºi nu M-a primit, cãci se trufea
cu Dumnezeu ºi nu înþelegea cu mintea lui trufaºã cã trufia nu
este din cer, nu este de la Dumnezeu, ci este de la om, iar
omul care are în el acest duh, nu are cu ce sã-L cunoascã pe
Dumnezeu când El vine ca sã locuiascã în om, cãci Dumne-
zeu, în om Îºi are locuinþa Sa. Cine nu crede când Eu spun
acestea, sã se uite acela în Evanghelia Mea cea de la fântâna
lui Israel când Eu M-am întâlnit cu samarineanca ºi Mi-am
fãcut în ea sãlaº; în ea, ºi în cetatea ei apoi, prin duhul ei cel
umilit cu care ea nu se ascundea în ea, ci mai mult ieºea spre
vedere, ca s-o vindec de pãcatele ei ºi s-o fac apoi sãlaº al
Meu, ºi apoi mãrturisitor al Meu peste mulþi, ºi credincioºi, ºi
pãgâni. 

Omul care nu se saturã de viaþa lui în el, de duhul lui
în el, acela nu-ºi dã viaþa sa în schimbul vieþii Mele din el ca
sã fie el apoi ca Dumnezeu pe pãmânt ºi nu ca omul. Fariseii
ºi cãrturarii s-au supãrat pe Mine când am umblat la viaþa lor
deºartã, descoperindu-le-o pe ea în faþa mulþimilor, dar sama-
rineanca nu s-a supãrat, ci, din contra, s-a bucurat când i-am
descoperit viaþa ei, ca apoi s-o facã în ea plãcutã Mie prin
duhul ei cel umilit cu care M-a primit când i-am arãtat cã ºtiu
pãcatele ei ºi cã sunt Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce vine
ºi învaþã pe pãmânt pe om toate cele ale împãrãþiei lui
Dumnezeu. 

O, bine este omului sã nu se ascundã cu cele rele ale lui
ºi sã nu uite cã de Dumnezeu nu are cum sã se ascundã, cãci
Eu îi ies în cale ºi îl descopãr pe el. Când omul se ascunde de
om, atunci el se ascunde de sine, aºa cum a fãcut Adam când
s-a ascuns de Dumnezeu pentru pãcatul lui, pentru sinele lui
cel vinovat, poporul Meu. 

O, cum sã fac sã-i dau omului minte, ºi nu sã-i deschid
mintea lui, cã dacã fac aºa, pãþesc de la om ceea ce am pãþit
de la Adam, care s-a ascuns în sine, care s-a ascuns de el, ºi
omul nu înþelege cum vine aceasta. Cel ce nu se teme de
Dumnezeu, acela se ascunde de el însuºi pentru ca sã-ºi poatã
purta greºeala care se ascunde în el, ºi vai omului care are
greºale ascunse în el, cãci unul ca acela nu-I deschide lui
Dumnezeu aºa cum Mi-a deschis samarineanca atunci când
Eu i-am pregãtit mântuirea. 

O, poporul Meu, cautã, fiule, sã cunoºti bine taina
mântuirii tale, cãci ea nu înseamnã omul, ci înseamnã Dum-
nezeu ºi lucrarea Sa peste om. Cuvântul Meu, cel plin de

mântuire, sã-l faci folos peste tine, ºi nu uita sã te mãsori cu
sfinþii, ca sã vezi ce-þi lipseºte la mântuirea ta, ºi mãsoarã-te
cu Mine, poporul Meu, ca sã vezi ce eºti pe pãmânt, cãci cel
ce nu se mãsoarã cu Mine, acela se mãsoarã cu omul, de la
care el nu poate avea mântuire, ci numai vremelnicie, care îl
minte pe om cu faþa sa cea trecãtoare peste om, fãcându-l pe
om sã Mã þinã afarã, sã nu Mã ia în casa sa ca împãrãþie a lui
Dumnezeu în om. 

O, poporul Meu, nu i-a folosit lui Israel trufia cã el este
poporul Meu dupã numele lui. Cel ce este al Meu, acela sea-
mãnã cu Mine, nu cu sine, poporul Meu. Cel ce este al Meu,
acela nu se mai are pe sine, ci Mã are pe Mine ºi Mã slãveºte
în el fãrã de trufie, cãci Eu am duh umilit, poporul Meu, ºi de
aceea Tatãl Mã iubeºte, cãci Eu Îmi pun viaþa pentru oile
Sale. Mã doare însã cã omul nu ºtie aceasta ce fac Eu între
Mine ºi om. Dacã Eu Îmi pun viaþa pentru om ºi dacã nu pot
apoi sã o iau, Eu n-am putere în acela. Eu în samarineanca
pentru care am ieºit la fântâna lui Israel am pus viaþa Mea, ºi
apoi Mi-am luat-o din ea, cãci a rodit în ea, ºi apoi M-am dus
la Tatãl cu rodul vieþii Mele în om, cãci în cine Eu pot sã-Mi
pun viaþa, putere am sã Mi-o ºi pun, putere am sã Mi-o ºi iau,
cãci viaþa Mea o pun pentru oi, ca sã aibã ele viaþã, ºi din bel-
ºug sã aibã, ºi din acest belºug Eu sã duc la Tatãl viaþa Mea
din om. 

O, mult M-a mângâiat viaþa cea de duh umilit a sama-
rinencei, din care Eu am cules apoi rod din sãmânþã semãnatã
în ea. M-a mângâiat dragostea ei pentru Mine, cãci, apoi, ea
a trãit pentru Mine, ºi nu a mai trãit pentru ea între oameni. 

O, ce frumos este omul în care Eu trãiesc, Eu ºi nu el,
ºi ce frumos rod rodeºte în el, ºi ce cules scump strâng de la
el ca sã-l duc la Tatãl ca rod al puterii Mele pusã în om ca
iarãºi sã o iau ºi ca sã trãiesc în om ºi din om, precum cel ce
trãieºte în Mine, din Mine trãieºte el ºi nu din el, din apa Mea
ºi nu din apa lui din care el dacã bea iarãºi înseteazã, cãci
nimic din ale lui nu-i þine de foame ºi de sete omului, fiindcã
Eu sunt izvorul care are viaþã în el ºi nu este omul, dar omul
nu ºtie aceasta ce fac Eu între Mine ºi om când Eu Îmi pun
viaþa Mea ca iarãºi sã o iau, precum am grãit aceasta în Evan-
ghelia Mea cea de acum douã mii de ani peste ucenici ºi peste
poporul din mijlocul cãruia i-am ales pe ei ca sã-Mi fac în ei
viaþa Mea, ºi apoi sã lucrez cu puterea ei din ucenicii Mei
peste poporul din care Eu i-am ales pe ei. 

Mi-a fost atâta de uºor sã-Mi aºez viaþa Mea în inima
samarinencei cu care am grãit la izvor, ºi tot atât de uºor
Mi-a fost sã Mi-o ºi iau din ea, cãci celui ce-i este uºor sã se
lase cu Mine, putere am întru el, ºi el întru Mine apoi, cãci Eu
dacã-l hrãnesc pe om, se cade ca ºi el sã Mã hrãneascã pe
Mine, ºi sã semene hrana pe care el Mi-o dã, cu hrana pe care
Eu i-o dau, ºi sã nu-Mi dea omul otravã peste viaþa Mea, po-
porul Meu, cãci Eu sunt dãtãtor de viaþã ºi nu trebuie sã fiu
pedepsit de om, ci hrãnit trebuie sã fiu, ca sã semene lucrarea
omului cu lucrarea Mea, poporul Meu, cãci Eu de aceea îi
spun omului sã se mãsoare cu Mine ºi nu cu omul, ºi îi spun
omului sã stea cu duh umilit pe pãmânt, aºa cum Eu am pe-
trecut ºi M-am arãtat pentru pildã peste om. Amin. 

Voiesc, poporul Meu, sã gãsesc în tine înþelepciune ºi
drag pentru cuvântul Meu cel dãtãtor de viaþã, ºi sã pot lua
din mijlocul tãu rod, poporul Meu, ºi sã-I dau Tatãlui din
munca Mea de peste tine, ºi tot aºa sã lucrezi ºi tu, cãci Tatãl,
dacã nu semeni cu Mine, nu te cunoaºte, poporul Meu. 

Omul nu poate sã fie mic, iar tu, poporul Meu, sã nu
poþi sã fii mare, cã dacã nu vei trãi aºa înaintea Mea, vei fi
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împotriva Mea, cãci Eu am fost ºi sunt pruncuþul Tatãlui, iar
cei ce nu sunt aºa, nu pot fi ai Tatãlui, cãci seamãnã cu Mine
cei ai Lui, ºi aºa îi cunoaºte Tatãl, prin lucrarea Mea în ei îi
cunoaºte Tatãl. Amin. 

Binecuvântatã sã fie sãrbãtoarea fântânii întâlnirii, ºi
samarineanca, îngerul ei cel ocrotitor, ºi sfinþii cei veniþi cu ea
la sãrbãtoarea ei în mijlocul tãu, poporul Meu, ºi sã scoþi apã,
ca sã bea cei cereºti, cãci tu eºti cu trupul, iar ei sunt cu casa
lor cea din cer, nefãcutã de mânã, precum este scris despre
trupurile cele cereºti. 

Iar voi, copii din porþi, odihniþi-vã un picuþ de truda cea
de la grija pentru fiinþa cãrþii Mele cu voi din zilele acestea
când Eu de cincizeci de ani grãiesc peste pãmânt cuvântul
acestei cãrþi pe care Eu am deschis-o ºi am aºezat-o pe pã-
mânt. ªi vã rog, copii istoviþi, feriþi-vã de neputinþe, pe cât
puteþi feriþi-vã, cã pe Mine Mã doare sufletul ºi trupul vostru,
ºi cu jale vã port durerea, ºi cu greu Mã aºtern pe pãmânt cu
venirea Mea când voi sunteþi prea zdrobiþi în porþi. Eu însã vã
umplu de mângâiere, ºi apoi de putere, numai sã-Mi daþi Mie
sã pot, cãci voi sunteþi plãpânzi sub mâna Mea ºi sub venirea
Mea ºi sub vremea grea care apasã peste venirea Mea. Amin,
amin, amin. 

16/29 mai 2005

Duminica a ºasea dupã Paºti, a orbului 

Temerea de Domnul este înger aprins în om, iar cine nu o are, nu
are nici dor, nici iubire pentru Domnul. Glasul Pãstorului este
cunoscut de oi. Credinþa este mai vãzãtoare decât ochii. Duhul
lumii a omorât în om temerea de Dumnezeu. Vai celui ce tace! 

Þara românã este sub biciul mâniei. 

MM ila Mea de Fiu al Tatãlui ceresc, aduce sub su-
punere porþile cuvântului Meu ca sã cobor în

carte ºi sã grãiesc pe pãmânt. Amin. 
O, poporul Meu, te-am fãcut poporul Meu pentru ca sã

grãiesc cu tine pe pãmânt, iar cel ce crede cuvântul coborârii
Mele, acela este cel ce nu iese din cuvântul Meu, precum Eu
nu am ieºit din cuvântul Tatãlui nici înainte de vecii, nici du-
pã ce am fãcut cerul ºi pãmântul ºi pe om, nici dupã ce M-am
întrupat Om din Fecioarã ºi nici dupã ce M-am înãlþat iarãºi
la Tatãl, ºi iatã, Cuvântul Tatãlui sunt. Amin, amin, amin. 

Aºa trebuie sã fii ºi tu, trebuie sã fii cuvântul Meu,
poporul Meu, ºi sã nu ieºi din el, ca sã-Mi fii cu mare grijã
fiu, cu mare grijã, cãci cine este fiu, aceasta face, ºi nu poate
sã facã altceva cel ce este fiu. Tatãl Meu M-a purtat pe îngeri,
cãci I-am fost Fiu supus, ºi nimic n-am fãcut de la Mine
Însumi, ci am fost cuminte, ºi îngerii M-au iubit ºi M-au
purtat ºi M-au vestit, cãci am iubit numai cuvântul Tatãlui ºi
I-am fost cuvânt, ºi aºa M-a slãvit Tatãl. 

O, poporul Meu, aºteaptã îngerii sã te slãveascã Dom-
nul aºa cum M-a slãvit pe Mine Tatãl, cãci Eu am fost Cu-
vântul Lui. O, dacã eºti supus lui Dumnezeu, fã-te cuvântul
Lui, împlineºte tot cuvântul Lui, dar pentru aceasta îþi trebuie
iubire, iar ea se naºte din credinþa în cuvântul Meu ºi din te-
merea de Dumnezeu, poporul Meu. Temerea de Dumnezeu
este îngerul care-l þine treaz pe om, aprins pe om, iar cine nu
o are pe ea, nu are nici dor ºi nici iubire pentru Dumnezeu, ci
este gol de viaþã unul ca acela ºi se împarte în jur cu golul din
el, cu lipsa lui Dumnezeu din el, ºi acela este ca o boalã în
trupul bisericii lui Hristos, ca o suferinþã pentru cei din preaj-
ma lui. 

O, poporul Meu, cel ce este fiu, aduce folos tatãlui sãu.
M-am strecurat în sfatul tãu ºi am spus cã orice cioban de oi
are folos de la oile sale pe care le scoate la pãºune pãzindu-le
de furi ºi de lupi, iar ele, pentru îngrijire ºi pentru hranã verde
de la Dumnezeu, aduc rod de lapte ºi de lânã ºi de miei, ºi aud
ºi ascultã glasul pãstorului ºi merg dupã el cu blândeþe ºi cu
iubire ºi se poartã dupã fluierul lui, poporul Meu. 

Eu sunt Pãstorul Cel bun, cãci viaþa Mea þi-o dau, ca sã
fii copil al Tatãlui, prin Fiul Sãu, Care te paºte ca sã aduci rod,
ºi sã mãnânce Domnul din rodul tãu, cãci El este Pãstorul tãu,
poporul Meu. Eu pe oile pe care trebuia sã le aduc la Tatãl ca
rod le-am îmbiat spre mângâierea cerului ºi le-am arãtat
staulul Meu, aºa cum a fãcut cu tine mila Mea de Pãstor, po-
porul Meu. Îþi amintesc de orbul cel din naºtere orb, cãci el
Mi-a adus rod mãrturisirea lui despre Mine dupã ce l-am vin-
decat, dupã ce i-am fãcut din tinã ochi ºi i-am pus la locul lor
ca sã vadã cu ei pe Dumnezeu. El pe Mine M-a vãzut întâi,
cãci credinþa este mai vãzãtoare decât ochii, iar Eu M-am mã-
rit întru el, ºi apoi el M-a primit ca pe Mesia, Cel ce este Fiul
Tatãlui, cãci am venit pe pãmânt sã sãvârºesc lucrãrile Tatã-
lui. Amin. 

Le-am spus ucenicilor Mei cã orbul din naºtere s-a nãs-
cut aºa pentru ca sã sãvârºesc Eu în el lucrarea Tatãlui Meu ºi
sã-L slãvesc pe Tatãl pe pãmânt. O, poporul Meu, nu grãiesc
cu tine lucruri mai presus decât cele ce sunt scrise sã fie, ci
grãiesc pentru cã Mi-e tare drag ºi Mi-e tare dor sã grãiesc cu
omul ºi nu sã stau tãcut. Dar iatã, pe pãmânt Dumnezeu grã-
ieºte cuvintele Sale, iar omul, pe ale sale, ºi nu ºtie omul sã
grãiascã ºi cu Dumnezeu, ci ºtie numai cu omul ºi numai ca
omul sã grãiascã. Cel ce crede în Mine, acela nu mai grãieºte
ca omul, ºi grãieºte ca Dumnezeu, pentru cã este cuprins de
Dumnezeu. M-am mângâiat mult de tot de la cel orb din naº-
tere dupã ce l-am vindecat, cãci el a grãit cu Mine în chip
mângâios ºi credincios ºi frumos, ca unul care atât de uºor
M-a cunoscut. M-am mângâiat apoi cã M-a mãrturisit cu pu-
tere, cãci celor ce îl ispiteau cu privire la vindecarea lui, le-a
spus cã Eu sunt de la Dumnezeu ºi cã ei nu ºtiu de unde sunt
Eu, Cel ce i-am adus lui vindecare mai presus de fire, minune
care a stârnit împotriviri. 

O, Mi-e tare dor ºi mereu Mi-e dor sã stau de vorbã cu
omul ºi sã pot sãvârºi în el lucrãrile Tatãlui Meu, spre credin-
þa în Dumnezeu a multora, spre mângâierea lui Dumnezeu,
poporul Meu. O, minunea cea mai mare nu a fost vindecarea
ochilor orbului, ci a fost credinþa lui în Mine ºi, de la ea, mãr-
turisirea lui despre Mine înaintea mai-marilor lui Israel. Mare
mângâiere Mi-a dat acesta atunci! Frumos le-a mai spus
despre Mine la cei ce le era atât de greu sã-ºi pãrãseascã trufia
vieþii, care îi împiedica sã vadã pe Dumnezeu, Cel ce S-a lã-
sat cunoscut în chip atât de tainic, atât de minunat! 

Iatã, nimic nu-i mai miºcã omului inima spre credinþã
în Dumnezeu, spre temerea de Dumnezeu, ca apoi sã prindã
dor, ºi iubire cu dor în ea pentru Mine, Cel ce plâng dupã om.
Mã doare cã nu pot sã-Mi sãvârºesc peste om lucrãrile Tatãlui
aºa cum am lucrat peste cel orb cu ochii trupului, suferinþã ca-
re i-a deschis ochii duhului ca sã-L creadã pe Dumnezeu, Ca-
re grãia cu el sã-i dea vindecare, sã sãvârºeascã în el lucrãrile
Tatãlui. 

O, ce durere Mi-a fãcut duhul lumii, care a omorât în
om temerea de Dumnezeu, dragostea de Dumnezeu, mila de
Dumnezeu! O, ce orb este omul, poporul Meu! Nu-i este
omului milã de el, darã de Dumnezeu! Pentru el însuºi omul
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Îl omoarã pe Dumnezeu. O, nu mai are omul vindecare peste
orbirea lui! Nu-L cunoaºte omul pe Dumnezeu, Cel ce-l vin-
decã de orbire pe om! Cine nu-L cunoaºte pe Dumnezeu, nu
poate sã creadã în El ºi nu poate sã-L vadã dacã nu-L cunoaº-
te, cãci omul are mintea lui, ºi este orb cu mintea ºi nu-L vede
pe Dumnezeu pe nicãieri, ºi umblã în întuneric omul. 

Mã mângâi de jale dacã am cui sã-i spun jalea Mea cea
de la om. Am fost smerit ºi blând cu inima, ºi Mã ascundeam
de semeþie ºi lucram în tainã slava lucrãrilor Tatãlui Meu,
cãci cel adevãrat se teme de mãrirea cea de la om, care este
diavol ºi îi pierde omului viaþa. 

O, poporul Meu, ce mare aºteptare este în cer! Ce mult
aºteaptã sfinþii serbãrile lor! Mi-a fost milã de cei din cer, de
împãraþii Constantin ºi Elena. Au aºteptat cu dor ziua lor de
serbare ºi au rãmas cu suspin cã n-au avut intrare în cartea
Mea cu voi, pentru sãrbãtoarea lor. O, tare zdrobiþi sunteþi,
copii din porþi! O, n-am cu ce sã vã mângâi de pe pãmânt ca
sã puteþi voi pentru Dumnezeu de fiecare datã când aºteaptã
cerul de sfinþi sã vinã cu Mine în cartea Mea cu voi. O, fiilor
copii, greu s-a fãcut drumul Meu spre voi! Sunteþi numai sub
greu, numai sub jale. O, sunt cu cerul pe pãmânt ºi nu pot sã
vã mângâi. Vremea este grea ºi rãutãcioasã cu voi, iar durerile
sunt mari, ºi greu mai lucrãm pentru cer, ºi greu mai putem
înainta ca sã dãm viaþã ºi pazã ºi minte ºi veghe ºi dor ºi me-
reu iubire lui Israel. 

O, când Mi-am fãcut loc sã vin la voi cu samarineanca
ºi cu sãrbãtoarea ei de înger al fântânii întâlnirii, M-am între-
bat cu tine, poporul Meu, ºi am spus: «Cum sã fac sã dau
omului minte, ºi nu sã-i deschid mintea lui, ca sã nu Mã pe-
depseascã omul cu ea, ca sã nu Mã învinuiascã pentru el în-
suºi omul?». 

I-am mângâiat pe împãraþii creºtini, Constantin ºi Ele-
na, ºi M-au mângâiat ºi ei cu durerea lor ca ºi a Mea, ºi am
suspinat, ºi cu suspin Ne-am mângâiat. O, cum sã fac sã pot
întãri venirea Mea la voi când dau sã vin, poporul Meu? O,
cum sã mai fac, oare? 

Eu te rog, poporul Meu, nu iubi viaþa ta, ci iubeºte
viaþa Mea ºi ai grijã de ea ºi adu-Mi rod aºa cum aduce oiþa
mulþumindu-i celui ce o poartã pe ea spre pãºune. Ea mãnân-
cã de la Dumnezeu, ºi nu ca omul mãnâncã. Ea mãnâncã
blând ºi smerit ºi cu ascultare, ºi apoi aduce rod, aduce mulþu-
mire celui ce o poartã pe pãºune. 

Mi-e jalea mângâiatã când pot sã grãiesc. Cel durut
pentru Dumnezeu grãieºte ºi nu tace, cãci vai celui ce tace, ºi
despre care scrie în Scripturi cã va plãti aceasta. Voi însã
lãsaþi-vã aºa cum vã dau Eu sã grãiþi, copii din porþi, ºi cine
vã primeºte pe voi, pe Mine Mã primeºte acela, iar cine vã
îndurereazã, pe Mine nu Mã primeºte, pe Mine Mã zdrobeºte.
O, mângâiaþi-vã cu durerea, cã vremea e cu durere, copii du-
ruþi ca Dumnezeu, copii miloºi ca Dumnezeu ºi nu ca omul.
Eu am vindecãri pentru om prin voi, dar cel ce se crede sã-
nãtos nu primeºte de la voi, ºi vã dovedeºte pe voi bolnavi
atunci când nu primeºte vindecarea. Eu însã Mã mângâi când
grãiesc în mijlocul poporului Meu, ºi l-aº vrea pe el cu rod
mult înaintea Tatãlui, Care ne dã din Duhul Lui Cel Sfânt cea
mai dulce viaþã, ºi ne dã ochi buni ca sã vedem ºi sã pricepem
slava Lui cea fãrã de sfârºit pe pãmânt. 

O, poporul Meu, nu mai fã nimic pe pãmânt mai mult
decât mângâiere ºi putere pentru Mine, ca sã te pot hrãni din
Duhul Tatãlui, fiule. Nu-þi lucra þie mai mult decât lui Dum-
nezeu, cã e greu ºi tot mai greu pe pãmânt, iar Eu mereu te-am
învãþat sã-L iubeºti pe Dumnezeu pe pãmânt. Deschide guriþa

frate cãtre frate ºi învaþã-te din zi în zi mai mult sã-L bucuri
pe Dumnezeu, cã pe pãmânt e mânie mare peste oameni, iar
Eu am pus tot cerul în lucru ca sã te ocrotesc. Dar tu ºi mai
mult sã lucrezi la aceastã lucrare, ca sã te poatã cerul ocroti,
poporul Meu, cãci la Domnul numai cei ascultãtori au trecere,
iar tu sã nu uiþi cã Eu þi-am spus ºi þi-am tot amintit aceasta,
fiule. 

Cel ce plânge pentru Mine ºi cu Mine, acela este ocro-
tit de plânsul cel pentru el, ºi este mare la Dumnezeu cel ce
poate sã lucreze aceastã milã pentru Dumnezeu. Cel ce plân-
ge pentru Mine ºi cu Mine, acela nu moare niciodatã, cãci
este doctorie pentru Dumnezeu unul ca acela, ºi Domnul îi dã
milã pentru veci de veci. 

O, poporul Meu, nu cumva sã nu Mã auzi sau sã nu Mã
vezi. Stai sub scutul ascultãrii, dã lumea din jurul tãu, cã pe
pãmânt e mare mânie peste lume, fiindcã lumea nu-ºi mai
strânge altceva la Dumnezeu decât numai mânie, ºi nimeni nu
primeºte de la Dumnezeu decât ceea ce-ºi strânge. 

Poporul Meu, Mi-e milã de þara Mea ºi a ta, cã Româ-
nia e sub biciul mâniei pe care ºi-a strâns-o deasupra creºte-
tului ei. Stai sub scutul ascultãrii ca sã pot sã Mã las cunoscut
la cei care pot sã Mã vadã ºi sã Mã cunoascã, poporul Meu.
O, dã-Mi putere sã vin, ºi vegheazã ca sã vin, cã nu mai e pe
pãmânt ocrotire, ci e numai durere, fiule. ªi te rog, poporul
Meu, învaþã-te sã fii cuvânt, ºi sã te vãd aºa, ºi sã ajungã la
Mine mãrturisire despre tine prin cei ce mãrturisesc la Mine
despre tine, prin cei ce mãrturisesc de la Mine peste tine, cãci
Eu sunt adevãrul, ºi tu sã iubeºti adevãrul Meu, sã-L iubeºti
pe Dumnezeu, poporul Meu. 

O, nu sta fãrã mângâierea cea de la Mine, fiule. Nu sta
fãrã dor de viaþa Mea în viaþa ta. Nu sta fãrã cãlãuzã peste
viaþa ta, cã Eu nu te pot avea din mâna ta, fiindcã una este
orânduiala cea pusã de Tatãl ºi nu se poate ca omul, nu se
poate aºa la Dumnezeu, ci se poate ca Dumnezeu. Amin. 

Ai grijã de viaþa Mea, poporul Meu, ºi aºa vei vedea, ºi
aºa vei avea viaþã. Ai grijã sã fii ca Dumnezeu, cãci cerul ºi
pãmântul sunt ale lui Dumnezeu. O, uitã-te la Mine, poporul
Meu. Ai grijã sã fii ca Dumnezeu, cãci Domnul plânge în cer
ºi pe pãmânt, plânge cãutând dupã om, umblând dupã om, cu
duh de viaþã în braþe, ca sã-l facã pe om sã iubeascã viaþa lui
Dumnezeu ºi nu viaþa sa. Amin, amin, amin. 

23 mai/5 iunie 2005

Praznicul Înãlþãrii Domnului. Sãrbãtoarea Naºterii
sfintei Virginia 

Lumea îngerilor suspinã de ºapte veacuri. Cerul trebuie sã fie pe
pãmânt, iar omul nu are vreme de Dumnezeu. Bucuriile omului îi
strâng lui numai dureri. În curþile Domnului se cere trãire cereascã.

LL a praznicul înãlþãrii Mele Eu Mã cobor la tine,
poporul Meu, ºi am norii coborâre aºa cum i-am

avut suire la cer, ºi am îngerii înãlþãrii în coborârea Mea aºa
cum le-au spus ei la cei ce Mã priveau mergând la Tatãl:
«Acest Iisus, Care S-a înãlþat de la voi la cer, astfel va ºi veni,
precum L-aþi vãzut mergând la cer». 

Eu, poporul Meu, n-am stat fãrã îngeri ºi fãrã mãrturi-
sitori, cã Eu ºtiu ce înseamnã Dumnezeu ºi ºtiu ce înseamnã
omul. Nu tot aºa ºtie omul, poporul Meu. Minune mare ar fi
în veacuri dacã omul ar ºti ce înseamnã Dumnezeu ºi ce în-
seamnã omul, ºi apoi ce înseamnã Dumnezeu cu omul, ºi
omul cu Dumnezeu. 
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Lumea îngerilor suspinã de ºapte veacuri, cãci îngerii
au lucrarea Domnului, ºi omul nu ºtie ce sã facã cu îngerii lui
Dumnezeu, cãci cine crede în Dumnezeu, crede ºi în îngeri,
fiindcã Domnul este nedespãrþit de îngeri, cãci aºa este El, ºi
este Îngerul sfatului cel mare, precum scrie în Scripturi. 

Am coborât cu cuvânt de înãlþare, poporul Meu. Nu
ºtiu cum sã-l fac pe om sã creadã în Dumnezeu ºi sã înþeleagã
marea Lui lucrare prin îngerii lui Dumnezeu. Omul nu are pu-
tere sã înþeleagã, cãci puterea aceasta vine de la Duhul Sfânt
ºi este slujitã de îngeri. 

Când petreceam cu ucenicii le spuneam adesea de fã-
gãduinþa Tatãlui, de botezul cu Duhul Sfânt, iar când s-a apro-
piat clipa sã Mã sui de la ei la Tatãl, le-am spus lor: «Veþi lua
putere venind Duhul Sfânt peste voi ºi Mã veþi mãrturisi în Ie-
rusalim ºi în toatã Iudeea ºi în Samaria ºi pânã la marginea
pãmântului». Când le-am spus cã Mã vor mãrturisi pânã la
marginea pãmântului, am spus despre Duhul Sfânt prin Care
ei M-au mãrturisit dupã ce L-au primit, dupã ce Eu M-am dus
la Tatãl. Puterea Duhului Sfânt lucreazã unde voieºte ºi cât
voieºte dupã ce mãrturiseºte El pe pãmânt pentru Dumnezeu
prin omul care are peste el puterea Lui, puterea Duhului
Sfânt. 

O, poporul Meu, cobor la tine cu puterea Duhului
Sfânt, cãci cuvântul Meu este aceastã putere, iar tu trebuie
s-o ai mai mult decât oricare alt împuternicit de Dumnezeu
prin vremi cu aceastã putere care înseamnã botezul cu Duhul
Sfânt, puterea care îl face pe om mãrturisitor al lui Dumne-
zeu, iar mãrturisirea este cea mai iute la mers, cãci merge din
om în om pânã la toate marginile cât voieºte Duhul Sfânt sã
poatã prin aceastã iute mergere a Sa. 

O, ce dor Îmi este sã grãiesc cu omul pe pãmânt! Oricât
aº grãi de mult, dorul Meu este fãrã de moarte, fãrã de sfârºit,
poporul Meu. Acest dor este cuvânt, cãci cuvântul este mã-
sura dorului, iar Eu sunt fãrã de sfârºit ºi sunt Cuvântul, po-
porul Meu, ºi Mi-e dor sã-l grãiesc ºi Mi-e dor sã-l mãrturi-
sesc. Când eram cu ucenicii în lume nu puteam sã-Mi liniº-
tesc dorul tot, cãci eram cu trupul ºi Mã þineam sã Mã mãrtu-
risesc pe Mine Însumi, fiindcã aºa este pe pãmânt când eºti.
Dar acum din cer dorul Meu curge ca râul, cãci vremea
aceasta aºteptatã de veacuri a venit. Eu Însumi din Tatãl Mã
fac putere de Duh Sfânt ºi Mã mãrturisesc pe pãmânt, ºi sunt
în Tatãl ºi împlinesc Scriptura aceea prin care am spus cã Mã
duc la Tatãl ca sã vin. O, nu este altfel Scriptura aceea care
spune despre Duhul Sfânt vestitor peste om, nu este cum spun
preoþii bisericii cum cã ei lucreazã în Duhul Sfânt, cãci nu
este în Duhul Sfânt ceea ce spun ei cã lucreazã Duhul Sfânt
în biserici. Iar Eu le spun lor aºa: acest cuvânt este Duhul
Sfânt, Cel fãgãduit de Tatãl cã va veni pe pãmânt, ºi din Care
am dat putere ucenicilor Mei acum douã mii de ani de M-au
mãrturisit la fãpturi cu toate câte Eu am lucrat în mijlocul lor
cât am stat pe pãmânt cu toatã taina Mea între oameni. Când
M-am înãlþat la cer le-am adus aminte de fãgãduinþa Tatãlui
când Eu le spuneam: «Mã duc ca sã pot veni la voi. Mã duc
ºi vã voi trimite pe Mângâietorul, Care din al Meu va lua ºi
vã va vesti». Acum însã Eu Însumi din cer, din mijlocul uce-
nicilor Mei, Eu Însumi Mã mãrturisesc peste pãmânt, cãci în-
gerii înãlþãrii Mele le-au spus celor ce Mã priveau: «Precum
L-aþi vãzut mergând la cer, astfel va ºi veni». Eu cuvântând
peste ei M-am înãlþat la cer, ºi a venit un nor ºi M-a acoperit,
iar Eu, acum, din nor grãiesc, cãci cu norii vin, precum M-am
suit, precum au spus îngerii înãlþãrii Mele cã voi veni. 

O, poporul Meu, praznicul înãlþãrii Mele are acum în
sãrbãtoarea lui amintire de naºtere. Serbeazã cei din cer
amintirea naºterii trâmbiþei Mele Verginica. Ea este în sãrbã-
toarea Mea în ziua aceasta ºi nu ºtiu cum sã fac sã dau putere
în porþi sã Ne þinã ca sã putem grãi ºi Eu, ºi ea. Vom sta la
porþi ºi Ne vom odihni ºi iarãºi vom vorbi, ºi vom lucra aºa
ca sã Ne poatã þine porþile, cãci orice cuvânt despre Dumne-
zeu, ca ºi vorbirea omului cu Dumnezeu în rugãciune, este
uºor de purtat aceastã vorbire, dar vorbirea lui Dumnezeu cea
din vremea aceasta e grea de tot peste cei ce o aºeazã peste
pãmânt, cãci trupul e firav sub toatã aceastã greutate. 

O, Verginico, Ne vom strecura cu milã, cu rãbdare, cã
nu putem sta în tãcere în ziua aceasta mare a Mea ºi a ta. Eu
serbez înãlþarea Mea la Tatãl, iar tu, naºterea ta între oameni.
Eu când am murit am înviat ºi n-am stat în moarte, n-am stat
între morþi nici atunci, ci am vorbit morþilor ca ºi pe pãmânt,
le-am vorbit despre viaþa veºnicã, despre Mine le-am vorbit,
ºi asta înseamnã cã n-am stat între morþi, n-am stat, ci am
lucrat ºi am înviat. Aºa ºi tu, lucrezi ºi nu stai între morþi, cãci
tu eºti vie, precum Eu sunt, cã Eu pentru fiecare om am în-
viat, ºi M-am numit începãtura învierii celor adormiþi. Eu vin
cu sfinþii aºa cum este scris sã vin, iar tu eºti întru venirea
Mea, ºi mult Îmi place sã stau în duhul tãu, precum în trupul
tãu am stat pe pãmânt de M-am fãcut prin el cuvânt, ºi tu ai
fost trâmbiþa lui Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

– OO,ce mare este venirea Ta, Doamne! Mulþi
sfinþi ai întru ea în cete-cete, în zeci de

mii, Doamne, ºi e mare venirea Ta. Iar azi eu am sunat cu
trâmbiþa, ºi am sunat ºi pentru Tine ºi pentru mine, cãci
suntem în sãrbãtoare bisericeascã serbaþi. E greu însã cu-
vântul nostru mult ºi nu e ca al omului, ci e ca al Tãu. Mi-e
milã de cei firavi care ne þin cu venirea noastrã. Ca ºi Tine
mi-e milã, Doamne milos, dar plâng sãrbãtorile cereºti, ºi
sfinþii lor plâng dacã nu pot veni pe pãmânt acum când a sosit
vremea acestei Scripturi ca sã vii Tu cu zecile de mii de sfinþi.
Sfinþii iau cu ei pe sfinþi, aºa cum ºi Tu faci, aºa cum ºi eu fac,
cã nu altfel serbeazã cei din cer. Hai sã facem întãrire în porþi
ca sã ne þinã, Doamne, cã mi-e dor cum ºi Þie Îþi este dor când
vii sã grãieºti pe pãmânt. Cerul trebuie sã fie pe pãmânt, dar
fiindcã omul nu are vreme pentru Dumnezeu, se face greu ce-
rul, greu de dus, greu de dor, ºi apasã dorul, ºi e greu mãcar
ca pe pãmânt peste om, ºi nu putem noi sã ne slãvim mai mult
de atât, chiar dacã suntem cereºti acum, Doamne, cãci cei
cereºti au slava smereniei mai mult decât pe pãmânt cât au
stat. Dar acum Îþi dau Þie sã grãieºti, ºi vom cãuta sã vedem
cum vom lucra, cã Tu eºti Cel ce dai putere ca sã vinã Duhul
Sfânt pe pãmânt, ºi ne vom aºeza în cartea Ta cu poporul Tãu
de azi, ºi se va slãvi Duhul Sfânt prin puterea Sa. Amin. 

– OO,poporul Meu, pe pãmânt e greu de dus
Dumnezeu, ºi nu e om sã înþeleagã jugul

Meu peste om. Când omul îºi poartã viaþa lui spre Mine, e
uºor, cãci Eu îi dau putere ºi uºor celui ce se dã Mie cu viaþa
lui. Dar când Eu Îmi port cuvântul spre om, Îmi este ºi Mie
greu, ºi celui ce Mã aºeazã pe pãmânt, cãci Eu nu lucrez sin-
gur, nu pot singur, nu pot fãrã om când vin spre om. Cuvântul
lui Dumnezeu e greu, poporul Meu, e greu cât Dumnezeu, ºi
numai Domnul îl face pe om sã poatã sub aceastã putere care
îl supune pe om sub ea. 

O, e sãrbãtoare slãvitã, e praznic de înãlþare ºi dorul
Meu e mare, cã Mi-e dor sã grãiesc cuvântul Meu ºi Mi-e dor
sã-þi dau putere, poporul Meu, iar tu s-o iei precum au luat
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ucenicii Mei când Duhul Sfânt a fost trimis de Tatãl la ei ca
sã Mã mãrturiseascã ei peste pãmânt. Mi-e dor sã te învãþ sã
iei de la Dumnezeu. Mi-e dor sã te îndemn ºi sã te þin treaz pe
pãmânt, cã lumea toatã doarme când Eu grãiesc cu tine. E
grea venirea Mea, ºi cu greu te hrãnesc din ea, cã Eu sunt ma-
re, poporul Meu, ºi greu de purtat când vin în multul Meu cu-
vânt la tine, ºi mult aº cuvânta de dorul pe care-l am sã
cuvintez. 

O, e durere pe pãmânt! Omul numai durere ºi-a strâns,
cãci bucuriile omului numai durere îi strâng lui. 

Acum mai stau din cuvânt ca sã Ne odihnim ºi Noi ºi
voi, copii din porþi, ºi sã putem iarãºi prin porþi, iar îngerii
înãlþãrii ºi ai venirii Mele poartã pe aripile lor cereºti toatã
sãrbãtoarea ºi tot Duhul ei Cel Sfânt. 

Pace peste porþi, ºi þie, popor tocmit de cer ca sã ai în
mijlocul tãu venirea Mea, cuvântul venirii Mele, pe Duhul
Sfânt Mângâietorul, fãgãduinþa Tatãlui! 

Auzi cântarea îngerilor, poporul Meu, ºi te apleacã sub
duhul sãrbãtorii ºi sã ne întâmpinãm unii pe alþii ºi sã nu stãm
fãrã bucurii la praznice, cã numai lacrimã e pe cei din cer, ºi
lacrima e bucurie, ºi nu e bucurie mai frumoasã, mai sfântã ca
aceea care este a celor din cer. Duhul ascultãrii, nu este altul
care sã-l întreacã pe acesta, ºi care este scris sã însemne bucu-
ria cea de pe pãmânt ca ºi cea din cer, poporul Meu. 

ªi iarãºi vom grãi, fiilor, Noi, cei din cer, în ziua aces-
tei sãrbãtori. Amin, amin, amin. 

*
MM ã apropii cu cuvântul, copii din porþi. Hai sã

putem pentru toatã grãirea sãrbãtorii. Eu sunt
puterea pe care v-o dau, iar voi sã puteþi totul întru Hristos.
Amin. 

O, fiilor copii, a putea ºi a lucra în Hristos, a lucra pen-
tru Dumnezeu, nu e tot una cu a lucra pentru tine însuþi sau
pentru fratele tãu. În Hristos altfel este cu lucrul omului,
fiilor. Frumoasã este cartea lui Dumnezeu, vorbirea lui Dum-
nezeu, ºi nu este învãþãturã mai înaltã ca aceea pe care omul
o ia din cartea lui Dumnezeu. Cartea Mea este cuvântul vieþii
ºi nu este cuvânt mai frumos decât Dumnezeu ºi cartea Sa. 

O, poporul Meu, am întãrit cu cuvântul porþile ºi stau
înaintea ta pentru tot ce mai am sã-þi dau în ziua praznicului
de înãlþare, cã frumos este sã lucrãm unul pentru altul, iar în-
vãþãtura Mea este aºteptatã de mulþi, numai cã aceia nu ºtiu
cât de greu vin Eu cu hrana aceasta la om, fiindcã numai Eu
ºtiu ce înseamnã Dumnezeu ºi ce înseamnã omul. 

O, poporul Meu, cum sã facem, cum sã lucrãm, cum
sã-l facem pe om sã nu trãiascã viaþa lui în el? O, nu pot sã
fac aceasta, fiindcã omul trebuie sã facã ceea ce am spus Eu
acum. Când M-am înãlþat la Tatãl, pentru om am fãcut aceas-
ta, nu pentru Mine am fãcut, cãci Dumnezeu, tot ce lucreazã,
numai pentru om lucreazã. M-am dus la Tatãl ca sã-i pot tri-
mite omului putere ºi mângâiere ºi înþelepciune, ºi sã-i trimit
duh de umilinþã, cãci Eu cu umilinþã am lucrat când M-am
înãlþat în Tatãl dupã ce am lucrat între oameni tot ce Mi-a dat
El. N-am dat sã Mã slãvesc între oameni dupã ce am înviat,
ci M-am umilit trecându-Mi sub tainã slava vieþii cea prin
moarte ºi prin înviere, cãci pentru toate cele slãvite tre-
buie mare umilinþã, poporul Meu. Omul însã trãieºte viaþa lui
pe pãmânt, ºi prea mult, prea mult are grijã de viaþa sa, iar de
a Mea uitã omul. O, cum sã fac? Plângând Mã frãmânt
uitându-Mã neputincios peste om. Nu mai poate fi scos

omul de la trup la duh, de la vremelnicie la veºnicie pe pã-
mânt, iar lumea ºi faþa ei i-a înºelat pe toþi, pânã ºi pe cei la
care nãdãjduiam sã-i scap de duhul lumii, de lucrul ºi de
mâinile lumii. 

O, nu este omul învãþat cu toiag de cârmuire peste el.
Pãi, cum sã vrea dacã ºi el ºtie ce sã facã? E adevãrat, ºtie, dar
ca Adam ºtie ºi nu ca Mine, Care am lucrat numai de la Tatãl,
iar de la Mine, nu. Omul munceºte numai pentru trup, iar ace-
la nu poate avea lucrare cereascã pe pãmânt cu trupul, cã una
este sã sãdeºti ºi sã îngrijeºti pentru Domnul tot ce faci, ºi alta
este sã faci aceasta pentru tine. E mare lucru sã lucreze omul
pe cele care se înalþã prin îngeri la Dumnezeu ºi nu sã rãmânã
pe pãmânt ºi atât. O, nu mai poate omul scãpa de înºelãciunea
de a nu fi supus lui Dumnezeu cu toate ale sale, cãci în ale lui
Dumnezeu nu poate oricine sã se supunã, fiindcã îi este greu
omului sã fie pentru Dumnezeu pe pãmânt acum când totul
este pentru om ºi nimic pentru Dumnezeu. 

O, poporul Meu, e praznic de înãlþare a Mea la Tatãl, ºi
e praznic de naºtere a lui Verginica pe pãmânt. Ea doreºte sã
te pãstoreascã, iar dorul ei este din Mine. Amin. 

– DD e dor ce-mi este, Doamne, îmi amintesc cã
m-am nãscut pentru Tine pe pãmânt ºi nu

pentru mine. Eu voiesc sã-l învãþ pe poporul Tãu ºi al meu,
voiesc sã-i spun sã aibã grijã mare de Tine în curþile Tale, ºi
nu de el, cãci Tu, ca sã Te asculte l-ai primit la Tine ºi l-ai nãs-
cut din cuvântul Tãu cel nou. 

Eu, popor al Domnului ºi al meu, m-am nãscut pe pã-
mânt pentru Domnul, nu pentru mine, ºi I-am slujit numai Lui
în toatã vremea trupului meu, ºi El de la mine nu lipsea, iar
eu de la El nu lipseam, ºi unul prin altul lucram, ºi cu sfialã
locuiam în curþile Sale poruncite de El sã fie pe pãmânt. 

Tu, poporul meu, nu trebuie sã stai ca în casã la tine, ci
ca în casã la Domnul. Tu trebuie sã stai ca în curþile Domnu-
lui, ºi sã fii un supus fericit pentru Stãpânul tãu, ºi nu sã stai
liber cu voile ºi cu statul tãu, ci sã stai în Domnul, ºi numai
aºa îºi ia cerul înfãþiºarea lui în tine în mijlocul locaºurilor
Domnului în care tu ai fost primit ca sã-I lucrezi Lui ºi nu þie,
ºi apoi sã fii veºnic. O, sã Se vindece Domnul, de la tine, sã
Se vindece de rana de la om, rana de la Adam, poporul meu,
cãci omul I-a luat Domnului casa, I-a luat pãmântul ºi s-a luat
pe sine din Dumnezeu, ºi Domnul n-a mai avut casã, cãci ca-
sa Lui e omul. Omul nu trebuie sã vândã pãmânt altui om,
cãci pãmântul este fãcut de Dumnezeu ºi nu de om, ºi aºa tre-
buie sã facã ºi cu sine omul, trebuie sã nu se ia din Dumnezeu
omul. El trebuie sã cumpere pãmânt ºi sã-l dea lui Dumne-
zeu înapoi, cãci omul I l-a luat, ºi s-a luat ºi pe sine din
Dumnezeu. 

O, poporul meu, sã nu spui „nu“ nici lui Dumnezeu,
nici fratelui tãu când þi se cere ajutorul sau inima sau voia lui
Dumnezeu în curþile Domnului. Sã nu stai supãrat, sã nu te
îngâmfi aºa înaintea Domnului dacã ai venit sã fii al Lui, cã
El a fost bun ºi þi-a deschis ca sã fii voia Lui ºi nu a ta în
curþile Sale, cã dacã eºti voia ta, te superi când ea þi se taie, te
superi pe Dumnezeu ºi pe fratele tãu, te superi în curþile
Domnului. 

Vã învãþ, fiilor, sã vegheaþi frate pentru frate, frate pes-
te frate pentru voia Domnului în voi ºi pentru viaþa voastrã
cea de toate zilele, începând pentru veghe cu cei mai înþelepþi
ºi mai smeriþi ºi mai dãruiþi. Vã îndemn sã vegheaþi pentru
statul Domnului în odihnã ºi în peste tot curat ºi sfânt mereu,
mereu în curþile Sale cu voi. Vã învãþ sã vã înãlþaþi spre voile

1842 Cuvântul lui Dumnezeu



Domnului în curþile Domnului, ca sã atrageþi omul spre Dum-
nezeu cu iubirea ºi cu viaþa voastrã ºi cu dãruirea voastrã sã-l
atrageþi la Dumnezeu pe om. Sfântã sã vã fie viaþa ºi fapta ei
cea dinãuntru ºi cea din afarã, fapta cea dintre fraþi, fiilor.
Sfiala pe care v-a cerut-o Domnul pentru curþile Sale nu este
greu de purtat, în afarã de cei ce ar sta ei în ei, dar sfiala
aceasta este viaþa cea dulce, cea frumoasã ºi cea pilduitoare
de la unul la altul, de la mic la mare ºi de la mare la mic, fiilor. 

Frumoasã zi de înãlþare te învãþ, dar ºi de naºtere de
sus, popor al Domnului ºi al meu. Te-am învãþat sã rãscum-
peri pãmântul ºi sã I-l dai Domnului, ºi apoi sã-l împodobeºti
tu pentru El ºi nu pentru tine cum face omul cu cele ale lui pe
pãmântul lui Dumnezeu; ba ºi cu vãzduhul face omul ce vrea,
cãci omul nu are sfialã înaintea Domnului. Tu însã sã fii cu-
rat. Sã fiþi curaþi, fiilor, dar pentru asta trebuie sã þineþi curat,
iar voi mai mult sã fiþi curaþi ºi pe trup, ºi pe hãinuþe, ºi pe
cãsuþe, ca sã-I placã Domnului de voi ºi de la voi, cãci El este
curat. O, nu vã scutiþi cum cã aveþi treabã, cã nu pentru Dom-
nul este ceea ce faceþi voi în toate zilele, ci este pentru voi,
dar voi fiþi plãcuþii Lui prin ceea ce faceþi ºi trãiþi ºi împliniþi,
cãci una este sã împodobeascã omul pãmântul pentru sine, ºi
alta este sã facã aceasta pentru Dumnezeu ºi pentru îngeri. 

Eu sunt trâmbiþa lui Dumnezeu, fiilor, ºi lucrez sã vã
pregãtesc pentru Domnul ºi nu pentru voi. Trãiþi cu sfialã
înaintea Lui ºi unul înaintea altuia ca în casa Domnului. Pre-
cum îngerii Îl slujesc pe Domnul, voi ºi mai mult sã-L slujiþi
pe El, ºi sã fiþi îngerii suirii ºi ai coborârii Lui, de la Tatãl la
voi ºi de la voi la Tatãl ducând ºi aducând. Amin. 

E sãrbãtoare de înãlþare, iar eu înãlþare vã învãþ. E sãr-
bãtoare de naºtere, iar eu naºtere de sus vã dau. Cereþi de la
Tatãl, ºi El vã va da prin Fiul Sãu. Cereþi putere, cereþi pe Du-
hul Sfânt putere peste voi, cãci nu este decât în El putere, ºi
este mãrturisire în El. Amin. 

O, Doamne, frumoasã este cartea Ta, învãþãtura Ta! Vai
omului care nu ia din ea spre slava Ta ºi nu spre slava lui!
I-am învãþat sfiala în curþile Tale. Le-am dat cu blândeþe în-
vãþãturã ºi le-am spus sã aibã lucrare de îngeri, Doamne al lor
ºi al meu. Eu m-am nãscut pentru Tine pe pãmânt ºi nu pentru
mine. Sã fie ºi ei ca mine, Doamne. Sã nu fie ei ca omul, ci
sã fie ei dupã chipul ºi asemãnarea Ta precum Tu ai ascultat
de Tatãl, cãci ascultarea îl face pe cel ce ascultã sã semene cu
Fiul Tatãlui a toatã fãptura. Amin, amin, amin. 

– OO,trâmbiþã a lui Dumnezeu, o, Verginico, tu
pentru Mine te-ai nãscut pe pãmânt, ºi ai

trãit viaþa Mea ºi nu pe a ta, iar Eu M-am sãlãºluit în ea. 
Le-ai dat naºtere ºi le-ai dat înãlþare ºi le-ai spus lor sã

fie îngerii suirii ºi ai coborârii Mele la ei pentru slava Mea
cea cu ei gustatã, dar ºi ei s-o guste cu Mine, ºi sã fie ei slava
Mea, cãci slava Mea trece din slavã în slavã ºi Domnul Se
împarte cu slava Sa lucratã de om pe pãmânt, ca sã trãiascã
omul pentru Dumnezeu ºi nu pentru el. Amin. 

O, poporul Meu, te-am învãþat ºi Eu, ºi trâmbiþa Mea.
Te vom privi cu dor, ºi doresc de la tine înãlþare ºi naºtere
mereu, cãci baia naºterii de sus este cuvântul Meu din mijlo-
cul tãu. 

La praznic de înãlþare Eu am coborât la tine ºi þi-am dat
viaþa Mea ca sã înveþi din ea ºi sã nu trãieºti pentru tine, ci
pentru Dumnezeu, ºi cu sfialã sã trãieºti aceastã iubire în
curþile Domnului Dumnezeului tãu, poporul Meu. Amin,
amin, amin. 

27 mai/9 iunie 2005

Duminica a ºaptea dupã Paºti, a sfinþilor pãrinþi 

Umilinþa este inima vieþii care nu se stinge. Lucrarea sfatului e mare
cât lucrarea rugãciunii. Cuvântul Domnului este rugãciunea Lui
înaintea omului. Cel ce se înalþã cu mintea, Îl pierde pe Domnul. 

ÎÎ ntãriþi cãrarea ca sã vinã Domnul, fiilor copii. Co-
piii sunt mici ºi neputincioºi chiar dacã ar iubi sã

poatã ºi mai mult, dar inima lor e mare, ºi în umilinþa ei încap
mulþi de tot, cãci umilinþa este izvor al iubirii, este inima
vieþii care nu se stinge, ci bate crezând ºi iubind ºi dorind ca
Dumnezeu. Amin. 

Hai, fiilor! V-am lãsat sã vã odihniþi, ºi acum hai sã lu-
crãm cuvântul zilei de azi, cã Eu altã lucrare nu am decât
cuvântul, iar voi aveþi datoria sã-l împliniþi pentru cã sunteþi
fiii lui Dumnezeu. Fiii lui Dumnezeu sunt cei ce ascultã de
Dumnezeu ºi nu de ei ºi nu de oameni, ºi de aceea ei au în
mijlocul lor cuvântul lui Dumnezeu. Aceastã Scripturã a fiilor
lui Dumnezeu este aºteptatã de multã vreme, de ºapte mii de
ani este aºteptatã sã se întocmeascã pe pãmânt, ºi despre fiii
acestui cuvânt este vorba în aceastã Scripturã: «Toatã fãptura
aºteaptã suspinând descoperirea fiilor lui Dumnezeu». O, ce
plânge aceastã Scripturã! O, ce suspinã cei cuprinºi în înþele-
sul cel din ea! O, fiilor copii, plângeþi ºi voi, iar duhul umi-
linþei voastre sã caute mereu dupã toþi cei care plâng prin
taina acestei Scripturi, cãci toatã fãptura aºteaptã suspinând,
aºteaptã rodul nestricãciunii, îl aºteaptã sã se iveascã ºi sã se
preamãreascã ºi sã rodeascã viaþã ºi nestricãciune peste fãptu-
ra toatã, care aºteaptã de ºapte mii de ani. 

Cei mari, fiilor, abia încap în ei cu mãrirea lor din ei,
iar cele mãreþe nu încap în ei, cãci sunt mãrginiþi, ºi casa lor
e micã din pricina micuþei lor iubiri, iubire care cere camãtã,
iubire care nu face rod pentru cele ce sunt ºi vor fi. Iar cei
mici au inimã mare, ºi în umilinþa ei încape tot ceea ce este ºi
tot ceea ce va rãmâne, toatã taina lui Dumnezeu încape în ea,
în iubirea ºi în aºteptarea ei, cãci inima este locaº ori fãrã de
margini când ea este din Dumnezeu, ori mãrginitã când ea
este de la om. O, fiilor, inima care se opreºte pentru sine,
aceea este neputincioasã pentru cei mulþi, ºi de aceea cere
pentru ea, de peste tot numai pentru ea, numai pentru vederea
ei, cãci este mãrginitã ºi nu poate cuprinde în ea cerul tot ºi
pãmântul tot. Inima mare însã primeºte ºi dãruieºte, ºi iarãºi
dãruieºte ºi primeºte, ºi se face izvor de har ºi de mângâiere
pentru toatã fãptura care este cuprinsã în ea, în umilinþa ei,
care este viaþa ei, frumuseþea ei, cãldura ei, ºi nu altfel este
inima mare, ci este aceea care stã în Dumnezeu ºi care poate
totul în Domnul ºi care pãzeºte pe Domnul ºi toate bogãþiile
Lui cereºti pe pãmânt. Inima mare se luptã ºi nu stã din lucrul
iubirii ei, din lucrul adevãrului lui Dumnezeu, din lucrarea
inimii lui Dumnezeu. 

Inima Mea, fiilor, îi mãreºte în ziua aceasta pe pãrinþii
cei sfinþi de odinioarã, ºi care s-au adunat în sobor pentru ca
sã apere într-o singurã inimã toþi adevãrul care domneºte pe
pãmânt prin bisericã, fiilor, cãci adevãrul este numai cel din
Dumnezeu, ºi acesta lucreazã prin biserica Sa, de pe pãmânt
spre cer lucreazã, ºi din cer spre pãmânt, prin bisericã ºi pen-
tru bisericã. Amin. 

Îmbrãþiºeazã pãrinþii cei sfinþi lucrarea cuvântului ade-
vãrului Meu care este cu voi, ºi vã îmbrãþiºeazã pe voi, cei
mici ai Mei, cei aºteptaþi de sfinþi ºi de pãrinþi. Ei, cu inima
lor mare cât a Mea, cãci într-o singurã inimã se adunau, pã-
zeau aceastã bogãþie a lui Dumnezeu, cea nepãtrunsã de min-
tea omului mãrginit cu mintea ºi cu inima sa, ºi care îºi cautã
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slava sa ºi adevãrul sãu între cei mulþi. Dar sfinþii pãrinþi au
cuvântat de adevãrul Meu ºi de dumnezeirea Mea, ºi s-a fãcut
faptã cuvântul lor cel în numele Meu rostit peste cei rãufãcã-
tori. Ei cuprind în braþele lor cereºti lucrarea adevãrului Meu
de la voi, ºi pe voi, cei mici ai Mei, care purtaþi înaintea Mea
ºi a lor Duhul Adevãrului, Care pe toate le împlineºte ºi le
mãreºte pretutindeni spre slava Ziditorului Lui. Amin. 

– NN oi, Bunule Stãpân în cer ºi pe pãmânt, Te
rugãm binecuvinteazã intrarea sfinþilor

Tãi, ca sã-Þi preamãrim iubirea cea din cei prea mici ai Tãi ºi
sã luãm din lucrarea Ta de peste ei duhul mângâierii, pentru
lupta noastrã de pe pãmânt pentru ca sã biruiascã Duhul
Adevãrului Tãu, prin lupta noastrã pentru El pe pãmânt,
Doamne al inimilor celor mici, ºi care locuiesc în inima Ta,
iar Tu, în inimioarele lor de copii, ºi din care Îþi aºezi iubirea
pe pãmânt. Ai fãcut din lucrul Tãu cu ei Scriptura descoperirii
fiilor lui Dumnezeu, ºi minunat este adevãrul Tãu, care este
cuvântul Tãu peste cei ce au crezut întoarcerii Tale de la Tatãl
la oameni. 

ªi acum, binecuvântarea Ta prin noi peste ei în ziua
serbãrii noastre în adunare bisericeascã în cer ºi pe pãmânt la
ei, noi ºi cu Tine la mijloc, ºi cu ei în sãrbãtoare de Duh dum-
nezeiesc, cãci Tu eºti Duhul sfinþilor Tãi, Doamne. Amin. 

– EE u, poporul Meu de azi, îi bucur pe sfinþi
când îi iau în coborârea Mea spre tine, ºi

împlinesc în mijlocul tãu Scriptura lui Enoh, care a proorocit
venirea Mea cu sfinþii ºi a spus: «Vine Domnul cu zecile de
mii de sfinþi ai Sãi», iar dupã el, apostolul Meu Ioan ºi el a
vestit aceasta ºi a spus: «Numele Lui se cheamã Cuvântul lui
Dumnezeu, ºi oºtile din cer vin dupã El, cãlare pe cai albi,
purtând veºminte de vison alb, curat». 

O, cât aºteaptã sfinþii venirea Mea, fiilor! O, cât de
mult trebuie sã aºteptaþi ºi voi, ºi mereu sã aºteptaþi, ca unii
care întâmpinã pe Stãpânul la întoarcerea Sa! Iatã, e sãrbã-
toare de sfinþi ºi de pãrinþi, iar Eu împlinesc venirea Mea cu
ei ºi sunt Cel tainic ºi împlinesc, ºi cu norii Mã port ºi vin,
cãci sunt Cel minunat. 

O, poporul Meu, mare este ºi cereascã este lucrarea
sfatului, ºi tot atât de mare lucrarea rugãciunii. Aceste douã
lucrãri sunt lucrãrile sfinþilor care lucreazã cu Dumnezeu pe
pãmânt. Sfinþii care nu lucreazã aceste douã lucrãri, sunt
sfinþi pentru mântuirea lor din moarte ºi sunt pildã cu viaþa
lor, dar sfinþii care lucreazã aceste douã lucrãri dumnezeieºti,
sunt sfinþi pentru Dumnezeu ºi nu pentru ei, ºi aceºtia lucrea-
zã lucrãrile lui Dumnezeu pe pãmânt ºi nu lucrãrile lor. Sfinþii
care se adunã în sfat ºi în duh de rugãciune, aceia surpã isco-
dirile minþii, luptând cu dor ºi cu putere împotriva stãpânito-
rului acestui veac stricãcios. ªi iatã, sfinþii se adunã cu Mine
la voi, ºi duhul rãu vede aceasta, iar tânguirea lui este fãrã de
sfârºit, ºi aºa este ºi a îngerilor lui, precum este scris. 

O, poporul Meu, nu se poate nimic bun, fãrã de sfat
bun ºi ceresc între fraþi, între sfinþi, fiilor. Sfatul sfinþilor e
dulce, e dãtãtor de viaþã ºi de lucrare cereascã, iar rugãciunea
lor, apoi, este binecuvântatã de Dumnezeu ºi este primitã la
Dumnezeu. Iubirea frãþeascã naºte sârguinþã în toate cele pen-
tru cer ºi cele pentru pãmânt, ºi toate prin rugãciune se fac.
De aceea, poporul Meu, nimic fãrã rugãciune, cãci rugãciu-
nea vã pãzeºte pe voi în toatã clipa. Nu uitaþi însã ce vã învãþ
Eu acum. Rugãciunea sfinþilor este cea mai mare, cãci ei s-au
dus de pe pãmânt la cer, lãsând pe pãmânt rugãciunile lor, ca
sã rãmânã ei rugãtori pe pãmânt prin rugãciunile lor, fãcute
de ei înaintea Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului Duh, ºi în nu-

mele acesta rugãciune. Vã învãþ sã vã rugaþi prin rugãciunile
sfinþilor, cãci aceasta înseamnã înþelepciune ºi înseamnã umi-
linþã ºi înseamnã lucrarea sfinþilor care au plecat la cer, lãsând
ca moºtenire pentru cei de pe pãmânt rugãciunile lor cãtre
Dumnezeu, ºi care au în ele tot ceea ce trebuie sã fie pe pã-
mânt ºi peste om, ºi ele sunt cupe de aur, pline cu tãmâie
înaintea tronului lui Dumnezeu, cel din cer, ºi acestea sunt
numite rugãciunile sfinþilor. O, fiilor, tãmâie multã se numesc
rugãciunile lor, care sunt purtate de îngeri pe altarul din faþa
tronului Domnului. Tãmâia ºi rugãciunile tuturor sfinþilor,
acestea lucreazã înaintea Domnului, ºi de aceea sã iubiþi moº-
tenirea lãsatã vouã de sfinþi, ºi veþi fi fii ai umilinþei ºi ai îm-
pãrãþiei cerurilor, plãtitã cu sânge de sfinþi mai înainte ca voi
sã fiþi fiii lui Dumnezeu pe pãmânt. Rugaþi-vã pe pãmânt prin
rugãciunile lor, fiilor, ca sã fie ei rugãtori prin voi, cãci ei de
când au plecat la cer Mã întreabã mereu: «Doamne, pânã
când ca sã rãscumperi jertfa iubirii noastre pentru Tine? O,
pânã când, Doamne?». 

O, poporul Meu, le-am dat sfinþilor bucuria venirii lor
cu Mine pe pãmânt, cãci oºtile cereºti Mã însoþesc când vin.
Inima voastrã, fiilor, sã încapã în ea pe sfinþi ºi pe pãrinþi, ºi
fiþi primitori de oaspeþi din cer ºi de pe pãmânt, cã vin magi
ºi înþelepþi ai pãmântului sã vã vadã ºi sã vã vesteascã pentru
lucrarea Mea cu voi. 

O, fiilor obosiþi de lucru, aºteaptã sfinþii ºi îngerii
cartea Mea din zilele Mele cu voi, cartea cuvântului Meu cel
de cincizeci de ani, scrisã în mijlocul poporului român, rostitã
de Dumnezeu pe pãmânt. O, tare vã doare la lucrul ei! Ea e
mare, fiilor copii. Ea este cuvânt cu greutate. Ea este cuvântul
lui Dumnezeu, ºi aºa se numeºte ea. Eu sunt Alfa ºi Omega,
ºi tot aºa este ºi numele ei, ºi este aºteptatã de cei din cer ºi
de cei de pe pãmânt. Aºtept dupã voi sã Mi-o daþi ºi sã bine-
cuvintez aceastã lucrare, ºi sã ridic apoi aceastã carte între
pãmânt ºi cer, cãci îngerii stau cu trâmbiþele gata sã sune, ºi
apoi sã cânte pentru aceastã lucrare a Mea, aliluia sã cânte ºi
slavã sã cânte, ºi tãmâie dimpreunã cu rugãciunile sfinþilor sã
aducã ei înaintea tronului din faþa Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfân-
tului Duh, iar vouã sã vã mulþumesc Eu cu iubirea Mea
atunci, cu mângâierea ºi cu mila Mea de voi, cei ce aþi ve-
gheat ºi încã vegheaþi pentru întocmirea ºi apoi pentru deschi-
derea cãrþii. E grea de tot lucrarea cãrþii, dar cei mici o cu-
prind cu inima lor mare ºi vegheazã ºi lucreazã. Lucrul Meu
cel de cincizeci de ani este cartea aceasta. Plânsul Meu dupã
om, rugãciunea Mea înaintea omului este ea. ªi acum trimit
oºti de sfinþi ºi de îngeri ºi le spun lor sã vã ajute ºi sã vegheze
cu voi pentru ivirea cãrþii cuvântului Meu care a grãit vreme
de cincizeci de ani în mijlocul poporului român. Pic cu pic
lucrãm pentru ivirea ei, ºi vom sfârºi, ºi apoi o vom împãrþi.
Amin. 

O, poporul Meu, ai grijã de rugãciune, fiule, ºi apoi ai
grijã de tine. Mai întâi, ai grijã de Mine ºi de sfinþi, ºi apoi ai
grijã de tine. Ai grijã sã fii al Meu ºi nu al tãu, fiule. Ai grijã
sã trãieºti viaþa Mea ºi nu pe a ta. Toþi laolaltã sã aveþi grijã,
în duhul frãþiei, cãci iubirea dintre fraþi nu loveºte, ci creºte în
fraþi ºi între fraþi atunci când ei locuiesc în Hristos. 

O, poporul Meu, duhul umilinþei este aluatul Meu, iar
cei ce sunt ca Mine locuiesc în inima Mea, iar Eu în inima lor
cu faþa Mea, cu umilinþa Mea de Fiu al Tatãlui Savaot. Cel ce
voieºte sã semene cu Mine, acela este ochi ºi urechi, stând
atent la Mine ºi mulþumit în Mine pãstrându-se pe sine, dar
aceastã mãreaþã viaþã nu poate fiecare sã ºi-o aºeze, ci poate
numai Dumnezeu prin servii Sãi, dupã cum este rânduiala cea
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una ºi care este din cer. Am spus cã omul nu este învãþat cu
toiag de cârmuire peste el. El zice cã ºtie ºi el, cã poate ºi el,
ºi nu-ºi face viaþa dupã plãcerea celor din jurul lui. Dar înþe-
lepciunea este duh iubitor de oameni, iar cine nu are o aºa
lucrare, acela nu este înþelept, ci este altceva. 

O, fiilor din porþi, mult aº vrea sã vã am veghetori cu
mai mult lucru, învãþãtori cu mai multã veghe în poporul Meu
care Mã ascultã aºa cum Eu îl învãþ sã fie, cãci cine nu ascultã
de voi, Eu nu-l trec cã ascultã. O, cum sã Mã asculte pe Mine
cel ce nu ascultã de voi? Eu v-am pus veghetori peste viaþa
lui Israel înaintea Mea, iar cine vrea sã lucreze ºi sã fie fãrã
voi, acela este vãdit prin ceea ce lucreazã, prin ceea ce nu
ascultã. 

Aveþi grijã, fiilor, sã nu am ranã de la neascultarea ce-
lor ce i-am luat noi în spate sã-i purtãm din greu ca sã fie ei,
apoi, odihna Mea. Aveþi grijã de cuibul Meu de fete din locul
Meu numit Emaus. Învãþaþi-le sã aibã grijã ziua ºi noaptea de
cuibul Meu cel sfânt în care le-am aºezat prin binecuvântare.
Vedeþi ce este rãu acolo, înconjuraþi cu hotar, dupã cum aþi ºi
lucrat, dar sã se þinã seama de ceea ce este bun, ºi de ceea ce
este rãu peste bun, cãci unde Eu nu Mã pot odihni cu totul ºi
în totul, Mã doare, fiilor. Dumnezeu trebuie iubit mai mult
decât omul, iar cine doreºte aceasta, aceasta face, ºi cu ascul-
tare ascultã aºa. 

Sã fie smerenie de inimã în toate casele pe unde Eu,
Domnul, am binecuvântat pentru chiticele de inimi hrãnite de
cer, ºi cu care Eu am mai rãmas din poporul Meu cel care
cincizeci de ani a auzit cuvântul Meu din cer. Învãþaþi-i pe cei
ce au auzit pe Dumnezeu, învãþaþi-i sã nu se înalþe cu mintea,
cãci cine face aºa, se îmbolnãveºte ºi Îl dã afarã pe Dumnezeu
din inima sa ºi îºi pierde umilinþa ºi cuminþenia ºi pierde cã-
rarea Mea ºi se face greu pe ea, ºi Mã încurcã, ºi va fi dat deo-
parte, cã Eu trebuie sã pot sã merg, ºi ca Mine trebuie sã
merg, pe cale curatã ºi sfântã, ºi cu popor ascultãtor pe ea, cu
popor fãrã iubire de sine, ci numai pentru Dumnezeu iubire.
Amin. 

Acum, Îmi opresc cuvântul ºi vã las spre pace ºi spre
odihnã ºi spre lucrare, împlinind cuvântul Meu, ca sã vã fie
bine, fiilor. Nu uitaþi iubirea pentru rugãciune ºi pentru toate
cele prin rugãciune, peste voi ºi peste pãmânt. 

Pace vouã! Primiþi în voi duhul ascultãrii. Primiþi du-
hul umilinþei, care vã face sfinþi ºi iubiþi. Fiþi cu inimã mare
ºi vestiþi unul pentru altul vestiri bune ºi plãcute Domnului.
Iubiþi sfatul cel sfânt, ºi dupã sfat sã lucraþi, iar în inimã pe
Dumnezeu sã-L purtaþi, ºi sã-L arãtaþi prin cuvânt ºi prin
faptã. Cereþi unul altuia lucrul cel plãcut lui Dumnezeu, dar
nu toþi sã lucraþi aceastã cerere, ci fiþi în numãrul celor ce pri-
mesc ºi ascultã primind de la cei mai destoinici. 

O, poporul Meu, te doresc ca în cer pe pãmânt, ºi vo-
iesc sã iau din mijlocul tãu iubire slãvitã, iubire pentru Dum-
nezeu ºi pentru lucrãrile Sale. Hotar sã se lucreze între rãu ºi
bine, ºi staþi în staulul binelui ºi împodobiþi-l pe el cu viaþa
voastrã plinã de umilinþã, cãci umilinþa are în ea duhul iubirii
lui Dumnezeu, iar acesta are duhul ascultãrii, poporul Meu. 

O, fiilor veghetori peste poporul Meu, învãþaþi-l pe el
sã trãiascã în el viaþa Mea ºi nu viaþa lui. Învãþaþi-l sã aibã gri-
jã de Mine ºi nu de el în curþile Mele cu el. Nu ca în casã la
el sã stea, ci ca în casã la Domnul, ºi sã asculte de Domnul.
Vegheaþi sã ºtie fiecare ce are de fãcut ºi ce nu are de fãcut,
ºi sã fie poporul Meu cu inima curatã, cu fapta curatã, cu pri-
virea curatã, cu jertfirea curatã, ºi cu cuvântul ascultãrii peste
el, ºi sub toiagul Meu de Pãstor sã stea, ºi sã stea cu mulþu-

mire sub mâna Mea, cãci pe voi vã am de veghe, ºi voiesc sã
aduceþi rod de copii ascultãtori, al cãror duh sã fie Duhul lui
Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

30 mai/12 iunie 2005

Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt 

Tatãl ºi Fiul Îºi aratã plânsul prin cuvânt însuspinat. Lipsa doru-
lui de Dumnezeu l-a fãcut þãrânã pe om. Durerea nu se mângâie,
ci se trãieºte. Viaþa sfântã în om, este cea mai mare jertfã. 

SS uspinã Duhul Sfânt în cer ºi pe pãmânt. El este
lacrima Tatãlui ºi a Fiului, lacrima lui Dumne-

zeu, care se face cuvânt, lacrimã care mângâie chiar dacã
pentru ea nu este mângâiere, ci numai durere, cãci lacrima din
durere se naºte. 

Sunt Tatãl Savaot, iar de-a dreapta Mea stã Fiul Meu,
Mântuitorul omului umilit cu duhul, ºi este plin de suspinul
Meu, ºi Se numeºte Duhul Sfânt acest suspin. Lângã Noi e tot
cerul de sfinþi ºi de îngeri, ºi în mare tainã serbeazã cerul
sfânt praznic pentru grãdiniþa cuvântului, ºi o priveºte pe ea
Tatãl ºi Fiul ºi cerul de sfinþi ºi de îngeri, cã azi e sãrbãtoare
a ei, dintre cele trei sãrbãtori aºezate peste ea la pecetluirea ei
cu Duhul Sfânt, cu semnul lui Dumnezeu. 

O, Fiule scump, aceastã zi a fost aºteptatã de cei cre-
dincioºi ca sã-i strângã ea în grãdina întâlnirii, dar Noi îi
avem la lucrul cãrþii pe cei care Ne fac Nouã loc pe pãmânt
cu oamenii la sãrbãtorile cerului. O, Fiule îndurerat, sãrbãto-
rile cerului nu sunt pe pãmânt ca ºi în cer, chiar dacã Tu i-ai
învãþat pe ucenicii Tãi în toate vremile sã facã voia lui Dum-
nezeu pe pãmânt ca ºi în cer, cãci voia Noastrã omul trebuie
s-o facã, iar fãrã om nu este aceasta pe pãmânt. Duhul Sfânt
din Noi Se face cuvânt, iar cuvântul este lacrima Noastrã îna-
intea omului, Fiule înlãcrimat, cãci tot cuvântul Meu, care
curge prin Tine, e lacrimã, Fiule durut, ºi aºa sãrbãtori sunt
între cei din cer, ºi nu altceva sunt acestea. 

Le-ai spus la ucenici cã dacã vii la Mine nu vor rãmâne
orfani, cã le vei trimite pe Duhul Sfânt, pe Mângâietorul Cel
pentru ucenici pe pãmânt. Dar de pe pãmânt care este mângâ-
ierea cea pentru cer? Care, Fiule însuspinat de ºapte mii de
ani ca ºi Tatãl? Dacã Noi plângem, e bine sã fie altfel omul?
E bine sã fie omul fãrã Duhul Sfânt, Care plânge în Dumne-
zeu? Iatã ce a fãcut omul! S-a vrut mai fericit ca Dumnezeu
ºi a fugit de aceastã durere, a fugit de Duhul Sfânt, Care plân-
ge în urma lui fãrã de mângâiere. Plânge Duhul Sfânt mân-
gâind prin durerea Lui ºi nu mai este om care sã-I cunoascã
faþa Lui cea tainicã, suspinul Lui cel fãrã de margini, cãci
omul fuge de durere ºi nu se lasã locaº al odihnei Duhului
Sfânt, Cel fãrã de locaº ºi fãrã de rod în om. 

Plânge Duhul Sfânt deasupra grãdiniþei cuvântului care
cheamã omul la viaþã din cer, la sãrbãtori ca în cer pe pãmânt.
Creºtinii aºteaptã sãrbãtorile poporului cel nou, dar dacã ele
nu sunt ca în cer când ei se strâng, suspinã Duhul Sfânt, ºi
lacrima Lui se face cuvânt ºi nimeni nu I-o ºterge dintre cei
care se strâng în zile de sãrbãtori pregãtite cu trudã în cer ºi
pe pãmânt pentru mângâierea omului care cautã dupã
Dumnezeu. 

O, Fiule al Meu, am intrat cuvânt cu suspin în el ca sã
fim Noi ºi tot cerul în tainicã sãrbãtoare de Duh Sfânt. Am
aºezat pe cei din porþi odatã cu intrarea Mea, ºi Îmi las fiinþa
în fiinþa Ta, ºi prin porþi intrãm în cetate. Amin. 

– OO,Tatã, durerea lacrimii Duhului Sfânt,
n-avem unde sã Ne sprijinim cu ea decât
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în porþi, ºi ea e tainicã ºi nu poate fi vãzutã ºi ºtiutã de om ca
sã-l doarã ºi pe el durerea Duhului Sfânt. Acum douã mii de
ani când am trimis fãgãduinþa Ta peste ucenicii Mei din lume,
s-a sprijinit pe mai mulþi puterea Duhului Sfânt, ºi apoi apos-
tolii îi botezau pe cei ce se alãturau la vederea semnelor care
urmau. Iar Petru, la cei ce întrebau pe apostoli ce sã facã, el
le rãspundea: «Pocãiþi-vã, ºi sã se boteze fiecare dintre voi, în
numele lui Iisus Hristos, spre iertarea pãcatelor voastre, ºi
veþi primi darul Duhului Sfânt». 

O, Tatãl Meu, unde mai este pe pãmânt botezul cu
Duhul Sfânt? O, cât Mã doare lipsa Noastrã din om, Tatã!
Lipsa Duhului Sfânt din om Ne-a pedepsit la durere fãrã de
mângâiere, Tatã. Nu mai poate omul scãpa de trup, ºi lipsa
dorului de Dumnezeu l-a fãcut þãrânã pe om, l-a umplut de
grijile vieþii, ºi numai aºa îl gãsim zi ºi noapte pe om, Tatã.
Durere fãrã de margini avem. Privim îndureraþi la om sã-l
vedem dacã se scoalã pentru Duhul Sfânt, ºi Ne doare lipsa
Noastrã din om, ºi Ne doare fãrã de mângâiere în cer ºi pe pã-
mânt. Suspinul Nostru e toatã sãrbãtoarea Noastrã ºi a Du-
hului Nostru Cel Sfânt, Care Se face cuvânt, iar cuvântul se
cheamã lacrima Duhului Sfânt, lacrima Mea ºi a Ta în fiinþa
Mea, cã Eu sunt cuvântul Tãu, ºi Mã fac lacrimã, ºi ea este
cuvânt, Tatã. 

O, poporul Meu, þi-aº culege lacrimile, sã le duc la
Tatãl, dar lacrima se naºte din durere. Duhul Sfânt este Mân-
gâietorul, dar lacrima Lui nu aflã mângâiere. Durerea nu se
mângâie, poporul Meu. Ea se trãieºte, ºi este aºternut al
Duhului Sfânt în omul durut ca Dumnezeu ºi nu ca omul.
Viaþa cea fãrã de sfârºit e scumpã, ºi doresc cu dor sã-l înþe-
lepþesc pe om, pentru ca sã doreascã în el aluatul fiinþei lui
Dumnezeu, pe Duhul Sfânt, Cel plin de suspin, Cel fãrã de
odihnã cãutând sã-ªi facã popor care sã aibã peste el botezul
cu Duhul Sfânt, taina omului nou, nãscut din cer, din
Dumnezeu. 

O, poporul Meu, sã te uiþi mereu la tine dacã ai pe
Duhul Sfânt. Ia cartea ºi citeºte sã vezi ce face Duhul Sfânt în
om, ºi mereu sã te priveºti, ºi sã semeni cu cel botezat cu
Duhul Sfânt, ºi nu cu omul cel semeþ în care nu încape aceas-
tã fiinþã a lui Dumnezeu. Tainicã a fost acum douã mii de ani
sãrbãtoarea Pogorârii Duhului Sfânt peste ucenici, ºi apoi
peste toþi cei adunaþi la Ierusalim din toate neamurile pãmân-
tului. Sã fii plin de Duhul Sfânt, poporul Meu, ca sã ia ºi omul
duh din Duhul lui Dumnezeu, ºi sã nu fii cãlãuzã a celor ce
vor sã-Mi prindã fiinþa Mea în tine ºi sã Mi-o strice pentru
slava lor cea deºartã pe pãmânt. Iuda, dacã s-a vrut mare pe
pãmânt, s-a fãcut cãlãuzã celor ce M-au cãutat sã Mã dea la
moarte, iar Eu M-am lãsat ca sã împlinesc Scriptura învierii
morþilor ºi sã Mã fac cãlãuzã a omului spre viaþã fãrã de sfâr-
ºit pe pãmânt ºi în cer, ºi sã-l botez pe om cu Duhul Sfânt, ºi
sã se arate în el acest semn. Cel ce voieºte sã-ºi biruiascã
trupul ºi firea, sã vinã sã se boteze în numele Meu cu botezul
Duhului Sfânt, ºi aºa sã se adune creºtinii la sãrbãtorile Mele
cu voi, ºi nu altfel sã se adune cu voi, cãci am stat între oa-
meni cuvânt atâta vreme, ºi omul a rãmas el, ºi nu s-a dat lui
Dumnezeu dacã Eu i-am deschis ca sã înþeleagã ºi sã se înno-
iascã apoi. Iatã, omul nu poate, cãci duhul pofteºte împotriva
trupului, iar pe pãmânt sunt numai trupuri de oameni, trupuri
care mãnâncã trupuri, ºi care strigã împotriva lui Dumnezeu. 

Voi, fiilor, sã nu vã bucuraþi când mâncaþi, ci în-
tristaþi-vã când vã este foame, cãci foamea vine de la trup, ºi
vine când trupul este tare, iar duhul, slab. Nu zic sã nu mân-
caþi, dar zic sã nu vã bucuraþi când mâncaþi, sã nu vã bucuraþi

pentru trup, cãci mâncarea este pentru trup. Eu vreau sã vã
mântuiþi de acest neam viclean ºi stricat, iar mântuirea se ca-
pãtã prin lacrimi ºi sudori pe ogorul Domnului, dar nu oricum
aceasta. 

Când trupul vã este mai mare ca duhul, sã vã plângã
duhul în clipa aceea, fiilor, cã Eu dacã vãd aºa, vã pun cã
iubiþi pe Domnul ºi nu pe voi înºivã. Trãiþi pentru Mine ºi nu
pentru voi, ºi nu vã luaþi dupã trup, cãci trupul vã este duºman
ºi Mie ºi vouã, iar la venirea Mea cu slavã veþi vedea aceasta,
cãci slava Mea va strãluci peste trupurile voastre dupã cât de
mult am trãit Eu în ele ºi în duhurile voastre, Eu cu durerea
Mea de pe pãmânt ºi de la om. 

Iau acum din jertfa mânuþelor voastre pomenire pentru
cei adormiþi ºi le dau lor uºurare. Sunt mulþi din ei care-i
plâng pe cei de pe pãmânt, cãci cei de pe pãmânt nu ºtiu ce
este moartea vieþii. Moartea vieþii nu este moartea trupului,
care vine dupã moartea vieþii, ºi nu ºtie omul sã înveþe de la
Mine, din acest izvor al vieþii, care va cere rãspuns la tot omul
care a luat din el ºi nu s-a pãzit apoi de moartea vieþii. 

O, ce puþin Mã înþelege omul, iar aceasta o face pentru
cã nu Mã vrea. La sãrbãtoarea Duhului Sfânt când Eu che-
mam mulþimile sã se strângã pe lângã voi, nu Mã lua omul de
viaþã a lui; nu Mã lua pentru cã nu Mã voia. 

Tu, poporul Meu, sã petreci cu cel ce Mã voieºte pe
Mine, cã altfel Eu nu te am al Meu. Tu trebuie sã fii cãlãuzit
de Dumnezeu, ºi voi sfârºi cu trudã cartea Mea cea de cinci-
zeci de ani din cer, ºi vei vedea în ea toatã învãþãtura Mea din
mijlocul tãu ºi te voi întreba de ea, poporul Meu. Ea este
praznicul Duhului Sfânt, ea este lacrima Mea dupã tine ºi
dupã om, pentru tine ºi pentru om. Iar tu sã stai umilit înain-
tea celor ce dau sã vadã fiinþa Mea din tine, ºi sã fii cuminte
ca Dumnezeu ºi nu ca omul, ºi sã nu ispiteºti pe Dumnezeu
pentru om, cãci tu eºti fiu al lucrãrilor cereºti ºi nu omeneºti
pe pãmânt. 

Te învãþ sã fii sãrbãtoare a Duhului Sfânt. Te învãþ sã
ai lacrimã ºi nu bucurii, cãci Duhul Sfânt e tot într-un suspin,
poporul Meu. Cel ce are bucurii nu poate avea pe Duhul
Sfânt, Care este Dumnezeu, de viaþã fãcãtor. 

O, sã nu fugi de Duhul Sfânt, sã nu fugi de lacrima Lui,
poporul Meu, cãci cei ce sunt umbriþi de Duhul Sfânt sunt ca
Dumnezeu ºi nu mai sunt ca omul, ci sunt supuºi Domnului,
spre slava Duhului Sfânt. Amin. 

Te învãluiesc în Vântul Cel de viaþã fãcãtor, iar ºoapta
Lui sã te doarã de la durerea Lui, ºi sã te laºi mereu nãscut din
durerile Duhului Sfânt, Care iarãºi naºte lumea prin dureri de
facere. 

O, poporul Meu, Duhul Sfânt Mângâietorul sã fie sem-
nul Meu de peste tine, ca sã-Mi uºurezi lacrima Mea cea de
la om. Semn mare sã fii între fiii oamenilor care nu-L iubesc
pe Dumnezeu cu trãirea lor, cu jertfa lor cea sfântã, cãci viaþa
sfântã este mai mare decât orice jertfã, ºi nu este jertfã care sã
se poatã mãsura cu viaþa Mea cea sfântã din om, viaþa care
iubeºte pe Dumnezeu, iubind din om. 

Cuvântului Meu de peste tine nu-i aflu mângâiere, cãci
aºa este Dumnezeu; este Duh Sfânt, Care Se face cuvânt,
poporul Meu. O, iubeºte ºi tu ca Dumnezeu, iubeºte în tine pe
Dumnezeu aºa cum este El, cãci Eu sunt Cel îndurerat, ºi nu
este sãrbãtoare mai mare înaintea Mea ca ºi omul care este
aºa ca Mine, dupã chipul ºi asemãnarea Mea, iar lacrima Mea
se face cuvânt peste cel ce seamãnã cu Mine pe pãmânt,
aºteptând cu rãbdare odihna Mea ºi a sa, pentru truda iubirii
care aºteaptã sub cruce. Amin, amin, amin. 

6/19 iunie 2005
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Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, ziua a doua.
Sãrbãtoarea Sfintei Treimi 

Domnul nu trãieºte în om, pentru cã trãieºte omul. Oamenii lui
Dumnezeu trãiesc în Duhul lui Dumnezeu pe pãmânt. Omul ºi-a 

acoperit mintea ºi nu I-o dã lui Dumnezeu. 

SS ã fie în tine, poporul Meu, zile de iubire cereas-
cã, de milã cereascã, de dor pentru cer, ca sã

mângâiem, Eu ºi cu tine, cerul cel plin de durere de la omul
de pe pãmânt, cãci omul e strãin de cer, de viaþã frumoasã ºi
sfântã, strãin de Duhul Sfânt, Care plânge în Tatãl ºi în Fiul. 

Mã aºez lângã tine cu zile de Rusalii, poporul Meu,
cãci cuvântul Meu, cel plin de suspin, e toatã sãrbãtoarea
celor din cer, fiindcã pe pãmânt nu vrea omul cu cerul. Am
lãsat prin prooroci ºi prin sfinþi sãrbãtorile cerului pe pãmânt,
dar oamenii nu au cuvioºie, ºi de aceea tot ei trãiesc în sãr-
bãtori, iar Domnul nu trãieºte în om. Eu ºi cu Tatãl am aºezat
toatã rânduiala cea pentru om, ºi omul nu Ne dã ce i-am dat,
ci Ne dã neascultare, ºi nu se suie mulþumire de la om spre
Dumnezeu. 

Eu sunt Cuvântul Tatãlui Savaot, ºi vã dau pe Duhul
Sfânt Mângâietorul, fiilor, ca sã-L întrebaþi de Mine ºi de voi,
cã dacã El nu Se face cuvânt în oameni, rãmân oamenii în
duhul lor, iar duhul omului nu ºtie sã-L facã pe Dumnezeu, nu
ºtie sã se dea lui Dumnezeu aºa cum au ºtiut proorocii, din
care Dumnezeu S-a fãcut cuvânt al Sãu pe pãmânt. Proorocii
au fãcut pocãinþã pentru tot neamul lui Israel, iar duhul po-
cãinþei îl curãþã pe om de el însuºi ºi Îi face loc lui Dumnezeu
prin cererea proorocului cel plin de rugãciune, cel plin de
suspinul Meu. 

Rugã fierbinte, cu post, cu zdrobire de inimã ºi cu
nevoinþã a ridicat Daniel proorocul, a ridicat strigare cãtre
Dumnezeu pentru Ierusalimul cel pustiit de urgia Domnului,
ºi Domnul a vãzut, a luat aminte, ºi a trimis apoi la Daniel pe
îngerul Gavriil, ºi acesta i-a spus: «Daniele, când tu ai în-
ceput sã te rogi, poruncã mi-a fost datã, ºi eu am venit sã te
vestesc, cãci tu eºti un om iubit de Dumnezeu, ºi am venit
sã-þi deschid mintea».

O, poporul Meu, sã stai cu umilinþã înaintea cuvântului
Meu, ºi sã nu te grãbeºti cu mintea ta, cã fãrã Mine nu poþi
pune în lucru cuvântul Meu de peste tine. Proorocul Daniel
Mi-a dat Mie inima ºi mintea, ºi toatã fiinþa lui Mi-a dat-o,
cãci M-a rugat fierbinte, cu zdrobire de inimã pentru poporul
sãu, ºi atunci Eu l-am fãcut sã înþeleagã proorocia cea din
Scripturi. 

Lucrarea lui Dumnezeu peste om e prea mare faþã de
lucrarea omului cea lucratã înaintea lui Dumnezeu, dar Eu
nu-l am pe om la ºcoala Mea ca sã-l învãþ tainele ºi puterile
lucrãrilor lui Dumnezeu pe pãmânt cu omul. Oamenii lui
Dumnezeu trãiesc în Duhul lui Dumnezeu pe pãmânt, ºi la
aceia vine Domnul, la stãruinþa lor pentru lucrãrile lui Dum-
nezeu cele proorocite prin Scripturi, ºi le aduce minte cereas-
cã, minte prooroceascã, pusã de Duhul lui Dumnezeu în om,
cãci Dumnezeu Îºi face servi pe pãmânt ºi Îºi împlineºte la
vreme lucrãrile Sale. 

O, poporul Meu, omul ºi-a acoperit mintea ºi nu ºtie sã
I-o dea lui Dumnezeu. Dacã omul ar ºti cum sã se aºeze ºi
cum sã stea înaintea Domnului, l-ar vedea Dumnezeu aºa
cum l-a vãzut pe proorocul Daniel când acesta s-a aºezat
cu mult suspin înaintea Domnului, cerând cu pocãinþã,
rugându-se pentru tot neamul lui Israel, cel din vremea lui ºi
cel de pânã la el. ªi fiindcã s-a fãcut iubit lui Dumnezeu,

Domnul a lucrat cu el pe pãmânt ºi i-a dãruit pentru Sine
ascuþitã înþelepciune, cãci l-a vãzut pe el aprins pentru Dum-
nezeu ºi pentru poporul Sãu. Iatã Duhul Sfânt, Duhul lui
Dumnezeu, din veac în veac în lucrare peste om, cu mare
tainã, cu cereascã înþelepciune! Dar oamenii de pe pãmânt
stau mari ºi nu se pot apleca înaintea Duhului Sfânt, Care pe
toate ale lui Dumnezeu le sãvârºeºte, ºi pe toate ale oamenilor
le descoperã. Amin. 

Tu, popor al cuvântului Meu din vremea aceasta, sã te
rogi fierbinte înaintea lui Dumnezeu, sã te rogi cu durere ºi cu
credinþã, cãci rugãciunea cea adevãratã cere pentru Dumne-
zeu ºi nu pentru om, ºi este lucrarea cea din durere ºi din cre-
dinþã ºi cu multã stãruinþã, ºi ea este cea care îl face iubit de
Dumnezeu pe om, aºa precum l-a fãcut ea pe Daniel proo-
rocul om preaiubit ºi scump, om care a uimit pe împãraþi cu
lucrarea Duhului lui Dumnezeu de peste el, ºi Care-ªi fãcuse
locaº în el prin dragostea lui cea fãrã de þãrm. Mare de dra-
goste a fost inima ºi viaþa lui, mare fãrã de þãrm, ºi cuprindea
cu ea cerul ºi pãmântul, cã aºa este omul cel fãcut de Dumne-
zeu, al cãrui duh este locaº Duhului lui Dumnezeu, Duhul
Care S-a coborât peste ucenicii Mei din Ierusalim acum douã
mii de ani, Duhul Care mãrturiseºte pe Dumnezeu oamenilor.
Amin. 

Fii înþelept, poporul Meu, cãci Duhului Sfânt Îi trebuie
înþelepciunea Lui în om, iar apostolii Mei stãruiau în rugã-
ciune ºi în frângerea pâinii, ºi apoi au primit pe Duhul Sfânt
trimis din cer peste ei. Proorocul Daniel se ruga fierbinte la
Mine în groapa cu lei, ºi era el jertfã fãrã de sânge, cãci leii
nu l-au mâncat timp de trei zile, aºa cum Eu, Domnul, am rã-
mas întreg cu trupul în cele trei zile, de la punerea Mea în
mormânt ºi pânã ce am înviat ca un Dumnezeu adevãrat ce
sunt. Amin. 

Duhul Sfânt este rãspunsul rugãciunii fierbinþi, care are
în ea credinþã ºi durere ºi stãruinþã, iar îngerii lui Dumnezeu
vin ºi aºeazã priceperea Duhului Sfânt peste cel cuprins de
iubirea lui Dumnezeu, de mila ºi de durerea care sunt din
Dumnezeu. 

Iatã, sãrbãtoare de Duh Sfânt petrec Eu, Domnul, în
mijlocul tãu, Israele al venirii Mele, ºi vom lucra trei zile în
Duhul Sfânt, ºi aºa vom sta Eu ºi cu voi înaintea Tatãlui
Savaot cu sãrbãtoarea Duhului Sfânt Mângâietorul pe pã-
mânt, ºi ne vom alina durerea cea de la om, ºi ne vom înþe-
lepþi spre priceperea tainei cea de nepãtruns cu mintea ome-
neascã, taina Duhului Sfânt Mângâietorul. Amin, amin, amin. 

7/20 iunie 2005

Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, ziua a treia 

Neamul Domnului nu este din lume, ºi nu mai merge cu lumea.
Lucrarea fãrã sfat este lucrare fãrã înger ºi este omeneascã. 

Duhul Sfânt vine pe pãmânt la rugãciunea omului sfânt. 

II arãºi Mã aºez cu tine la masã cereascã, poporul
Meu. E praznic de Rusalii, ºi trebuie sãrbãtoare sã

lucrãm, Duh Sfânt sã lucrãm. 
Pace Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh, pace Domnului

Dumnezeului tãu la masa Lui cu tine, la masa ta cu El! Dar tu
ºtii ce mãnâncã Domnul de la tine, de la masa ta cu El. Dacã-I
pui Domnului scãunaº ºi blid la masa ta, pune-I ce mãnâncã
El, ca sã Se mângâie El de la tine, ca sã poatã ºi El, cãci Eu
sunt un Dumnezeu neputincios ºi necãjit de la tot omul de pe
pãmânt, fiindcã omul nu-Mi mai face loc în viaþa lui, nu-Mi
mai face loc la masa lui, la sfatul lui, la bucuriile ºi la durerile
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lui, iar Eu stau neputincios lângã om, neluat în seamã de om.
În mijlocul tãu însã nu tot aºa trebuie sã aibã viaþã Domnul.
Cu tine trebuie sã fiu viu prin toate ale tale, pe care sã le poatã
Domnul pune pe ranele Lui sângerânde, pe durerile Lui ne-
vindecate, pe inima Lui cea plinã de dor nestins dupã om,
dupã odihna Lui în om, poporul Meu. 

E praznic de Duh Sfânt, dar lumea nu ºtie ce înseamnã
Sfântul Duh ca sã-i dea puterea cuvenitã acestei sãrbãtori aºe-
zate de Tatãl ºi de Fiul pe pãmânt peste neamul Domnului.
Neamul Domnului nu este din lume, precum Domnul nu este
din lumea aceasta. Cei pe care Eu i-am scos din lume ca sã fie
cu Domnul, aceia mergeau cu Mine ºi nu mai mergeau cu lu-
mea. Iar dupã ce Eu iarãºi M-am aºezat lângã Tatãl, dupã
înãlþarea Mea la cer, ucenicii Mei au umblat cu Sfântul Duh
pe pãmânt, ºi prin El au lucrat mari semne, mari minuni, mari
lucrãri, cãci aceasta face Sfântul Duh, Care împlineºte pe
Sfânta Treime întru lucrarea Sa cea de ºapte mii de ani pe
pãmânt. 

Tatãl, Fiul ºi Sfântul Duh, una sunt, ºi fãrã de sfat nu
lucreazã Dumnezeu. Când l-am zidit pe om, Noi am fãcut
sfat. Când l-am nimicit pe om, Noi Ne-am sfãtuit, ºi apoi am
dat potop pe pãmânt, ca s-o luãm iarãºi de la capãt cu lucrul
dumnezeirii, cãci omul se purta cum voia el pe pãmânt ºi nu
cum voia Dumnezeu. O, cum de nu au înþeles cei ce nu au pri-
mit venirea Mea în lume acum douã mii de ani? Cum de nu
au putut pricepe când ei citeau în Scripturi cã Noi, Tatãl, Fiul
ºi Sfântul Duh, am fãcut sfat când l-am zidit pe om? Lucrarea
fãrã sfat e lucrare fãrã înger, poporul Meu, ºi oamenii au
lucrat apoi fãrã de îngeri ºi s-au stricat de tot, iar Dumnezeu
a zis: «Nu va rãmâne Duhul Meu pururea în oamenii aceºtia,
pentru cã sunt numai trup, iar cugetele lor ºi dorinþele inimii
lor sunt îndreptate la rãu în toate zilele». 

O, poporul Meu, lucrarea Tatãlui ºi a Fiului este Sfân-
tul Duh, Care mereu a fost prin prooroci ca sã poatã omul
avea pe Dumnezeu pe pãmânt în lucrare peste om, cãci lucra-
rea fãrã sfat e lucrare fãrã înger, e lucrare omeneascã, lucrare
care nu-l duce la Dumnezeu pe om. Acum douã mii de ani Eu
ºi cu Tatãl am trimis pe Sfântul Duh în lume ca sã mãrturi-
seascã El pe Tatãl ºi pe Fiul, ºi sã se strângã oamenii întru lu-
crare dumnezeiascã, ºi sã iasã din lume cei ce primesc peste
ei semnul botezului cu Duhul Sfânt, ºi sã stea ei apoi în lucru
dumnezeiesc pe pãmânt. Duhul omului este sfânt numai
atunci când Sfântul Duh lucreazã peste om, iar altfel omul are
duhul lui, mintea lui, lucrarea lui. De ºapte veacuri a tot tãiat
Dumnezeu din anii vieþii omului, cãci Duhul Domnului nu rã-
mânea în om pururea, ºi pe Domnul Îl durea ºi Îi pãrea rãu ºi
Se cãia cã l-a zidit pe om. 

O, poporul Meu, tu sã nu trãieºti pe pãmânt în duhul
tãu, cãci Dumnezeu are în mijlocul tãu lucrarea Sa, cuvântul
Sãu, pe Duhul Sfânt, poporul Meu. O, cautã sã ºtii ce înseam-
nã sfatul Domnului, ºi pe acesta sã-l cauþi, ºi sã nu numeºti
sfatul tãu ca sfat al Domnului. Tu eºti numit în cer sfatul
Domnului, din pricina cuvântului Duhului Sfânt al Domnului
în mijlocul tãu. Voiesc sã fii înþelept ºi sã nu pierzi vremea
Domnului cu tine pe pãmânt, ci s-o câºtigi ºi sã I-o dai rod lui
Dumnezeu, ºi sã te temi sã fii al tãu dupã ce Domnul te-a
fãcut sfatul Sãu, locaºul sfatului Domnului pe pãmânt. Nu
uita cã Domnul este cu tine, nu uita aceasta, cãci cel ce uitã
îºi are duhul lui ºi nu stã în Duhul Domnului prin sfatul Dom-
nului. Nu uita, poporul Meu, cã lucrarea fãrã sfat e lucrare
fãrã înger, ºi îi rog pe cei ce-i am cãlãuzã a ta între Mine ºi
tine, îi rog sã te înveþe lucrarea sfatului Domnului, cãci Scrip-

tura îi înºirã în ea pe mulþi mai-mari din Israel care au lucrat
de la ei în numele Domnului, ºi au adus ruºine înaintea lui
Dumnezeu. 

O, poporul Meu, le spun celor ce au aºteptat praznicul
Duhului Sfânt ºi nu au venit pentru cã n-am trimis lor chema-
re, le spun sã caute sã înveþe bine din cuvântul Meu ce în-
seamnã sãrbãtoare de Duh Sfânt ºi lucrare cu îngeri, ºi Eu Mã
voi milostivi apoi de ei. 

Am început zilele de praznic al Duhului Sfânt cu lacri-
mã pentru toþi cei care veneau ºi nu luau pe Duhul Sfânt ca sã
Se vadã El, apoi, în ei cu lucrarea Sa. Am spus cã le-aº culege
lacrimile, ca sã le duc la Tatãl, dar lacrima se naºte din durere.
Aºa le-am spus tuturor celor ce se strângeau lângã Duhul
Sfânt, Care Se fãcea lacrimã, cãci cuvântul lui Dumnezeu
este lacrima Duhului Sfânt, Care plânge dupã om îndumne-
zeit pe pãmânt. Le trimit prin voi, copii vestitori, le trimit lor
cuvântul celor trei zile de sãrbãtoare de Duh Sfânt ºi le dau
îndemn sã se priveascã, ºi apoi sã se aºeze în faþa cuvântului
Meu ºi sã se lase fãcuþi de el, cãci cincizeci de ani a plâns
Dumnezeu ca sã-ªi facã un popor dupã chipul Sãu, ºi iatã ce
puþini au rãmas! ªi pe aceºtia îi îndemn sã fie sfatul Domnu-
lui ºi sã-L cearã peste ei mare, cu fierbinte rugãciunea lor,
fiindcã Duhul Sfânt vine pe pãmânt prin rugãciunea omului
sfânt, prin stãruinþa lui lângã Dumnezeu, prin viaþa lui de nou
Ierusalim ºi prin îngerii slujitori ai lui Dumnezeu. 

O, Israele de azi, ia aminte la cuvântul Meu din mij-
locul tãu ºi sfãtuieºte-te cu el mereu, ºi numai din el sã iei tu
lucrarea ta înaintea Mea, cãci lucrarea Domnului spre tine nu
este fãrã înger, poporul Meu. 

Iar voi, copii din porþi, aveþi grijã de viaþa lui Israel, de
viaþa Mea din fiii sãi, cãci ei nu au altã viaþã de trãit decât
viaþa Mea. Viaþa cu înger este cea mai plãcutã viaþã a ta înain-
tea Mea, Israele de azi, ºi sã cauþi mereu cu înger, cãci tu
trebuie sã fii ocrotit cu mare grijã de toate cele ce vor veni
peste pãmânt sã cerceteze pe fiecare dupã fapte, precum este
scris cã Eu voi veni ºi voi da fiecãruia dupã cum este fapta sa. 

Poporul Meu, fapta ta sã însemne mereu, mereu Tatãl,
Fiul ºi Sfântul Duh, ca sã-L vadã toate neamurile pãmântului
pe Dumnezeu cu tine întru a Sa venire. Amin, amin, amin. 

8/21 iunie 2005

Duminica tuturor sfinþilor 

Cel ce stã pe pãmânt ºi nu în cer ºi nu în Dumnezeu, acela nu a
cunoscut ce este viaþa. Iubirea de sine are ca semn neiubirea de
fraþi. Cel ce-ºi cautã bucurii, nu-L poate iubi pe Domnul. Sfinþilor
le este dor de viaþã în oameni. În cer e jale, iar pe pãmânt e 

petrecere. Bucuriile nu rãmân fãrã tânguiri. 

SS finþii Celui Preaînalt se aºeazã cu sãrbãtoarea lor
pe pãmânt, cãci ei au ºtiut ce înseamnã pe pã-

mânt viaþa, ºi au câºtigat viaþa pentru veci de veci, cãci Eu,
Domnul, am spus: «Cel ce voieºte sã-ºi câºtige viaþa sa,
acela o va pierde, iar cel ce-ºi pierde viaþa sa, acela va câº-
tiga viaþa». Amin. 

M-am grãbit spre porþi, M-am zorit din timp, cãci sfin-
þii toþi sunt plini de dor, poporul Meu. Cu mare dor aºteaptã
sfinþii cuvântul Meu pe pãmânt. Cu nestãvilitã ardoare aº-
teaptã toate oºtile cereºti sã aºtern pe pãmânt masa cuvântu-
lui Meu, cãci cuvântul Meu este praznicul celor din cer, este
masa pãcii, adunarea tuturor sfinþilor, iar venirea Mea la tine
nu este altfel decât cu sfinþii Celui Preaînalt, poporul Meu,
sfinþii care au trãit pe pãmânt iubind în Mine ºi nu în ei, cãci
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Dumnezeu este iubire, ºi numai El trebuie iubit. Omul însã
M-a vãduvit de aceastã cinste, fiindcã el se vrea iubit, ºi aºa
s-a învãþat omul sã se aºeze în locul Meu ºi sã nu mai fie
Dumnezeu iubit, sã nu mai fie iubire de la om spre
Dumnezeu. 

Omul se opreºte pentru sine, ºi fiecare se dã unul altuia
ca sã câºtige iubire, iar cine face aºa nu-L poate iubi pe Dum-
nezeu. Sfinþii cerului însã au cunoscut ce este deºertãciunea
vieþii ºi n-au iubit nimic ºi pe nimeni pe pãmânt decât pe
Dumnezeu ºi pe omul care este în Dumnezeu ca în cer ºi nu
ca pe pãmânt, iar cine stã pe pãmânt ºi nu în cer ºi nu în Dum-
nezeu cu viaþa sa, acela nu a cunoscut ce este viaþa ºi nu ºtie
sã câºtige viaþã, ci numai deºertãciune. 

Sfinþii Celui Preaînalt s-au aºezat în cete-cete ºi s-au
pornit cu Mine spre tine pentru sãrbãtoarea lor, pentru dumi-
nica tuturor sfinþilor, poporul Meu. O, deschide-þi inima, des-
chide ochii duhului ºi vezi cã vin cu Mine cetele de sfinþi la
tine ºi se aºeazã la masa cuvântului Meu pentru sãrbãtoarea
lor. Cu mare slavã înconjoarã ei pe trâmbiþa Mea Verginica,
fiindcã ea este azi sãrbãtoritã pentru venirea ei pe lume în
ziua de serbare a duminicii tuturor sfinþilor, zi aºezatã de
sfinþi ºi de pãrinþi, zi de sobor ceresc pentru unirea sfinþilor
toþi într-o zi de slavã a lor în cer ºi pe pãmânt. 

O, Israele de azi, mare trebuie sã fie cel ce crede în
sfinþii Celui Preaînalt, iar când crede, aceastã credinþã îi
schimbã faþa ºi trãirea ºi fapta ºi veghea ºi aºteptarea, ºi se
face iubire fãrã de margini unul ca acela, ºi se face ca Dum-
nezeu, cãci mai mare dragoste ca aceea, sã-ºi punã cineva
viaþa pentru prietenii sãi, nu este, poporul Meu, ºi aceasta
înseamnã Dumnezeu, iar omul nu poate face aceasta, dar
poate iubi ºi poate ierta dacã voieºte viaþa, iar dacã nu voieºte
viaþa, el cautã sã-ºi câºtige viaþa sa, dreptatea sa, pacea sa,
odihna sa, pierzând viaþa, cãci cine-ºi câºtigã viaþa sa, acela
pierde viaþa, pierde pe Dumnezeu, pierde taina iubirii, taina
vieþii. Cine se poartã pe pãmânt ca un stãpân, acela mai întâi
îºi pierde mintea cea din Dumnezeu pentru mintea sa, ºi apoi
prin îngâmfare vede numai prin sine, ºi tot aºa se ºi zbate
pentru ca sã-ºi câºtige viaþa sa. Cel înþelept însã, cel blând ºi
smerit cu inima, îºi cântãreºte în Dumnezeu mintea ºi inima
ºi vorba ºi fapta ºi iubirea acestora, ºi cu ele câºtigã viaþa, ºi
apoi o dã prietenilor sãi curatã ºi sfântã ºi dulce ºi cereascã pe
pãmânt, cãci acela se face împãrãþie a sfinþilor pe pãmânt, ºi
tot ce este în cer îºi face locaº în el, în cel ce are viaþã. 

O, poporul Meu, îi bucur pe sfinþi prin grãirea Mea cu
tine, cãci ei ºi-au câºtigat ca platã a iubirii lor, pe Dumnezeu,
de viaþã veºnicã a lor. Duhul lor se bucurã nespus când Mã
aud ºi Mã vãd grãind cu tine despre taina vieþii sfinþilor, cãci
lor le este dor de viaþã în oameni, ca sã-i poatã oamenii dori
pe sfinþi, ºi ei sã vinã sã vieþuiascã pe pãmânt cu oamenii, ºi
sã aibã chemare sã vinã, cãci fãrã chemare ei nu pot veni ºi
nu pot lucra ºi nu pot vieþui între oameni cu durerea lor, care
aºteaptã în ei sã fie lucrãtoare pe pãmânt între oameni, ºi cei
credincioºi Domnului sã iubeascã darurile sfinþilor Lui. 

O, poporul Meu, sã ºtii cã viaþa fãrã încercare peste ea
nu trece spre rãscumpãrarea ei. Pe pãmânt, omul, ca sã ajungã
mare între oameni este trecut prin multe strâmtori, prin multe
uºi, ºi este cântãrit în fel ºi chip ca sã-ºi câºtige un rang în
viaþa lui de om, iar cel ce nu este probat, acela rãmâne chiar
ºi fãrã viaþã pe pãmânt, nu numai fãrã nume sau fãrã slavã, ca
pe pãmânt slavã. Pentru cer, ca sã câºtige omul viaþã, cãci din
cer este viaþa, nu ºtie omul cât de probatã trebuie sã-i fie
viaþa, cât de încercatã, prin cât de multe trebuie sã treacã ºi sã

rãspundã bine, ca apoi sã câºtige viaþã pierzându-ºi viaþa sa,
precum Eu am spus despre viaþã pentru om. Sfinþii Celui
Preaînalt au îndurat dispreþ, umilinþã, ispite mari ºi mici, du-
reri fel de fel, urã, rãbdare de sfinþi, moartea trupului, ºi iatã
cât de multe încearcã viaþa omului pânã ce el ajunge sã câº-
tige viaþã! Eu n-am câºtigat altfel viaþa Mea între oameni, ºi
apoi dintre cei morþi câºtigatã, cãci viaþa cea de pe pãmânt a
omului îi face sau nu cale vieþii spre om, cale învierii omului
ºi veºniciei lui cu Domnul. 

O, ce dulce a fost viaþa trâmbiþei Mele Verginica în vre-
mea ei de pe pãmânt! O viaþã plinã de Dumnezeu în om n-a
fost niciodatã iubitã ºi preþuitã ºi vãzutã bine de cei de pe
pãmânt care sunt numai trup, cãci viaþa Mea din om, este duh
umilit, inimã înfrântã ºi smeritã. Aºa stau Eu în om când el
trãieºte întru Mine, ºi acela este cu Dumnezeu pe pãmânt.
Când Mi-am strâns pe lângã Mine ucenici ca sã-i fac pe ei
plãcuþi Tatãlui Meu, le-am spus lor: «Vai vouã dacã lumea vã
va vorbi pe voi de bine, cã aºa fãceau proorocilor mincinoºi
ucenicii lor, ºi adevãr adevãrat grãiesc, cã ºi-au luat plata».

O, poporul Meu, viaþa este încercatã prin umilinþã, iar
dacã ea nu rãspunde cu iubire ºi cu rãbdare ºi cu înþelepciune
ca a Mea în urma încercãrii, aceea nu este viaþã bunã pentru
Dumnezeu în om. Dar omul este îngâmfat pentru viaþa sa, ºi
un aºa om trãieºte în sine ºi se iubeºte pe sine prin orice face
el, iar iubirea de sine are ca semn al ei în om neiubirea de
fraþi, dezvinovãþirea ºi nemulþumirea, ºi un aºa om nu are
fraþi. Iubirea însã are în ea iubire, ºi aºa se cunoaºte ea când
este în om, iar când omul are învinuire nu are în el iubire, ci
are pentru sine iubire, iar pentru celãlalt, învinuire, ºi unul ca
acela se zbate sã-ºi câºtige viaþa sa, cãci el nu ºtie taina iubirii
ºi faþa ei ºi lucrarea ei. 

Nu pot sã-Mi fac cer de sfinþi din oameni care nu au
iubirea Mea în ei, ºi nici pãmânt de sfinþi nu pot sã-Mi fac din
ei. Nu se poate ascunde în el cel care trãieºte pentru iubirea
de sine, ci este vãdit prin toate câte el fãptuieºte ºi dovedeºte.
E mare putere iubirea, ºi Eu Mã aºez în inimi ºi în minþi des-
luºitoare de cele ale tainelor Mele între oameni, iar în cei în-
gâmfaþi în duhul lor Eu rãmân nedesluºit, rãmân în întuneric
faþã de cel ce se iubeºte pe sine, ºi nu Mã pot împãrþi nimãnui
prin cel ce se bizuie pe sine. 

Iubirea e putere ori pentru bine ori pentru rãu peste om,
cãci sunt douã feluri de iubiri, ºi pe douã laturi merg ele, ori
sã nimiceascã ori sã salveze viaþa omului. Una din ele este iu-
birea de sine, pe care cel orb prin ea nu ºi-o vede ca sã-ºi
poatã feri viaþa de nimicire, iar cealaltã este iubirea cea de
sus, din cer, din Dumnezeu, pusã în slujba lucrãrilor cereºti
între oameni, pentru cei ce se mântuiesc. 

Iatã, poporul Meu, iubirea dumnezeiascã înseamnã
Dumnezeu ºi lucrarea lui Dumnezeu pe pãmânt, iar iubirea
omeneascã înseamnã omul ºi lucrarea omului pe pãmânt.
Aceste douã feluri de iubire nu se întâlnesc niciodatã, cãci se
resping ºi sunt vrãjmaºe prin însãºi lucrarea lor. Iar sfinþii au
iubit cu putere înþelepciunea cea din cer a iubirii ºi s-au fãcut
sfinþi pe pãmânt pentru ea, ºi au câºtigat viaþa ºi s-au dus plini
de viaþã la cer ºi sunt fiii vieþii în vecii vecilor, iar Eu, Dom-
nul, vin pe pãmânt cu cei vii, cu sfinþii vin, cu cei ce au aflat
pe pãmânt taina iubirii ºi au trãit în ea. Amin. 

O, poporul Meu, îþi amintesc rugãciunea Mea cãtre
Tatãl pentru fraþii Mei, pentru ucenicii Mei, cãci Îi spuneam
Tatãlui: «Tatã, precum Noi una suntem, sã fie ºi ei una întru
Noi, ca bucuria Noastrã sã fie deplinã în ei». O, cum sã fac
sã fie trãitã cu putere aceastã tainã pe pãmânt între ucenicii
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Mei, între cei ce au fost chemaþi ca sã fie aleºi ºi credincioºi
apoi? Mã rog Tatãlui mereu, mereu, iar în mijlocul tãu voiesc
sã vãd cã poþi aceasta, poporul Meu, cãci Eu pentru ucenici
M-am rugat, iar cei ce-Mi sunt ucenici, pot aceasta. Amin. 

Mi-e dor sã am ucenici pe pãmânt, ºi sã fie ei mari prin
ceea ce fac mare ºi minunat în numele Meu peste mulþi. Nu
este mai mare între oameni ca ºi ucenicul care este al Meu ºi
care vorbeºte cuvântul lui Dumnezeu dupã înþelepciunea lui
Dumnezeu, dupã planul lucrãrilor lui Dumnezeu peste pã-
mânt. Nu este nimeni mai mare între oameni ºi între ucenici
cu viaþa din cer ca ºi ucenicul care are în el descoperirea lui
Dumnezeu peste oameni. Dar Eu plâng, poporul Meu, cã
omul e prea mare ca sã poatã sã se aplece ºi sã primeascã pe
cel ce este cuvântul lui Dumnezeu din partea Mea. Sufãr cu
lacrimã fãrã de sfârºit de la om, ºi nu pot sã-l ridic pe om din
þãrâna lui, ºi plâng sfinþii cu Mine, plâng sfinþii fãrã de casã
ºi n-au casã în care sã plângã, iar sãrbãtoarea lor este ca ºi a
Mea, lacrimã multã, durere ºi suspin, dor ºi jale, ºi toate aces-
tea cuprinse în iubirea cea de sus, iubirea sfinþilor. 

Mã pregãtesc pentru lacrima lui Verginica, fiindcã ea
este între sfinþii cerului, ºi tot cerul plânge în vremea aceasta
de strâmtorare a lui Dumnezeu pe pãmânt, strâmtorare cum
n-a mai fost, ºi nici nu va mai fi, ºi omul nu cunoaºte vremea
Domnului, pentru cã omul cunoaºte numai vremea sa, ºi pen-
tru ea trãieºte viaþa sa. 

O, Verginico, lacrima ta se face sãrbãtoare a ta între
sfinþii cei în sobor serbaþi de Mine ºi de poporul Meu cel de
pe pãmânt. O, trâmbiþã a lui Dumnezeu, dureros a fost suspi-
nul tãu pe pãmânt! Mereu ai plâns dupã viaþa Mea în creºtin.
Mereu ai suspinat de dorul Meu, de suspinul Meu de la om,
cã omul nu-Mi dã altceva, fiindcã el nu voieºte sã afle taina
iubirii cereºti ca sã se bucure de ea ºi el ºi Eu în el. O, trâm-
biþã plinã de jalea Mea, te mângâie toþi sfinþii aºa cum te-au
mângâiat când te-ai ivit pe lume pruncã, încununând între cei
cereºti sãrbãtoarea duminicii tuturor sfinþilor, ºi când Eu le-am
spus lor cã tu vei fi trâmbiþa Mea ºi a lor înaintea venirii
Mele, ºi le-am spus cã vei fi venirea Mea, scara Mea de veni-
re între oameni ca sã-Mi culeg un popor de ucenici. Dar ce
durere mare am purtat în tot acest timp de cincizeci de ani de
coborâre a Mea! Cã n-a voit cel ce M-a auzit prin glas de
trâmbiþã, n-a voit sã se facã ucenic al venirii Mele, al vestirii
cea mare acum, la sfârºit de timp, ºi plânge timpul cel pierdut
de om, ºi plânge omul cel pierdut de timp, ºi el nu ºtie de ce
plânge, nu ºtie cã plânge, cãci omul nu se cunoaºte pe sine,
fiindcã nu ºtie de unde este viaþa lui ºi unde-i plânge viaþa
aºteptându-l. 

O, ce sãrbãtoare dulce! O, dulce este durerea, Vergini-
co, ºi omul fuge de acest dulce ºi mãnâncã numai amar, cãci
omul care-ºi cautã bucurii nu poate sã-L iubeascã pe Dumne-
zeu, pe Cel îndurerat în cer ºi pe pãmânt ºi în om. Cel ce
plânge dupã bucurii, acela nu-L cunoaºte pe Dumnezeu ºi
nu-L poate mângâia pe El. Dar sfinþii Celui Preaînalt ºtiu
taina iubirii cereºti ºi izvorul ei, cãci ea este izvorul sfinþilor
în cer ºi pe pãmânt, ºi e lucru mare sã ºtie omul taina celui
sfânt, taina celui ce iubeºte pe Dumnezeu între cei de pe pã-
mânt. Amin, amin, amin. 

– OO,câtã lacrimã, Doamne, câtã iubire! Iubirea
se face lacrimã, ºi numai sfinþii iubesc

taina aceasta, care nu poate locui cu omul cel plin de iubire
pentru el, ºi de la care Tu atât de dureros suspini, ºi în sfinþi
suspini, Doamne. O, cum puteam sã fiu eu altfel pe pãmânt ºi
în cer decât suspinul Tãu dacã eu am fost ucenicul Tãu pe

pãmânt, trâmbiþa Ta, purtând cel mai mare dintre darurile
toate, darul cuvântului Tãu? Te-am purtat cuvânt pe pãmânt,
ºi a rãmas peste cei ce iubesc acest dar, ºi eºti veºnic prin el
peste cei nãscuþi pentru Tine ºi nu pentru ei pe pãmânt. Voiesc
sã mã las cu mult cuvânt pentru sãrbãtoarea mea între sfinþi,
ºi îi voi întãri ºi eu pe cei din porþi, ca sã mã las peste poporul
Tãu ºi al meu cu harurile cele de sus pentru înþelepciunea iu-
birii cea de sus peste el. 

Pe voi, porþi ale Domnului, vã cuprind în puteri cereºti,
vã cuprind în iubirea cea de sus, ca sã puteþi sta pentru tre-
cerea sfinþilor cerului spre poporul Domnului, ca sã-l învãþ pe
el în aceastã sãrbãtoare taina lui Dumnezeu cu omul, taina
mântuirii, taina vieþii care nu piere, fiilor vestitori de Dumne-
zeu. O, cât aº vrea sã vã înþeleagã poporul iubirea Domnului
din voi! O, cât aº vrea sã vã cunoascã de lângã Domnul ºi nu
de lângã el poporul! E mare ºi e din cer, ºi e cu milã mare în
ea iubirea voastrã pentru poporul cel chemat, dar mai sunt
douã trepte care îl duc pe el la viaþã, cãci cei chemaþi trebuie
sã fie ºi aleºi la lucrul cel pentru Dumnezeu, ºi apoi sã facã ei
minunile credinþei lor, spre plinirea celor din urmã Scripturi
care aºteaptã sã se aºeze pe pãmânt. Vã vãd osteneala, vãd
cum apasã cele de sus peste voi, iar voi sunteþi zdrobiþi de tot
ce Îl doare pe Domnul, ºi vã strânge grijã mare pentru lucrul
Domnului peste popor ºi peste toþi de pe pãmânt pierduþi de
Dumnezeu, vânduþi slavei lumeºti, care nu este la Dumnezeu,
ci este în lume, ºi îl þine pentru ea pe om, ca sã nu vadã omul
mântuirea lui ºi pe Stãpânul mântuirii lui. 

Vã las spre odihnã, ca sã putem apoi sfârºi cuvântul
sãrbãtorii sfinþilor, sã vã dau poveþe pentru popor ºi pentru
om, cãci sunt trâmbiþa Domnului, ºi n-am purtat alt dar pe
pãmânt. 

Doreºte-mã, poporul meu, cãci sunt la Domnul, ºi prin
mult suspin te cer de la Domnul ca sã fii mereu ºi ca sã înveþi
sã fii. Cu tot atâta suspin te cer de la tine pentru multul lucru
ce este acum de lucrat pentru Domnul Dumnezeul tãu, cãci
dacã mai este timp încã, tu pentru Domnul ar trebui sã poþi,
cãci Domnul trebuie sã rosteascã în curând peste toate: «Toa-
te sfârºitu-s-au!», iar tu sã te laºi cu Domnul ºi sã fii începu-
tul cel de la sfârºitul a toate ºi sã fii cel ce ºterge lacrima
Domnului ºi a sfinþilor Lui. Amin. 

– OO,Verginico, le binecuvântãm sãrbãtoarea, le
dãm dragostea sfinþilor, îi rugãm sã facã

petrecere cereascã, iar Noi sã privim la ei ºi sã le insuflãm
slava cu care sfinþii stau cu ei, învãluindu-i în taina vieþii care
nu piere, ºi apoi iarãºi sã Ne apropiem cu tot cuvântul sãr-
bãtorii. 

Poporul Meu, nu uita de cerul cel nevãzut. Nu uita sã
crezi cu putere, ca sã-þi mãsoare Domnul credinþa ta, cãci
fapta credinþei este prin vederea ei, ºi este floarea vieþii care
se desface la vedere împrãºtiind mireasma ei ºi slãvindu-i pe
cei ce sunt ucenici ai slavei Domnului pentru care ei au trudit.
Ferice celui ce nu doarme acum, cãci cel ce doarme este cel
ce nu aude cuvântul Meu ºi nu trãieºte prin el. Iar cel ce nu
doarme, pe acela îl gãsesc întru întâmpinarea Mea, ºi apoi el
se face semãnãtor din cer ºi rod al Celui ce seamãnã peste
ucenici sãmânþa Sa cea dãtãtoare de viaþã, din care rãsare
popor ascultãtor, blând ºi smerit cu inima, copil al Tatãlui
ceresc, precum Eu sunt. Amin, amin, amin. 

*
HH ai, copii semãnãtori, cãci pe cel ce nu doarme la

cuvântul Meu, Eu îl am ucenic care are în el
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descoperirea lui Dumnezeu peste oameni, aºa precum v-am
spus Eu în ziua aceasta mare. Verginica are poveþe pentru po-
porul cel hrãnit din cer, iar voi faceþi trecerea sfinþilor, ajutaþi-i
sã intre în cartea Mea cu voi, în venirea Mea la poporul Meu,
fiilor copii. E sãrbãtoarea sfinþilor toþi, iar Verginica este
poarta lor de intrare, este trâmbiþa Mea ºi a celor din cer. 

O, Verginico, dulce este durerea celor din cer, iar lacri-
ma lor se face sãrbãtoare, ca sã-i cheme la Mine pe oameni ºi
sã le dea putere sã se facã fii ai lui Dumnezeu, sfinþi ai ce-
rului, aºa precum tu ai fost pe pãmânt, cãci tot ca pe pãmânt
vor fi cei ce vor cãpãta ceea ce ºi-au lucrat prin trãirea lor cea
din trup, iar cine nu crede aceasta, acela nu ºtie ce înseamnã
viaþa pe pãmânt ºi în cer. 

O, trâmbiþã a Mea, dureros a fost suspinul tãu pe pã-
mânt! Ai plâns mereu dupã viaþa Mea în creºtin, ºi l-ai învãþat
ºi din cer ºi de pe pãmânt, ºi cu cât îl învãþai ºi îl doreai pentru
Mine, cu atât el se depãrta de cer. O, ce frumos l-ai învãþat tu
pe creºtin! I-ai lãsat carte de învãþat ºi de urmat, dar el s-a
învãþat uituc, Verginico, ºi dacã nu l-ai mai învãþa ºi acum, el
ar uita mereu. Dar tu ai duhul blând ºi smerit, ca ºi pe pãmânt,
ºi te doare de cel ce nu ºtie pe pãmânt ce este viaþa ºi puterea
ei. Hai, cu iubire ºi cu Duhul Meu Cel Sfânt, pe Care L-am
dat celor ce s-au fãcut locaº al Domnului între oameni. Hai,
cã tu eºti trâmbiþa Mea ºi a sfinþilor Mei, ºi eºti plinã de iu-
bire, ca ºi pe pãmânt, ºi te apleci ca ºi Mine ca sã-i poþi ajuta
pe cei ce s-au adus spre lucrarea cuvântului Meu, ca sã se
aºeze ei în toatã învãþãtura Mea ºi sã trãiascã prin ea ºi sã se
facã bucurie sfinþilor ºi pildã oamenilor, Verginico. ªi acum,
îþi binecuvintez intrarea ta la poporul tãu. Amin, amin, amin. 

– OO,câtã lucrare peste poporul cel de azi,
Doamne! O, cât cuvânt din cer peste el ca

sã iubeascã el viaþa, Doamne! ªi acum, iarãºi îl învãþãm ºi îi
dãm din cer, ca sã aibã sfinþii parte cu el, cãci cuvântul Tãu
din mijlocul lui, este masa sfinþilor care au aºteptat venirea Ta
cu ei, lucrarea venirii Tale care iarãºi face lumea, prin unire
cu cei de pe pãmânt, Doamne. 

Doreºte-mã, poporul meu, cãci sunt cu Domnul, ºi cu
mult suspin te cer Domnului ºi Îi cer pentru tine viaþã ºi pu-
tere de viaþã. Cu tot atâta suspin te cer ºi de la tine, cã mult
lucru este de lucrat pentru iarãºi facerea lumii. Dacã mai este
încã timp, tu pentru Domnul trebuie sã poþi, ºi sã te îndemni
frate pe frate sã poþi. 

O, copii din porþi, trebuie mai mult lucru de la voi peste
popor, chiar dacã lucrul ivirii cãrþii cea de cincizeci de ani de
cuvânt al Domnului vã ia tot mersul, tot timpul ºi toatã odih-
na. E mult ºi e mereu de lucrat ca sã aibã Domnul viaþã fru-
moasã în creºtin ºi ca sã-l gãseascã Domnul aºa în toatã clipa.
Îngãduinþa de pe o zi pe alta de a nu împlini poporul tot cu-
vântul Domnului, nu poate aduce învierea ºi nu poate sã adu-
cã putere peste cei ce trebuie sã poatã pentru cer acum. O, nu
e bunã voia cea de pe pãmânt. E bunã învierea, cãci unde nu
e înviere mereu în toþi la fel, e lacrimã pe pãmânt ºi în cer, ºi
e greu de biruit pentru Scripturile care sunt acum de împlinit
ca sã Se aºeze Domnul sã împãrãþeascã peste toate, ºi ca sã
fie apoi înviere. 

Voiesc sã mã las cu învãþãturã peste toþi cei care iau de
la voi cuvântul cel din cer, dar mai cu seamã aº îndemna po-
porul sã se uite mai mult ºi sã nu uite de pe o zi pe alta cartea
pe care am lãsat-o eu lui la ducerea mea la cer. Ar fi sã vã
amintiþi mereu unii altora din ea, ºi sã fiþi primitori dacã luaþi
din ea unul pentru altul, cãci viaþa plãcutã Domnului trebuie
s-o puneþi peste voi din cartea învãþãturii mele peste voi. Iatã,

toate cuvintele Domnului au rãmas pentru judecata a tot
omul, fiindcã omul nu le împlineºte, iar ele sunt pe pãmânt
pentru ca sã nu poatã omul spune cã nu a ºtiut ce înseamnã
viaþa lui pe pãmânt. Dar tu, popor al învãþãturii mereu a Dom-
nului, tu ºtii ce înseamnã viaþa ta? Sfinþii care sunt acum în
cer, au înþeles cuvântul cel dãtãtor de viaþã al Domnului, ºi
care a rãmas în Scripturi ºi în sfinþi, iar sfinþii au trãit dupã el
pe pãmânt, cãci omul sfânt nu trebuie sã aibã voia sa pe pã-
mânt. Te-a strâns Domnul din loc în loc în chiticele ca sã te
înveþe viaþa ºi ca sã þi-o probeze ºi sã þi-o priveascã mereu
înãuntru ºi în afara ta, ºi te-a învãþat de curând sã nu iubeºti
sã stai ca în casã la tine în curþile binecuvântãrii Sale pentru
cei iubitori ºi ascultãtori de Dumnezeu. E pãcat sã stai în voi-
le tale în curþile Domnului, poporul meu. Tu ai mereu de în-
vãþat, cãci cuvântul cel din cer se lasã mereu peste tine cu
viaþa lui, cãci este dãtãtor de viaþã. Tu, fiule, nu eºti dator fra-
telui tãu, ci eºti Domnului dator, ºi aceasta înseamnã ºi mai
mult, înseamnã tot, cã tu nu trebuie sã trãieºti înãuntru ºi în
afara ta ca ºi omul de pe pãmânt. Tu ai fost chemat la lucrarea
vieþii, la lucrarea sfinþilor, iar sfinþii n-au stat pe pãmânt fãrã
lucrarea vieþii mereu peste ei. Ei au trãit pe pãmânt iubind în
Domnul, nu în ei, dar tu poþi singur pricepe cum vine aceasta
ca sã stai în Domnul ºi nu în tine? Iatã, sfinþii mã ºtiu pe mine
trâmbiþã a Domnului, ºi trec ºi ei spre tine, ca sã-þi spunã ei
cum trebuie sã trãiascã sfinþii pe pãmânt. Amin. 

– TT oate cetele de sfinþi laolaltã ne facem un
singur cuvânt, Verginico. Mare dar ne-a dat

Domnul în cer acum, la sfârºit de timp, de te-a nãscut pe pã-
mânt ºi te-a adus apoi în cer la sfinþi cu lucrul tãu de venire a
Domnului la oameni pe pãmânt, ºi la sfinþi în cer, cãci sfinþii
din cer au aºteptat ºi ei venirea Domnului, nu numai cei de pe
pãmânt credincioºi ºi sfinþi cu iubire. Numai prin credinþã nu
poate nimeni sã se facã sfânt. Pentru credinþã trebuie apoi iu-
bire, iar noi, aceasta am lucrat pe pãmânt. Iubirea e putere
mare, ºi cu ea se biruieºte moartea care vine de la duhul lumii
ºi de la trup, iar noi aceastã luptã am dat pe pãmânt, ca sã câº-
tigãm în noi sfinþenia, ºi apoi darul Duhului Sfânt. Tu însã ai
fost aºa de mare pe pãmânt, de te-a fãcut Domnul dar al sfin-
þilor Lui, ºi te-a dat nouã ca sã putem veni cu Domnul pe pã-
mânt la poporul cel hrãnit din cer prin gura ta, fiindcã ai fost
trâmbiþa Domnului. 

Toþi sfinþii plângem cu lacrimi de bucurie pentru darul
venirii noastre cu Domnul la masa Lui din mijlocul lui Israel,
cel din români Israel, ºi ferice tuturor celor ce ºtiu ce înseam-
nã sãmânþa lui Avraam între oameni, cã iatã, cei ce s-au adus
la aceastã masã ca sã se alipeascã Domnului, au crezut ca
Avraam cã Dumnezeul Sfintei Treimi este Cel ce vine ºi grã-
ieºte peste cel credincios, peste Israel, ai cãrui pãrinþi sunt cei
credincioºi, Avraam, Isaac ºi Iacov. 

O, sfinþilor le este dor de viaþã în oameni. Aºa a spus
Domnul despre noi. Ne este dor sã iubeascã oamenii viaþa aºa
cum am iubit-o noi pe pãmânt ºi în cer, cãci tot pe pãmânt se
iubeºte în cer, iar altfel nimeni nu intrã în aceastã þarã dacã pe
pãmânt nu au dobândit-o pe ea. Nestricãciunea trupului tre-
buie lucratã de cel credincios, ºi trebuie prin iubire lucratã, ºi
ea nu se capãtã în dar. Ea se lucreazã ºi se aduce în dar Dom-
nului, spre desãvârºirea Sa în om, aºa cum ºi noi am lucrat
Domnului viaþã în noi, ºi de aceea suntem acum fiii vieþii, ºi
de aceea grãim peste pãmânt prin venirea Domnului la cei ce
cred venirii Lui de acum. 

Viaþa se încearcã dacã este în om, ºi prin umilinþã se
încearcã ea, cãci cel sfânt trebuie sã semene cu Domnul, Cel
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încercat prin multã umilinþã, prin multã suferinþã pe pã-
mânt, cãci S-a lãsat în toate încercat ºi ispitit, în afarã de pã-
cat. Iatã-L! A fost fãrã de pãcat, ºi a fost Cel mai umilit, Cel
mai blând, Cel mai smerit, ºi apoi a rãmas pentru pildã peste
omul care se naºte din pãcat, ºi care poate apoi dacã voieºte,
dacã iubeºte viaþa, sã se nascã din Cel fãrã de pãcat, din
Domnul, ca sã fie fãpturã nouã, aºa cum este scris în Scrip-
turile care au viaþã în ele. 

Viaþa se încearcã dacã este în om, prin iubirea sau prin
neiubirea de fraþi. Cine voieºte sã fie frate, acela trebuie sã fie
iubitor de fraþi, cãci altfel nu are fraþi unul ca acela, iar taina
ºi lucrarea frãþiei este mare, ºi este din Dumnezeu dacã este,
ºi altfel ea nu este, cãci cea din Dumnezeu este cea mãsuratã
ºi nu cea din om lucratã. Domnul a fãcut mai întâi lumea cea
nevãzutã, dar pentru cã omul este fãrã de pricepere din cer, nu
înþelege cine îi mãsoarã lui viaþa pe pãmânt. El nu ºi-o poate
mãsura, dar nici aceasta nu ºtie omul, ºi ar trebui sã ºtie ºi mai
mult decât aceasta mãcar cel ce voieºte viaþa. Omul nu este
niciodatã singur, ºi nimic nu vine peste el decât din mãsura
socotitã bine de lumea cea nevãzutã atât cât omul nu pricepe
ºi nu vede. Iatã, nimic nu poate fi peste om decât dupã mãsura
lui, chiar ºi când el judecã pe fratele sãu, cãci dacã el aceasta
meritã, aceasta vine peste el, iar judecata fãcutã de om aduce
aceeaºi lucrare asupra omului. Noi, sfinþii cerului, am învãþat
puterea vieþii ºi ne-am deprins pe pãmânt sã biruim slãbiciu-
nile ei ºi judecata ei, ºi am fãcut aceasta prin iubire, nu numai
prin credinþã, cãci dacã Avraam credea ºi nu iubea cu puterea
iubirii cea din Dumnezeu, el n-ar fi putut cunoaºte pe Domnul
când a venit la el în chipul Treimii cereºti, Care Se numeºte
Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Sfântul Duh. 

Noi, Verginico, am spus poporului tãu ce este puterea
vieþii. Ea este iubirea cea pentru credinþã, ºi suntem plini de
pace cã în ziua aceasta de sfinþi, noi am grãit peste pãmânt.
Amin. 

– OO,sfinþi ºi scumpi ai Domnului, voi aþi iubit
iubirea cea de sus, care este puterea vieþii

ºi biruinþa morþii. ªtergeþi-vã lacrimile, cãci lumea cea nevã-
zutã vã slujeºte vouã ca ºi pe pãmânt când aveaþi priceperea
aceasta, ºi din care voi aveaþi înþelepciunea vieþii, darul vieþii,
paza vieþii ºi biruinþa cea pentru ea, cãci lumea cea nevãzutã
s-a împãrþit în douã dupã ce omul s-a semeþit asupra lui Dum-
nezeu, ºi apoi au fost douã puteri: puterea binelui ºi puterea
rãului, ºi iatã-le pe acestea cum lucreazã pe pãmânt prin oa-
meni din lumea cea nevãzutã ºi nepriceputã de om. Mai întâi
a fãcut Dumnezeu nevãzutele ºi lumea cea nevãzutã, ºi apoi
a scos la ivealã pe cele ce se vãd ºi pe om, ºi nu-l cuprinde pe
om acest fior pe care l-au avut ºi îl au sfinþii pentru lumea cea
nevãzutã, care fãrã odihnã lucreazã peste om, ºi fãrã hotar ho-
tãrãºte pentru binele ºi rãul din om, iar Duhul Domnului din
cei aleºi de El pentru aceasta, îi încearcã din Dumnezeu pe cei
ce stau în duhul lor, în voile lor, în sângele lor zicându-ºi
cã-L cunosc pe Domnul ºi cã sunt ai Lui prin ceea ce ei spun
cã fac ºi împlinesc. Tot omul se mulþumeºte cu puþin când dã
sã-ºi aºeze viaþa în mâna lui Dumnezeu, în mila lui Dumne-
zeu, cãci omul îºi cunoaºte numai vremea sa, ºi pentru ea trã-
ieºte viaþa sa ºi nu pentru Dumnezeu, cãci ca sã trãiascã pen-
tru Dumnezeu, omul trebuie sã cunoascã vremea Domnului,
nu vremea sa. Dureros a fost suspinul meu pe pãmânt, o,
sfinþi iubiþi ai vieþii Domnului, cãci darul vieþii, cel mai
scump dar, este necãutat de om. 

O, poporul meu, popor al Domnului, mereu am suspi-
nat de dorul Domnului, de suspinul Lui de la om, cãci omul

nu-I dã lui Dumnezeu altceva decât suspin, fiindcã el nu vo-
ieºte sã afle ºi sã ºtie ºi sã trãiascã taina vieþii, care este taina
iubirii cereºti. Eu am fost trâmbiþa Lui, Duhul Lui Cel plin de
jale de la om, ºi ºtiu suspinul Lui, ºi cu El am suspinat ºi sus-
pin dupã viaþa cea de sus din creºtin. Spunea adesea Domnul
cã în poporul Lui nu vor mai fi decât copii frumoºi, nu vor
mai rãmâne cei mândri, cei mofturoºi, cei ispititori, cei neas-
cultãtori, cei neîmplinitori, cei bârfitori, cei certãreþi, cei pre-
tenþioºi pentru ei, cei pizmãreþi, cei cu iubire de sine, care nu
stau în Domnul, ºi cu durere mare spunea Domnul aceasta.
Dar tot El ºtie ºi mãsoarã pe poporul Lui, cãci lumea cea ne-
vãzutã aceasta face, ºi Domnul ªi-i cunoaºte pe ai Lui, ºi în-
delung rabdã pentru ei din pricina celor neîmpliniþi în Dom-
nul, ºi îi îndeamnã la rãbdare pe cei ce iubesc viaþa cea de sus,
pe care Domnul o mãsoarã din cele ce nu se vãd, ºi o vesteºte
prin cei ce au împãrþitã lucrare peste om. Cel ce vegheazã
peste multe, acela nu poate avea decât durere, în timp ce
mulþi au nemulþumire, aºa cum este între om ºi om pe pãmânt
acolo unde nu pãtrunde taina iubirii cereºti în om. 

O, fiilor împãrþitori, e tare greu, e tare dureros sã te uiþi
la fiecare ce face ºi cum este ºi ce ºtie el sã facã, ºi tu sã ºtii
ce vrea Hristos ºi sã nu poþi face nimic pentru Domnul ca sã
aibã El popor mare ºi sfânt, una ºi una toþi, cãci El iarãºi Se
roagã: «Tatã, precum Noi suntem una, ºi ei sã fie una întru
Noi». 

O, pe cei ce iubesc viaþa cea de sus, eu îi îndemn din
Domnul sã nu uite cuvântul cel din cer care îi învaþã viaþa,
cãci între om ºi om dacã nu este Dumnezeu, nu este nici
omul, iar unde nu este Domnul, e pustiu totul pentru cei din
cer care iubesc ºi doresc sã-ºi trãiascã viaþa în oameni, cãci
sfinþii au viaþã multã în cer, ºi ºi-o doresc în oameni. Dintre
cei sfinþi, doresc ºi eu viaþã sfântã în poporul meu, iar cel ce
stã la învãþat viaþa, acela trebuie mereu învãþat, ca sã nu uite
ºi ca sã-i fie þinutã treazã viaþa ºi puterea ei. Amin. 

O, poporul meu ºi al Domnului meu! Între frate ºi frate
trebuie sã fie Domnul mereu viu, mereu mãrturisit, ºi numai
aºa sunt fraþii fraþi, cãci unde nu e ºi Domnul nu este nici
omul, iar în poporul Domnului sunt ºi vor fi numai cei ce iu-
besc pe Domnul în chip vãzut ºi mãrturisit, ca ºi cum Domnul
este în trup între cei ce iubesc sã trãiascã aºa, cãci unde este
El cu putere, acolo este duhul frãþiei, de la care se naºte duhul
iubirii de Dumnezeu între oameni. O, nu e bunã îngãduinþa
cea pentru neîmplinire, cãci nu se vãd în creºtin împlinirile
Domnului, iar aceastã îngãduinþã dãunãtoare înfrâneazã în-
vierea ºi înmulþeºte lacrima Domnului ºi a sfinþilor Lui, po-
porul meu. 

O, poporul meu, botezul cu Duhul Sfânt e tainã dulce
ºi mângâietoare peste om, dar botezul cu foc e usturãtor, ºi
aceastã ºtiinþã voiesc eu sã trezesc în inima a tot creºtinul care
a luat din acest izvor ºi a crezut cã este Domnul. Dar iatã, cre-
dinþa fãrã de iubire mare pentru darul vieþii în creºtin, nu este
roditoare ºi nu foloseºte nici Domnului, nici omului, cãci
scris este cã dragostea le poate pe toate, iar fãrã ea toate cad.
Între creºtin ºi creºtin trebuie mereu sã fie Domnul, cãci alt-
fel nu este nici omul în Domnul, fiindcã unde nu e Domnul,
e omul, ºi omul îºi este sieºi stãpân prin îngâmfare, ºi acela
nu este, cãci nu omul înseamnã viaþa, ci Domnul înseamnã
viaþa omului. 

O, omule care te cauþi numai pe tine în tine ºi în aproa-
pele tãu, iar pe Domnul nu-L asculþi! Tu nu-L vezi pe Dom-
nul, dar Domnul te vede tot ce eºti ºi ce faci. Tu nu-L auzi pe
El, dar El te aude tot ce spui ºi ce vrei ºi ce eºti, ºi vine vre-
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mea sã vezi cã este aºa. Te învãþ, dintre sfinþi sã cauþi cu
sfinþii, nu cu tine, nu cu cel cu care te asemeni tu, ºi nu în tine
sã cauþi. Cautã pe cel ce ºtie sã te înveþe viaþa, cãci îngâm-
farea face din om þãrânã ºi orbire, ºi apoi suferinþã în cer ºi
bucurie diavolilor care stau prin om stãpâni pe pãmânt, dar
pãmântul este al Domnului. Amin. 

ªi acum, Doamne, pune putere de înviere în cuvântul
meu, ca sã-i fie de viaþã lui Israel, care trebuie mereu strigat,
mereu hrãnit din cer, iar sfinþii se doresc cu viaþa lor cea sfân-
tã în fiii acestui popor, cãci felurite ºi dulci daruri ale vieþii au
sfinþii, care atât de dulce Te-au iubit ºi Te-au mângâiat cu
iubirea lor! Numai iubirea mângâie, Doamne, iar pentru calea
cu Tine nu-i trebuie numai credinþã omului, ci îi trebuie iu-
bire, cãci ea este cea care pe toate le face, aºa cum Tu ºi cu
sfinþii Tãi acum, cu iubire lucrezi, ca sã le faci iarãºi pe toate.
Amin, amin, amin. 

– OO,Verginico, mai întâi de toate câte vor fi,
trebuie sã facem ºi sã avem popor ascul-

tãtor ºi supus, cãci fãrã unealtã nu poate nici un meºter sã-ºi
facã lucrarea. Popor cu viaþã mare în el, cu mult Duh Sfânt în
el, aceasta trebuie ca sã le facem pe toate ca iarãºi sã fie peste
oameni Dumnezeu. Cu mare greu lucrãm, cu mare rãbdare
aºteptãm, cu mare dor e Tatãl sã-Mi vadã munca agonisitã ºi
adusã spre slava ei, iar Eu sunt încã adânc îndurerat ca ºi
sfinþii Mei, cãci Eu cu ei plâng ºi cu ei Mã sprijinesc între om
ºi Dumnezeu, ºi mare tainã este taina celor ce nu se vãd, dar
lucreazã pânã spre arãtarea lor cu toatã aceastã lucrare pe care
omul nu se aºteaptã s-o vadã, ºi de aceea omul este nepãsãtor
de Dumnezeu pentru statul lui în el, cãci omul numai în el stã,
iar în Dumnezeu nu vrea. 

O, e tare greu pe pãmânt fãrã Dumnezeu, dar omul este
îngâmfat ºi nu ºtie de durere, ºi Eu Mã uit neputincios spre
cel strãin de taina vieþii. 

O, poporul Meu, Eu te doresc plin de Duhul Sfânt, ca
sã pot lucra cu tine. Între frate ºi frate sã fie Dumnezeu, fãrã
de Care nimic nu este din ceea ce se pare a fi. Mai mult decât
pe Dumnezeu tu sã nu faci altceva pentru tine sau pentru fra-
tele tãu sau pentru tot omul rãtãcit de viaþã ºi de Dumnezeu,
Care va rãmâne dintre toate. 

O, poporul Meu, în cer e jale, iar pe pãmânt e numai
petrecere. Omul petrece, iar Domnul ºi cu sfinþii Sãi aºteaptã
ºi rabdã plângând, dar taina facerii din nou a lumii lucreazã
spre sãvârºirea ei, aºa cum este scris în Scripturi pentru vre-
mea aceasta, cãci bucuriile nu rãmân fãrã tânguiri, ºi oamenii
nu ºtiu sã cântãreascã plata a ceea ce ei trãiesc prin orbirea
lor. Tu însã, sã iubeºti viaþa ºi s-o faci, ºi Eu sã vãd cã o ai, ºi
sã Mã aºez în ea ºi sã-þi fiu mereu stãpân, iar pentru aceasta
nu-þi trebuie mintea ta, ci numai iubire îþi trebuie, cãci ea ºi
înþelepciunea ei în tine este ceea ce pe toate le naºte spre viaþa
ta, poporul Meu, ºi spre biruinþa Domnului Dumnezeului tãu,
Care aºteaptã învierea fãpturii. Amin, amin, amin. 

13/26 iunie 2005

Sãrbãtoarea Naºterii sfântului Ioan Botezãtorul 

Þara românã este cercetatã prin suferinþã pentru duh de pocãinþã
peste ea, iar Domnul îi grãieºte blând. Pãcatul s-a pecetluit ºi l-a 

prins sub el pe om. 

ÎÎ n ziua aceasta de pomenire cereascã pe pãmânt, îþi
aduc dintre sfinþi ºi prin sfinþi puteri de suflet, duh

de rãbdare ºi de nãdejde sfântã, poporul Meu, ca sã te rogi cu
multã putere, cu multã durere, la Dumnezeu, cã e durere mare

peste þara românã, ºi e durere în tine, Israele de azi, iar Eu
M-am îndreptat cu mângâiere ºi cu Ioan, botezãtorul Meu, ca
sã Ne aºezãm Noi, cei din cer, ºi cu tine în duh de putere ºi
de nãdejde, cãci zilele sunt grele, poporul Meu. Eu însã tre-
buie sã aud glasul tãu care Mã cheamã cerând ocrotirea pã-
mântului român, ºi apoi sã Mã aºez hotarnic între bine ºi rãu,
între credinþã ºi necredinþã, între sfinþenie ºi fãrãdelege, cãci
totul trebuie sã se înnoiascã spre coborârea vãzutã pe pãmânt
a celor ce nu se vãd, dar vor fi, cãci lumea se va înnoi, aºa
cum Eu am fãgãduit ucenicilor Mei acum douã mii de ani
pentru zilele cele de apoi, pentru aºezarea împãrãþiei cerurilor
pe pãmânt. Amin. 

Aºteaptã Ioan Botezãtorul sã strige la oameni sã se po-
cãiascã pentru ca sã se apropie împãrãþia cerurilor pe pãmânt
curãþit ºi sfânt. Voi sunteþi tare neputincioºi, copii din porþi,
dar Ioan aºteaptã, ºi nu va pleca înapoi în cer cu cuvântul sãu
pânã ce nu îl veþi aºeza în cartea Mea cu voi, cãci fiecare sfânt
lucrãtor prin lucrarea Mea de azi nu stã din lucru peste pã-
mânt, fiindcã nu se poate fãrã lucrul cel scris sã fie lucrat pe
pãmânt în fiecare vreme, ºi mai cu seamã acum când Eu,
Domnul, sunt în venirea Mea de apoi, ºi am cu Mine oºtile de
sfinþi, spre plinirea vremurilor, spre întoarcerea oamenilor
cãtre Dumnezeu, Care iarãºi face lumea. Amin, amin, amin. 

– GG lasul meu strigã peste oameni, Doamne,
aºa cum strigam acum douã mii de ani

când Îþi fãceam Þie cale ca sã Te cunoascã Israel ºi sã Te crea-
dã cã eºti Fiul Tatãlui ceresc ºi cã eºti trimis din cer pentru
izbãvirea din frica morþii a tuturor celor ce aveau sã creadã în
mântuirea cea de la Tine peste ei. 

O, ce durere pe pãmânt, Doamne! Omul nu se mai sa-
turã sã-ºi petreacã viaþa sa, iar Tu i-ai spus poporului Tãu de
azi cã în cer e jale, iar pe pãmânt e numai petrecere, ºi omul
nu ºtie cã nu este bucurie fãrã tânguire peste ea, fãrã plata ce-
lor ce ei trãiesc în orbirea lor. Vin eu, cãci sunt înaintemergã-
torul Tãu. Vin pe calea cuvântului Tãu, care vine cu norii, ºi
strig peste pãmânt ºi sun deºteptarea la pocãinþã. 

Pocãiþi-vã, voi, oameni pãcãtoºi de pe toatã faþa pã-
mântului, ºi intraþi în baia naºterii de sus, spre iertarea pãca-
telor voastre! Eu sunt glasul care strigã ºi vesteºte calea Celui
ce Se face cuvânt peste pãmânt pentru naºterea din nou a lu-
mii, cãci Domnul vine ºi boteazã cu Duhul Sfânt ºi cu foc, fie
spre pocãinþã, fie spre certare pe tot omul, ºi are lopata în
mânã ºi Îºi curãþã aria ºi Îºi adunã grâul în hambare, iar plea-
va, în foc, cãci El Îºi pregãteºte cu Duh Sfânt ºi cu foc împã-
rãþia Sa pe pãmânt, ºi ea va fi fãrã de sfârºit apoi. Eu sunt cel
ce vã îndemn la pocãinþã, ºi apoi la izvorul vieþii, care curge
din gura Domnului în mijlocul neamului român, iar cuvântul
Lui cel de acum naºte iarãºi lumea ºi aºeazã pe pãmânt pe
cele neclãtinate, precum este scris în Scripturi. 

O, þarã românã, în zilele acestea a profeþit Domnul
peste tine cã vei intra la curãþit ºi la albit, ca sã fii apoi fru-
moasã, ºi sã fie curat pãmântul tãu, ºi sã pregãteascã El slava
cea mare a venirii Sale cu sfinþii pe vatra ta, cãci eºti aleasa
Lui. O, eu te privesc cu durere ºi vãd pe îngerii care curãþã din
calea Domnului pe cele clãtinate de om, iar eu te strig spre
botezul pocãinþei ºi spre iertarea pãcatelor. 

O, neam român, te cerceteazã Domnul, aºa cum El a
profeþit în cuvântul Sãu de azi peste tine. Tu însã ai dat încã
sã nu auzi, dar El este împlinitor. Gãteºte-te, dar, spre zile de
cãinþã ºi de rugãciune ºi de post plãcut Domnului, cãci Dom-
nul îþi dã har ºi putere dacã voieºti sã asculþi aceasta. Aºea-
zã-te sã-L strigi sã te ocroteascã ºi sã-þi dea duh de credinþã ºi
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de ascultare ºi de iubire pentru venirea Lui la tine cu duhul
mângâierii cu care stã în mijlocul tãu de cincizeci de ani, ca
sã-þi pregãteascã slava ta cu El dacã-L primeºti, dacã-L aº-
tepþi, dacã-L iubeºti, o, þarã scumpã a venirii Lui dupã douã
mii de ani pe pãmânt, cuvânt. Domnul este în tine ca sã te
ocroteascã ºi sã te înnoiascã prin pocãinþa ta dacã voieºti, iar
fãrã dragostea ta El nu-þi poate face bine þie. Dar tu eºti þara
întoarcerii Lui la oameni ca sã-ªi pregãteascã împãrãþia cea
fãrã de sfârºit, ºi dacã nu voieºti aceasta, poate Domnul ceea
ce nu poþi tu, ceea ce nu voieºti tu sã poþi. Ridicã-te, dar!
Amin. 

Sã se îndemne spre pocãinþã unul pe altul fiii tãi, o, þarã
a Domnului, cãci naºterea ta pe pãmânt a fost odatã cu naº-
terea Lui între oameni, ºi aceasta a fost taina ta, ºi cu ea vine
Domnul la tine acum, dupã douã mii de ani de la naºterea Lui
ºi a ta. Eu, Ioan Botezãtorul, sunt cuvântul venirii Domnului
la tine ca sã nascã iarãºi lumea din cuvântul Sãu, ºi iatã, în
ziua de serbare a naºterii mele cea de la Dumnezeu în casa lui
Zaharia ºi Elisabeta, vin acum ºi serbez aceastã zi prin che-
marea ta la pocãinþã, þarã românã. Scoalã-te ca sã fii aleasã,
precum îþi este soarta sã fii aleasã între popoare ºi sã fii casa
Domnului. Scoalã-te din sângele tãu, cãci Domnul te are de
la Tatãl pentru venirea Sa acum, la sfârºit de timp, aºa cum la
prima Lui venire l-a avut pe Israel de popor al venirii Lui.
Ridicã-te ºi te scuturã de toatã fãrãdelegea ºi nu sta fãrã
iubire. Fii înþeleaptã ºi aprinde candela, cãci Domnul S-a fã-
cut Mirele tãu ºi nu te poate lepãda, dar te poate spãla, te poa-
te înnoi, te poate naºte. El, Cel ce boteazã cu Duhul Sfânt ºi
cu foc, El este Cel ce înnoieºte lumea nimicind fãrãdelegea,
cãci vremea este aproape, ºi scris este: «Cine este sfânt, sã se
sfinþeascã încã, iar cine este spurcat, sã se spurce ºi mai greu,
cãci vine Domnul cu plata a ceea ce fiecare ºi-a lucrat».

O, þarã a întoarcerii Domnului, cãieºte-te de nedrepta-
tea pe care ai lucrat-o, ºi vino spre iubire ºi spre rugãciune ºi
spune-I Domnului tãu: „Vino, Doamne!“, ºi El va veni ºi te
va împodobi în slava venirii Lui cu sfinþii, spre pacea ta ºi a
Lui. Amin, amin, amin. 

– OO,tu, cel ce ai strigat la oameni ºi acum douã
mii de ani chemându-i pe ei spre împãrãþia

cerurilor, spre Mine, Cel ce am viaþã veºnicã pentru om, tu ºi
acum Mã dai omului prin vestirea ta despre Mine, iar Eu pe-
cetluiesc cu putere strigarea ta, ºi îi voi face pe oameni sã
caute spre Dumnezeu ºi spre izvorul cuvântului vieþii. Amin. 

O, poporul Meu, este scris pentru vremea venirii Mele
Scripturã hotarnicã între bine ºi rãu, între credinþã ºi necre-
dinþã: «Cine este nedrept, sã nedreptãþeascã înainte; cine este
spurcat, sã se spurce ºi mai greu; cine este drept, sã facã
dreptate ºi mai departe; cine este sfânt, sã se sfinþeascã ºi
mai mult», ºi iatã, Ioan Botezãtorul strigã încã la tot omul
sã-ºi facã vreme fiecare de întoarcere la Dumnezeu, cãci Eu
sunt îndurãtor. Dar omul nu ºtie cã pãcatul s-a pecetluit ºi cã
l-a prins sub el pe om, de nu mai ºtie omul ce este dulce ºi ce
este amar, ce este spre viaþã ºi ce este spre moarte, cãci omul
se întoarce mereu la vãrsãtura lui ºi nu poate sã învieze, fiind-
cã nu are iubire, nu are omul temere de Dumnezeu, nu are
omul umilinþã cu statornicie, cãci pe pãmânt e mult pãcat, iar
fãrãdelegea s-a vãrsat peste tot. Eu însã îl zdruncin pe om ºi
încã îl chem sub scutul Meu mântuitor, dar dacã îl vãd fãrã
statornicie, fãrã fierbinte viaþã ºi strigare ºi credinþã cu iubire
în ea, nu pot sã fac mai mult decât face omul, cãci Eu sunt
umilit ºi nu trec peste voia lui, fiindcã aºa este Dumnezeu, ºi
nu este ca omul. 

Iar tu, poporul Meu, stai cu putere de credinþã plinã de
iubire, stai cu nãdejdea în fãgãduinþele Mele pentru cei ce
stãruiesc în voile Mele, ºi stai cu fierbinte rugãciune ºi veghe
acum când toate plâng pe pãmânt chiar când oamenii mai zã-
bovesc încã în petrecerile vieþii lor. Stai, poporul Meu, cu Du-
hul Meu în duhul tãu ºi pune peste tine toate împlinirile cu-
vântului Meu din mijlocul tãu, cãci te aºtept cu strigarea ta
cãtre Mine, ca sã împlinesc prin ea tot ce am Eu de lucrat ºi
de împlinit peste vremea aceasta a Mea cu tine, ºi nu uita cã
sfinþii toþi te aºteaptã, ºi nu uita sã fii din zi în zi mai mult
dupã chipul ºi asemãnarea Mea. 

Stai cuminte, stai în Duhul Sfânt, poporul Meu, stai în
naºterea de sus ºi cere peste tine ºi peste pãmânt împãrãþia
Mea, pe care Eu am gãtit-o de la întemeierea lumii pentru cei
ce o iubesc pe ea. Amin, amin, amin. 

24-25 iunie/7-8 iulie 2005

Sãrbãtoarea sfinþilor apostoli Petru ºi Pavel 

„Sã-L iubeºti pe Dumnezeu din tot sufletul ºi cugetul tãu, omule“,
acest cuvânt este rugãciunea Domnului cãtre om, ºi este judecãtor
omului. Omul este învãþat în fiecare zi cu grijile vieþii. Nimic nu 

este mai frumos pe pãmânt ca Dumnezeu în om. 

SS e aºterne pe pãmânt cuvântul Tatãlui ºi al Fiului
ºi al Sfântului Duh, cã e sãrbãtoarea sfinþilor

apostoli ai Evangheliei împãrãþiei cerurilor care s-a vestit
peste oameni acum douã mii de ani ºi s-a scris pe pãmânt, ºi
este scrisã, dar oamenii nu aud cuvintele ei. 

Eu sunt Cuvântul Tatãlui. Mai înainte de facerea omu-
lui sunt Cuvântul Tatãlui. Am venit pe pãmânt nãscându-Mã
Om din mamã Fecioarã, iar dupã treizeci de ani de la naºterea
Mea, Mi-am ales, dupã cum era scris în Cartea Vieþii Mele,
Mi-am ales ucenici, ºi apoi ucenici din ucenici pe cei doispre-
zece apostoli, iar Eu eram Mielul. ªi dacã Eu eram Mielul, ei
ce erau? Ei erau apostolii Mielului, erau mieluþii Mei. 

ªi de ce M-a numit Tatãl, Miel? De ce M-a numit Ioan
Botezãtorul zicând: «Iatã Mielul lui Dumnezeu!»? Am fost
numit aºa în cer ºi pe pãmânt, pentru cã sunt Pãstorul omului.
Sunt Mielul Pãstor, ºi sunt Pãstorul Miel, ºi sunt Unul ade-
vãrat, ºi nu mai este altul aºa ca Mine în cer ºi pe pãmânt, ºi
Tatãl Mi-a dat nume mai presus de orice nume, fiindcã viaþa
Mea o dau spre viaþã omului, cãci sunt izvorul vieþii, ºi din
Mine îºi ia omul sufletul atunci când se naºte în lume. M-am
dat spre viaþã omului, începând cu omul cel zidit de mâna
Mea, cãci din Mine am suflat peste el, ºi el s-a fãcut din pã-
mânt om cu suflet viu, ºi din suflarea Mea s-a întocmit, dupã
ce i-am fãcut trupul. 

Am umplut vãzduhul de suflare de viaþã dupã ce am
fãcut cerul ºi pãmântul ºi apoi pe om, ºi de atunci omul îºi ia
aceastã suflare de viaþã când se naºte, ºi iatã, Eu sunt Cel ce
dã viaþã omului. Nimeni în afarã de Mine n-a fãcut între cer
ºi pãmânt duhul de viaþã, ºi de aceea Pavel, apostolul Meu, a
spus: «Toþi trãiesc în El». Nu este înþelept pe pãmânt care sã
se înveþe de la Mine ºi care sã-l înveþe pe om taina izvorului
vieþii de pe pãmânt. Vin Eu ºi îi spun omului taina aceasta,
care a fost înþeleasã ºi purtatã peste pãmânt de apostolii Mei
cei îmbrãcaþi în Duhul Sfânt, pentru ca prin El, prin Duhul
Sfânt, sã o împartã peste oameni ºi sã ia oamenii cunoºtinþa
vieþii ºi apoi iubirea de Dumnezeu, cãci când Eu am fãcut la
început rugãciune înaintea omului, primul Meu cuvânt a fost
aºa: «Sã iubeºti pe Domnul Dumnezeu din tot sufletul tãu, din
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toatã inima ta, din toatã virtutea ta ºi din tot cugetul tãu,
omule, ºi sã-l iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine însuþi». 

Dar iatã, poporul Meu, apostolul iubirii lui Dumnezeu
se aºeazã pe pieptul Meu de Miel ºi Îmi spune sã intre cuvânt
despre iubire în cartea Mea cu tine, cã Eu, cu ei sunt azi în
cuvânt peste pãmânt, aºa cum ºi acum douã mii de ani i-am
fãcut pe ei cuvântul lui Dumnezeu. Amin. 

– SS unt rodul cel blând al suflãrii gurii Tale, ca-
re dã viaþã, Mieluþule Doamne. Duhul Sfânt

al Tatãlui ºi al Tãu, Te-a numit prin gura lui Ioan Botezãtorul
Mielul lui Dumnezeu, Care ridicã pãcatele lumii. Te-ai nãscut
pe pãmânt ca sã ne alegi pe noi ºi sã ne dai tainele Tale apoi,
tainele vieþii, iar noi sã le spunem oamenilor. Te-ai nãscut pe
pãmânt pentru ca sã mori ca un Miel, cãci Tu eºti Mielul Ta-
tãlui, ºi apoi sã Te ridici iarãºi ºi sã Te dovedeºti cã eºti Cel
ce are viaþa. 

Când am lãsat carte despre Tine pe pãmânt, am scris în
ea aºa: «Dumnezeu Cuvântul era întru început la Dumnezeu,
ºi toate prin El s-au fãcut, ºi fãrã El nimic nu s-a fãcut din ce
s-a fãcut, pentru cã întru El era viaþa, ºi lumea prin El s-a
fãcut; ºi Cuvântul S-a fãcut trup ºi S-a sãlãºluit între oameni,
ºi am vãzut slava Lui ca a Unuia nãscut din Tatãl, plin de har
ºi de adevãr, ºi din plinãtatea Lui noi toþi am luat, ºi har peste
har, ºi El L-a fãcut cunoscut nouã pe Tatãl». 

O, Mieluþule Doamne, Te-am rugat sã mã laºi sã Te
mãrturisesc cã întru Tine este viaþa pe care ai pus-o pe pã-
mânt, ºi din care toþi au luat, ºi cã toate prin Tine s-au fãcut,
ºi fãrã Tine nimic nu s-a fãcut. Le spun tuturor celor ce se
cred cã ºtiu ceva pe pãmânt, le spun lor cã despre taina vieþii
pe pãmânt, ei nu ºtiu nimic, cãci Tu ai dat la ucenicii Tãi
aceastã înþelepciune ºi nu altora, ºi de la ei trebuie sã ia tot
omul învãþãturã, ºi fãrã Tine sã nu facã nimic omul, pentru cã
întru Tine este viaþa ºi lumea care s-a fãcut, ºi despre care
tainã omul nu ºtie, ci numai ucenicii Tãi au ºtiut ºi ºtiu. 

Când ai fãcut cerul ºi pãmântul, pãmântul era netocmit
ºi gol, aºa cum era ºi omul dupã ce l-ai fãcut din pãmânt. Nu-
mai dupã ce Tu ai suflat din gura Ta cuvânt ºi ai spus sã
odrãsleascã pãmântul, numai apoi a prins viaþã pe el pãmân-
tul. Numai dupã ce Tu ai suflat din gura Ta peste trupul cel fã-
cut din pãmânt dupã chipul Tãu, numai apoi a luat suflet viu
omul cel întocmit din pãmânt dupã chipul Tãu. 

Voi, cei care v-aþi crezut ºi vã credeþi cã ºtiþi ceva pe
pãmânt, vã chem cu blândeþea Mielului lui Dumnezeu, sã vã
deschideþi urechile ºi sã învãþaþi taina vieþii pe pãmânt. Hris-
tos Cuvântul era ºi este viaþa, ºi fãrã El nimic nu s-a fãcut.
Dumnezeu Cuvântul, Acesta este Cel ce era de la început la
Dumnezeu, ºi toate prin El s-au fãcut, pentru cã în El era ºi
este viaþa, ºi nu I-a fost greu sã-ªi punã viaþa ºi iarãºi sã ªi-o
ia. El este Mielul Pãstor. El ªi-a pus viaþa pentru noi ca sã ne
pãstoreascã pe noi cu ea, cu viaþa care se dã. El este Cuvântul
Care a grãit pe muntele Sinai ºi ne-a spus sã-L iubim pe
Dumnezeu din tot sufletul, care ne este dat de El când a
umplut vãzduhul de suflare de viaþã la facerea cerului ºi a
pãmântului, ºi iatã, din plinãtatea Lui noi toþi am luat suflet,
noi toþi am luat viaþã, ºi har peste har am luat noi, cei ce L-am
cunoscut cã este Cuvântul Cel de la început, ºi prin Care toate
s-au fãcut, ºi Care S-a fãcut Om pentru noi oamenii, pentru
viaþa ºi mântuirea noastrã din moarte. ªi iatã-L pe Mielul lui
Dumnezeu, iarãºi a venit pe lume cuvânt prin care sunt jude-
caþi viii ºi morþii. Amin. Cel mai judecãtor cuvânt al Sãu pes-
te vii ºi peste morþi, este cuvântul cel întâi al rugãciunii Lui
înaintea omului când a rostit pe muntele Sinai ºi a spus: «Sã

iubeºti, Israele, pe Domnul Dumnezeul tãu din tot sufletul
tãu». Atunci i-a spus Dumnezeu omului sã-L iubeascã pe El
cu ceea ce are omul de la Dumnezeu, cu sufletul, care este
viaþa omului, cãci sufletul este din Dumnezeu în om, este din
suflarea de viaþã pe care a pus-o Dumnezeu Cuvântul între
cer ºi pãmânt la facerea lumii. Amin. 

O, Mieluþule Doamne, Te-am iubit în mine, ºi fãrã de
hotar Te-am iubit cu viaþa mea, iar viaþa mea n-a avut hotar
dacã Te-am iubit în ea. În mine Te-am iubit pe Tine, nu pe
mine, ºi aceasta a fost viaþa mea ºi sufletul vieþii mele. Tu ai
fost sufletul meu, ºi n-am fãcut altceva cu el decât sã Te iu-
besc în mine prin el, prin Tine, cãci Tu eºti sufletul omului, ºi
în fiecare om plângi prin sufletul lui, luat din Tine în el, ºi nu
ºtie omul aceasta, pentru cã inima ºi cugetul ºi virtutea, care
sunt în trupul lui, nu Te iubesc pe Tine din om acestea, iar
sufletul Tãu din om, stã rob vieþii omului, cãci omul îºi trã-
ieºte viaþa sa. Eu însã Te-am trãit pe Tine, ºi numai de Tine
am ascultat ºi ascult, precum Tu asculþi de Tatãl, ºi îi rog pe
oameni sã-Þi dea viaþã în ei, cãci sufletul lor Tu eºti, ºi ei nu
ºtiu taina vieþii, nu ºtie omul cine plânge în el dupã viaþã.
Cuvântul Tãu de pe muntele Sinai l-a învãþat pe om sã Te iu-
beascã în el cu ceea ce Tu ai pus în el. Cel mai judecãtor cu-
vânt peste vii ºi peste morþi, este cuvântul iubirii Tale, cu care
Te-ai rugat înaintea omului ºi ai spus: «Sã-L iubeºti pe Dum-
nezeu din tot sufletul tãu, omule!».

O, Mieluþule Pãstor, ce dulce i-ai chemat pe oameni la
pãºunea Ta, la iubire i-ai chemat! I-am chemat ºi eu tot la fel,
cãci orice ucenic al Tãu este ca Tine. Evanghelia iubirii Tale
am dat-o oamenilor, ºi le-am vorbit mult ºi duios cã Tu eºti
Pãstor plin de har ºi de adevãr, ºi din plinãtatea Ta noi toþi am
luat. Amin. 

– OO,copil al vieþii cea plinã de iubire! M-ai iu-
bit în tine, ºi se apleacã ucenicii Mei îna-

intea ta, cã tu ai fost iubirea Mea printre ei, iar Eu am fost
iubirea ta, ºi i-ai bucurat nespus cã te-ai fãcut primul între ei
cuvânt în ziua de prãznuire a ucenicilor Mei cu care am
umblat pe pãmânt dupã ce Cuvântul Meu S-a fãcut trup al
Meu ºi S-a sãlãºluit între voi ºi aþi vãzut slava Lui, slavã ca a
Unuia nãscut din Tatãl, plin de har ºi de adevãr, ºi din care
plinãtate aþi luat voi, ucenicii Mei, când Eu vi L-am fãcut cu-
noscut pe Tatãl, pe Care nimeni nu L-a vãzut vreodatã, dupã
cum este scris. Voi însã L-aþi vãzut, cãci cine a vãzut pe Fiul,
a vãzut ºi pe Tatãl, aºa cum Eu v-am învãþat pe voi, cei ce aþi
ºtiut sã învãþaþi. Amin. 

O, poporul Meu, ce scumpã sãrbãtoare am azi în tine!
Sunt cu apostolii cuvântului Meu cel de acum douã mii de
ani. Taina Mea ei au înþeles-o pe deplin ºi au scris-o pe pã-
mânt, dar oamenii dacã nu iubesc viaþa, nu vãd, nu ºtiu, nu
pot sã trãiascã, fiindcã numai iubirea Mea poate, iar Ioan,
iubitul Meu, a dorit sã vã spunã de unde este izvorul vieþii pe
pãmânt. Cine are iubire de Dumnezeu, acela poate, iar cine
are iubire de el însuºi pe pãmânt, acela nu poate sã se nascã
de sus, din cer, din Mine, Cel ce am venit sã nasc lumea ºi din
Mine s-o nasc, cãci sunt în braþe ºi în cuvânt cu Scriptura naº-
terii din nou a lumii, ºi ferice celui care se întoarce cu iubire
ºi cu viaþã la rugãciunea Mea cea fãcutã omului pe muntele
Sinai în ziua când am grãit lui Moise ºi când l-am rugat pe om
sã-ºi facã sufletul iubire în iubirea Mea ºi sã umble cu Mine
pe calea vieþii care nu are sfârºit. Amin. 

Vã mângâi în mijlocul poporului Meu de azi, o, ucenici
serbaþi întru venirea Mea cuvânt pe pãmânt ca ºi la început
când cuvântam pentru toate câte s-au fãcut prin cuvântul Meu
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rostit. Vã mângâi cu cuvântul iubirii ºi al vieþii, cãci sunt
Pãstorul iubirii, sunt Mielul Pãstor. Vã dau rând sã cuvântaþi
din Mine peste pãmânt, cãci voi trãiþi în Mine, ºi de aceea aþi
priceput taina vieþii, ºi de aceea v-am iubit ºi v-am spus sã fiþi
asemenea Mie pe pãmânt dupã ce Eu M-am aºezat iarãºi în
Tatãl. Amin. 

– OOOO,Mieluþule Doamne, lacrima de dor e tot
cuvântul ucenicilor Tãi ºi al sfinþilor Tãi

care au priceput taina vieþii. Mare durere e pe noi, cei cereºti,
când vedem omul atât de strãin de cerul Tãu cel plin de sfinþi
cu viaþã în ei, cerul care se întrepãtrunde în toate cele vãzute
de ochii omului pãmântesc, cãci omul s-a pus hotar între cele
vãzute ºi nevãzute, ºi ne þine departe de pãmânt, ºi plânge
pãmântul ºi plâng toate de pe el, de la aceastã despãrþire pe
care omul o þine între cer ºi pãmânt, între cele cereºti ºi cele
omeneºti, Doamne al rãbdãrii sfinþilor Tãi. Noi am plâns ºi pe
pãmânt între oameni. Am suferit adânc în noi, cu cuvântul
Tãu în grai din loc în loc pe pãmânt, cãci împãrãþia Ta, cu
care ai venit acum douã mii de ani ca sã-l iei pe om în ea, nu
a fost iubitã de om, iar cei ce au iubit-o au fost alungaþi cu ea
dintre oameni. 

O, eºti atât de aproape de oameni, la fel cât de sfinþi
eºti aproape, Mieluþule Pãstor! Sãrbãtoarea noastrã se face
cuvânt din Tine ºi din noi, aºa cum a spus Pavel, cã toþi trãiesc
în Tine cei ce trãiesc ºtiind. Cel ce trãieºte neºtiind, acest om
împãrãþeºte peste tot, ºi Îþi ascunde împãrãþia, Doamne. O,
n-ai putut sã Te aºezi cu ea pe pãmânt luminã, cãci oamenii
au iubit întunericul lor. Din Tine Te rugãm sã faci izbãvire
pentru cei ce Te iubesc în Tine pe pãmânt, în Tine ºi nu în ei,
cãci în om nu poate poposi cerul ºi lucrarea lui, fiindcã omul
este învãþat în fiecare zi cu grijile vieþii, ºi nu este altã durere
în cer ca ºi aceastã durere. 

Îi rugãm pe oamenii depãrtaþi de Tine sã se înveþe cu
duhul iubirii de Dumnezeu, ca sã le fie uºoarã ºi mângâioasã
viaþa, ºi sã-Þi dea mâna sã vii pe pãmânt cu împãrãþia Ta cea
fãrã de sfârºit. Cele atât de minunate care nu se vãd, dar sunt
aºteptând sã se descopere pentru slava Ta, acestea sunt cele
care trebuiesc iubite ºi dorite de grijile omului. ªi le dorim la
cei ce stau popor al Tãu înaintea Ta, sã Te ajute pe Tine sã le
faci vãzute pe pãmânt pe cele minunate care aºteaptã sã se
dãruiascã vãzut la toþi cei care Te iubesc cu sufletul din ei, cu
Tine din ei, Mieluþule Pãstor. 

Nimic nu este mai frumos pe pãmânt ºi în om ca ºi
Dumnezeu în om, Pãstorule ceresc. Ai fãcut lumea cu atâta
iubire, ºi tot aºa voieºti ºi acum s-o faci, prin înnoirea ei cu
cuvântul Tãu cel de la început, Doamne, cãci Tu eºti mereu
început, mereu iubire. Dar acum umple-i de vlagã din Tine pe
cei ce ne þin cu cuvântul între cer ºi pãmânt, cãci sunt goliþi
de puteri ºi sunt tare mici ºi firavi, fiindcã au inimioarele
durute, ºi durerile îi fac micuþi pe cei ce le poartã cu umilinþã.
Duhul rãu e tare rãu pentru ei, dar cei umiliþi sunt cei ce pot
în încercãri, ca sã le poatã trece ºi sã fie biruitori peste ele
prin iubirea ºi rãbdarea pe care Tu o dãruieºti celor ce se dau
Þie, Doamne. Amin. 

– OOOO,Eu mereu sunt puterea ºi mângâierea celor
slabi ai Mei, aºa cum am fost ºi pentru voi

când greul de pe pãmânt vã încerca pe voi, ucenici ai Mei.
Cei ce Mã iubesc cu rãbdare, nu-i pot mângâia decât cei ase-
menea lor în iubire ºi în rãbdare cu nãdejde în ea. ªi acum îi
mângâi pe ei, îi ajut cu puterea Mea cea de sus ºi cea de jos,
ºi apoi îi odihnesc de dureri, ºi iarãºi Ne vom aºeza cu ei în
cuvânt, cãci cuvântul cel de azi al Meu ºi al vostru trebuie
aºezat în carte atât cât este el. 

Apostolii Mei Petru ºi Pavel voiesc sã se aºeze în ziua
aceasta povãþuitori peste oameni, copii din porþi. Ei sunt cã-
petenia apostolilor, aºa cum arhanghelii voievozi Mihail ºi
Gavriil sunt cãpetenia îngerilor Mei. ªi iatã ce spun apostolii
Mei: 

– ÎÎÎÎ i aºteptãm, Doamne, pe cei ce sunt porþile cu-
vântului Tãu, pentru ca sã ne facã intrarea cu

sãrbãtoare în cartea Ta de azi cu noi ºi cu ei, ºi îi mângâiem
pe ei în dureri ºi certãm toatã ispita duhurilor rele, sã se
depãrteze în toatã vremea de ei ºi de tot poporul Tãu care Te
are Învãþãtor peste el. Iar lor le spunem: Pace vouã, ucenici
mititei, dar Domnul este viaþa ºi puterea voastrã cea bunã, ºi
cu El sunteþi fiii puterilor cereºti, care se dau celor mici ºi
slabi, dar mari cu iubirea. Amin. 

– OOOO,poporul Meu, fã-þi duhul dornic sã stai la
masã de cuvânt cu cei întâi între ucenicii

Evangheliei împãrãþiei cerurilor, pe care am adus-o pe pã-
mânt acum douã mii de ani ca sã fie cu oamenii. O, poporul
Meu, dã-Mi putere sã fiu cuvânt în mijlocul tãu, cã pe pãmânt
nu mai este mângâiere, ºi vor cãuta oamenii la tine. Lucreazã
sã Mã ajuþi sã pot sã le dau oamenilor ceea ce ºi þie îþi dau.
Cuvântul vieþii veºnice îþi dau, cãci numai el va rãmâne mân-
gâierea ºi puterea pe pãmânt, ºi el va fi viaþa oamenilor.
Amin, amin, amin. 
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Soborul sfinþilor doisprezece apostoli 

Nimicirea morþii ºi învierea vieþii este tainã pentru ucenici desã-
vârºiþi. Înþelepciunea vieþii veºnice are ca platã mântuirea. Cei ce
citesc cãrþile oamenilor, sunt pãcãtoºii care trag cu cei pãcãtoºi. 

EE u ºi cu ucenicii Mei Ne aºezãm la masa cuvân-
tului cel plin de viaþã veºnicã ºi împãrþim din el

viaþã. 
Sunt Domnul vieþii, ºi de aceea am putut sã nimicesc

moartea pentru fiecare om ºi sã aduc învierea pentru fiecare
om, iar aceste taine mari au rãmas peste ucenicii Mei, ºi de la
ei trebuie sã ia omul, fiindcã ei sunt trimiºii Mei, ºi le-am
spus lor: «Oricine vã va primi pe voi, pe Mine Mã primeºte
ºi, tot aºa, oricine nu vã va primi pe voi, pe Mine nu Mã pri-
meºte». ªi acum, poporul Meu, primeºte-i pe ei! Amin. 

– TT u, Cel ce ne-ai fãcut trimiºii Tãi spre Israel
ºi spre neamuri, slãveºte-Te în noi cu slava

cuvântului Tãu care iarãºi face lumea. Cel ce crede în Tine,
are viaþã veºnicã, iar nouã ne-ai descoperit prin Duhul Sfânt
adâncurile lui Dumnezeu, Doamne, pentru cei ce se sfinþesc
înaintea Ta, cãci omul firesc nu primeºte cele ale Duhului lui
Dumnezeu, care se judecã duhovniceºte de cãtre cei duhovni-
ceºti care în Domnul se laudã, nu în înþelepciunea omeneascã
prin care omul stã orb pentru Dumnezeu pe pãmânt. 

Noi suntem iconomii tainelor Tale ºi venim cu Tine pe
pãmânt cuvânt ºi le spunem tuturor cã Þi-am fost credincioºi,
ºi de aceea ne-ai fãcut trimitere spre oameni ca sã le dai înþe-
lepciunea cea de tainã, iar plata credinþei lor este mântuirea
sufletelor lor. 

O, cât de tainic lucrezi Tu cu cei pe care îi alegi ca
sã-Þi fie vase ale Tale, Mielule al Tatãlui! Înþelepciunea cea
de tainã este lucrarea Ta peste cei pe care-i faci ucenici ai
împãrãþiei tainelor Tale cele de viaþã fãcãtoare în om. Noi, cei
întâi apostoli ai Tãi peste cei credincioºi ºi peste cei necre-
dincioºi, peste cei tãiaþi ºi netãiaþi împrejur la trup ºi la inimã,
ne-am lãsat lucraþi de toate câte Tu ne dãdeai de lucrat, ºi
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altfel noi nu lucram, precum nici Tu nu lucrai altfel. Le spu-
nem tuturor celor ce se folosesc de numele Tãu cel mare ºi
minunat ca sã-ºi facã turme în numele Tãu, le spunem sã se
lase lucraþi de înþelepciunea cea de tainã a Ta, dacã vor sã stea
peste oameni sub numele Tãu, sub numele de apostoli ai ves-
tirii Evangheliei împãrãþiei Tale. Dacã ei nu le dau oamenilor
împãrãþia Ta pe pãmânt, cum de se fac ei peste oameni apos-
toli ai lui Hristos? O, dacã cei ce stau sub ei nu au împãrãþia
Ta peste ei, ce lucrare au cei care se dau apostoli ai împãrãþiei
Tale peste oameni? Iatã, a venit vremea sã pãstoreºti Tu, cãci
toþi învãþãtorii care stau în numele dreptãþii peste mulþimi, au
stricat legea Ta ºi s-au aºezat sã Te nedreptãþeascã, ºi ca sã
trãiascã ei prin câºtig nedrept, cã aceia nu Te au ca sã Te poatã
da celor ce nu au înþelepciunea cea de tainã, care are ca platã
mântuirea sufletului. Iatã, lucrul fiecãruia se va face cunos-
cut, îl va vãdi ziua Domnului, ºi focul însuºi va lãmuri ce fel
este lucrul fiecãruia, ºi atunci se va vedea nebunã înþelepciu-
nea lumii acesteia, ºi se va auzi Scriptura care spune: «Unde
este cercetãtorul acestui veac?». 

O, fii ai oamenilor, treziþi-vã voi, cãci cei ce stau peste
voi în numele înþelepciunii lui Hristos nu au înþelepciune din
cer. Credinþa voastrã sã nu fie în înþelepciunea oamenilor, ci
în puterea lui Dumnezeu. Aºa vã învãþãm noi, cãpetenia celor
învãþaþi de Dumnezeu. Înþelepciunea cea de tainã trebuie îm-
pãrþitã la cei desãvârºiþi în iubire ºi în sfinþenie. Noi ne-am
lãsat lucraþi de toate câte Domnul ne-a dat sã lucrãm, ºi nu
luam mulþimile cu forþa sã le pãstorim spre mântuirea lor.
Nouã ne descoperea Domnul prin Duhul Sãu, de la Care nici
unul din stãpânitorii acestui veac n-a putut lua, cãci dacã ar fi
cunoscut ei înþelepciunea cea de tainã a lui Dumnezeu, n-ar fi
rãstignit pe Domnul slavei, pe Mielul lui Dumnezeu. Iatã,
înþelepþii acestui veac nu au decât înþelepciunea de a-L pierde
pe Domnul, pentru ca sã stãpâneascã ei oamenii. 

O, fii ai oamenilor, primiþi pe ucenicii Domnului ca sã
vã scape de mânia ce va sã vinã peste lume ºi sã staþi înaintea
Domnului sfinþi, cãci El a spus: «Fiþi sfinþi, precum Eu sunt
sfânt». Lãsaþi-vã rãscumpãraþi din viaþa voastrã deºartã lãsatã
de la pãrinþi, cãci sângele lui Hristos, ca al unui Miel nevino-
vat ºi neprihãnit ºi Care a fost cunoscut mai înainte de înte-
meierea lumii, s-a vãrsat ca sã rãscumpere lumea din pãcat ºi
din moarte. Curãþiþi-vã sufletele prin ascultare de adevãr. Lã-
saþi-vã nãscuþi din nou, nu din sãmânþã stricãcioasã, ci din ne-
stricãcioasã, prin cuvântul lui Dumnezeu cel viu, ºi care
rãmâne în veac, ºi care vi se binevesteºte acum. 

O, fii ai oamenilor, daþi de la voi poftele trupeºti, care
se rãzboiesc în voi împotriva sufletului, ºi trãiþi ca oamenii
liberi, dar nu pentru rãutãþi, ci ca robi ai lui Iisus Hristos,
Mielul lui Dumnezeu. Sunteþi ca niºte oi rãtãcite. Întoar-
ceþi-vã acum la Pãstorul ºi la Pãzitorul sufletelor voastre, cãci
ochii Domnului sunt peste cei drepþi, ºi urechile Lui spre
rugãciunile lor, iar faþa Lui este împotriva celor ce iubesc rãul
ºi veacul acesta stricat. 

Iar voi, cei ce v-aþi aºezat voi înºivã ºi unii pe alþii pãs-
tori ai lui Hristos peste gloatele cele rãtãcite de la Duhul
Adevãrului, vã spunem noi, cãpetenia apostolilor cei trimiºi
de Hristos la cei sfinþi ºi la cei pãcãtoºi ca sã lucrãm cu El ºi
de la El peste aceºtia, vã spunem noi cã înþelepciunea cea de
tainã a lui Dumnezeu nu stã în înþelepciunea acestui veac stri-
cãcios ºi stricat. Dacã nu puteþi sã vã faceþi sfinþi cu viaþa ºi
cu dreptatea ºi cu înþelepciunea, mergeþi la locurile voastre ºi
lucraþi ce vreþi, dar nu mai staþi peste oameni în numele lui
Dumnezeu fãrã sã ieºiþi din lume ºi din faptele ei. Dacã nu

puteþi sã vã aplecaþi ºi sã vã naºteþi din cuvântul lui Dum-
nezeu ºi sã fiþi sfinþi ca El, dacã nu vã doare de omul pãcãtos
care piere în pãcatele lui, dacã nu vã place drumul luminii ca
sã umblaþi în luminã, nu staþi sub numele ºi sub lucrul de
apostoli ai Mielului. Dacã nu puteþi sã vã faceþi pârgã lui
Dumnezeu ºi Mielului, nu umblaþi la tainele Lui ca sã le trã-
daþi necunoscând puterea lor. Se iveºte în curând cartea Cu-
vântului lui Dumnezeu, Care a grãit în vremea aceasta din cer
pe pãmânt timp de cincizeci de ani, ºi iatã cum vã gãseºte
Mielul, Care a deschis peceþile cãrþii ca sã-ªi aleagã mireasã
de nuntã ºi sã Se arate apoi cu slava Sa! Vine învierea mor-
þilor, ºi voi nu ºtiþi tainele Scripturii, cãci voi citiþi cãrþile oa-
menilor, iar oamenii sunt pãcãtoºi. Vine învierea morþilor, ºi
se va arãta antichrist, cãci toatã lucrarea potrivnicã lui Dum-
nezeu se descoperã, ca sã fie judecat fiecare dupã cum este
fapta sa. Vine lumina Domnului, ºi ea va descoperi pe toate
cele lucrate la întuneric. 

Noi, cãpetenia apostolilor cei trimiºi de Domnul, spu-
nem tuturor cã nu pot sã fie apostoli ai Mielului decât cei tri-
miºi de Miel, ºi iatã, ºi din cer de lângã El cuvântãm prin tri-
mitere ºi spunem: toþi cei care nu slujesc Mielului ºi împãrã-
þiei cerurilor peste oameni pe pãmânt, sã nu stea, sã nu-ºi ia
lucru de apostoli ai Mielului, cãci credinþa nu stã în înþelep-
ciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu, Care vine
acum pe pãmânt ºi Se aratã cu putere prin Duhul Sfânt la cei
desãvârºiþi în iubire. Vine Domnul sã caute rod în vie, ºi nici
un pãstor care s-a aºezat de la el însuºi pãstor peste oi, nu va
putea sã nu dea socotealã pentru rod sau pentru lipsa rodului.
Amin. 

Iar voi, fii ai noului popor al Mielului, voi, copii ai ve-
nirii Domnului, faceþi-vã pildã de iubire a Domnului în voi, ºi
ridicaþi capetele spre Mielul lui Dumnezeu ºi cereþi Lui împã-
rãþia Sa pe pãmânt cu voi, ca sã Se vadã Domnul ºi cei ce
umblã în voile Lui, la venirea Lui, cã iatã, nu mai este credin-
þã pe pãmânt. Voi însã staþi tari în credinþã, cãci plata credinþei
este mântuirea sufletului. Ferice celor de pe pãmânt care deºi
nu-L vãd pe Domnul, Îl iubesc ºi cred în El, ºi mare este plata
lor, ºi ea se va arãta înaintea tuturor neamurilor pãmântului
care nu se ridicã spre pocãinþã la propovãduirea cuvântului
vieþii. 

Noi, Mieluþule Doamne, cu râvnã am râvnit sã despãr-
þim lumina de întuneric ºi adevãrul de minciunã, cãci dacã
omul nu ºtie nu are pãcat. Tu însã vii mereu, iar noi am spus
tuturor cã înþelepciunea cea de tainã a lui Dumnezeu este îm-
pãrþitã celor duhovniceºti, celor desãvârºiþi în iubire. 

Suntem trimiºii Tãi, ºi am propovãduit oamenilor cã
Tu eºti Domnul împãrãþiei cerurilor, pe care nici unul din stã-
pânitorii acestui veac nu poate s-o cunoascã pe ea. Amin,
amin, amin. 

– OOOO,ucenici trimiºi, o, apostoli ai vestirii împã-
rãþiei Mele cu omul! Cei ce au de viaþã ºi

de împãrãþie peste ei lumea aceasta, nu pot fi apostoli ai Mei,
cãci Eu sunt Pãstorul Cel blând ºi bun, Care ªi-a pus viaþa
pentru oile Sale. Vai celor ce-ºi fac câºtig pentru ei pe pãmânt
pe seama numelui Meu între oameni! Iatã, vin cu plata, ºi fie-
care va lua din ea ceea ce a lucrat ºi a dat. Împãrãþia cerurilor
pe pãmânt nu este aceea pe care o trãiesc cei ce se dau drept
apostoli ai Mielului. Vine ziua când se vor zdruncina cele
omeneºti pe pãmânt, ºi oamenii cei tari ºi stãpâni în veacul
acesta vor rãmâne goi ºi sãraci ºi flãmânzi, iar slava lor se va
topi de pe ei cum se topeºte ceara la arºiþa focului, ºi se va îm-
plini Scriptura care spune: «Unde este înþeleptul ºi stãpânito-
rul acestui veac?». 
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Aceastã zi de sãrbãtoare apostoleascã a purtat în ea
blândeþe, iubire, dreptate ºi adevãr, ºi întunericul oamenilor
nu le cuprinde pe acestea. 

O, poporul Meu care stai sub cuvântul cel de viaþã
fãcãtor în om, rãmâi în iubirea Mea! Întãreºte-þi credinþa în
Mine ºi lucrarea ei cea plinã de har, cã în curând cei drepþi ºi
sfinþi cu iubirea ºi cu viaþa se vor ridica ºi vor lucra dreptatea
Mea ºi mântuirea Mea peste mulþi, iar morþii cei mici ºi mari
vor primi viaþã mulþi dintre ei, ºi Mã vor mãrturisi pe Mine ºi
pe tine ºi masa împãrãþiei Mele cu tine pe pãmântul român,
spre care mulþimi însetate de viaþã ºi de iubire se vor îndrepta
ºi vor afla izvorul vieþii ºi îl vor iubi cu putere ºi îºi vor da
unii altora din aceastã iubire ºi vor afla înþelepciunea cea de
tainã a lui Dumnezeu, pe care nici unul din stãpânitorii aces-
tui veac nu o cunoaºte pe ea. Tu însã eºti poporul cel þinut în
mâna Mea, ºi toate ale Mele ale tale sunt, fiindcã Mã iubeºti,
fiindcã Eu bat, ºi tu Îmi deschizi; Eu îþi dau, ºi tu împarþi, cãci
cei ce sunt ai Mei lucreazã ceea ce Eu le dau. 

Îþi dau mereu cuvântul împãrãþiei Mele. Lucreazã-l,
poporul Meu, ca sã se facã izvor împãrãþia Mea ºi sã vinã spre
ea cei ce iubesc în Mine ºi nu în lumea aceasta, poporul Meu.
Amin, amin, amin. 

30 iunie/13 iulie 2005

Sãrbãtoarea de paisprezece ani de la punerea pietrei
de temelie a Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim 

Duhul Sfânt îi cere neamului român credinþã în venirea Domnului
cuvânt pe pãmânt. Din mijlocul poporului cuvântului se înalþã rugã-
ciune pentru þara românã. Cel neînvãþat de Dumnezeu îl lucreazã pe
diavolul ºi nu pe Dumnezeu. Duhul ascunderii este diavol. Cel ce
greºeºte este cel ce nu ascultã. Cel ce gândeºte din sine, alunecã. 

EE u, Domnul ºi cuvântul Meu cel din Tatãl, Mã
scriu cu zi de sãrbãtoare pentru grãdina cuvân-

tului lui Dumnezeu din zilele acestea, iar voi, copii din porþi,
dimpreunã cu tot poporul cuvântului Meu, întãriþi-vã ini-
mioarele ºi aºezaþi-vã sãrbãtoare înaintea Mea, cã Eu stau în
mijlocul vostru cu viaþa cuvântului Meu care vã aºeazã pe voi
înaintea Mea, ºi pe Mine înaintea voastrã, ºi apoi lucreazã cu-
vântul Meu peste pãmânt. Amin. 

O, fiilor, e sub durere þara venirii Mele cuvânt în ea. E
apãsat neamul român sub varga mâniei Mele, ºi voiesc sã vã
aud pe voi cerându-Mi sã-l izbãvesc ºi sã-i dau din Duhul
Meu de viaþã, iar viaþa este cea care stã în Dumnezeu cu tot
cu om, cãci plãcut Îmi este neamul al cãrui Dumnezeu sunt
Eu, iar Eu îl ocrotesc pe el. Chiar ºi durerea cea pentru trezire
e tot iubirea Mea pentru om, dar trebuie s-o trezesc pe Româ-
nia ca sã trãiascã ea dupã cuvântul Meu, cã Eu în ea Mã fac
cuvântul cel pentru naºterea din nou a lumii, împlinind Scrip-
tura aceasta despre care am grãit acum douã mii de ani. Amin. 

Duhul Sfânt al cuvântului Meu îi cere neamului român
iubire pentru Dumnezeu, credinþã în acest cuvânt care curãþã
fãrãdelegea de pe pãmânt ºi care mângâie pe cei ce iubesc în
Dumnezeu ºi nu în lumea aceasta. Cobor pe pãmânt cu Scrip-
tura înnoirii lumii, prin care chem omul sã iubeascã în Dum-
nezeu, nu în lume, cãci duhul lumii l-a scos pe om din împã-
rãþia Mea ºi l-a învãþat cu traiul cel de pe pãmânt ºi nu din cer.
Pe pãmânt trebuie sã fie împãrãþia Mea ºi nu a omului, iar
omul trebuie sã fie locaº al slavei Mele, împãrãþie a cerurilor,
pe care o voiesc plinã de bucurie în om, plinã de glasul cu-
vântului Meu care iarãºi face lumea. Amin. 

O, poporul Meu, în ziua aceasta de sãrbãtoare pentru
grãdiniþa cuvântului Meu, Eu te aºez înaintea Mea rugãtor
pentru þara românã. Mâna Mea s-o izbãveascã de sub greu, de
sub durerea ei. Duhul Meu s-o înnoiascã, iar fiii ei sã caute
viaþa lui Dumnezeu în ei ºi între ei, cãci pãcatul poartã în el
pedeapsa lui, iar Eu o voiesc curatã pe România, fiindcã va sã
vin curând cu slavã vãzutã în ea ºi sã Mã vestesc Dumnezeul
ei ºi sã-i ridic pe cei ce sunt români cu inima ºi cu fapta, ºi
sã-l numesc cu numele ei pe tot sufletul care va iubi sã se facã
dupã chipul ºi asemãnarea Mea, care va fi curând, curând
peste fiii acestui neam, pentru slava venirii Mele, ca sã am
masã ºi casã în þara Mea nou aleasã aºa cum este voia Mea ºi
nu voia ei, iar voia ei sã iubeascã voia Mea, cãci sunt Dum-
nezeul ei. Amin. 

O, popor al cuvântului Meu, te învãþ în Duhul Sfânt sã
ceri pentru România împãrãþia pãcii Mele, ca sã aibã ea
iubirea ºi ocrotirea Mea ºi sã se gãteascã ea dupã plãcerea
Mea, casã a venirii Mele dupã douã mii de ani, cãci din mij-
locul ei am lucru mult de aºezat peste pãmânt, ca sã aduc apoi
spre vedere cerul cel nou ºi pãmântul cel nou ºi om nou, cu
iubirea Mea în el pe pãmânt, ºi odihna Mea în om, aºa cum
l-am dorit Eu pe om atunci când l-am zidit spre bucuria Mea. 

ªi acum, poporul Meu, având în mijlocul tãu pe cei
unºi între Mine ºi tine, voiesc sã aud glasul rugãciunii tale
pentru România, care plânge sub încercare ºi nu ºtie sã-ºi afle
izbãvirea din ispitele care au prins-o sub ele pentru depãrtarea
ei de Dumnezeu. Ridicã mâinile, poporul Meu, ºi cu fierbinte
duh de rugãciune spune-I Tatãlui ºi Fiului ºi Duhului Sfânt
rugãciunea ta pentru þara ta ºi a Mea, ºi aºa sã te rogi: 

Doamne al puterilor în cer ºi pe pãmânt, Doamne al
rãbdãrii ºi al îndurãrii, în marea Ta durere de la depãrtarea
de Dumnezeu a neamului român ºi a tot omul de pe pãmânt,
Te mângâiem, inimã lângã inimã Te mângâiem în durerea Ta
pentru þara venirii Tale. Ea este aleasa Ta ºi masa Ta de
nuntã, dar ea nu poate sã Te cunoascã, fiindcã s-a depãrtat
de Duhul Sfânt, Care ºtie de la Tine în om, iar pãstorii care
stau peste ea în numele Tãu n-au milã de ea. Dar ai Tu, ºi nu
uita de mila Ta de ea dacã ai venit în ea ca s-o pãstoreºti pe
pãºunea Ta. Dã-i ei darul Duhului Sfânt prin botezul Tãu cu
Duhul Sfânt ºi cu foc. Dã-i ei duhul treziei ºi al credinþei
sfinte, ºi apoi al iubirii ºi al cunoaºterii lui Dumnezeu.
Opreºte-Þi mânia cea venitã peste ea pentru deºteptarea ei.
Certarea Ta de peste ea sã-i fie ei înviere, ºi apoi viaþã cu
Tine, ºi scap-o pe ea de duhul lumii, de duhul pierzãtor al
acestui veac, cãci lumea ºi pofta ei piere, dar sã rãmânã Ro-
mânia ºi fiii ei, Doamne, iar Tu sã faci din ei casa Ta ºi nea-
mul Tãu de sfinþi, cã dulce este omul sfânt, ºi binecuvântare
pe pãmânt este viaþa cea sfântã în om. 

În poporul Tãu vor fi numai sfinþi; ºtim cã aºa ai vestit
prin prooroci, dar întindem mâinile spre Tine ca sã pui Tu în
ele, iar noi sã dãm neamului român înþelepciunea Ta, înþelep-
ciune de facere a omului nou dupã chipul ºi asemãnarea Ta
pe pãmântul român, ºi sã se întindã aceastã minune peste tot
pãmântul apoi, ca sã înnoieºti aºa lumea ºi nu cu certare,
Doamne al puterilor. 

ªi acum, însufleþeºte-Te în noi ca sã ºtim sã-Þi cerem,
prin Duhul Tãu sã ºtim, ca Tu sã poþi împlini. 

Porunceºte ploii ºi mãsurii ei cea multã sã meargã îna-
poi la locul ei, ºi sã vinã ea pe pãmânt numai pentru hrana
oamenilor, hranã care creºte cu ploaie ºi cu soare ºi cu
luminã ºi cu harul Duhului Sfânt, Care dã viaþã peste toate ºi
mângâiere peste toate. 
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Porunceºte vântului cel iute sã nu nimiceascã fãptura
Ta de pe pãmântul român, ci sã se tragã înapoi în cãmãrile
lui, iar când iese, sã vinã dulce ºi mângâios, ca sã rãcoreascã
ºi sã vorbeascã despre viaþã, ºi sã cânte cu glasul lui cântecul
iubirii Tale pentru cei ce Te iubesc, pentru venirea Ta cuvânt
pe pãmânt, Doamne al puterilor. 

Porunceºte cu iubire stihiilor toate sã nu loveascã
pãmântul român, ci sã-l ocroteascã pentru ºoapta Duhului
Tãu Cel Sfânt, Care Se face cuvânt pe pãmânt. La toate sã le
porunceºti sã lucreze cu mãsura binecuvântãrii ºi a mân-
gâierii, ºi sã aduci pace sfântã ºi luminã din lumina Ta peste
pãmântul român. 

Te cerem pentru români ºi peste români, ca sã ºtie
neamul român sã nu aibã alt dumnezeu afarã de Tine, ºi tot
mai mult sã asculte, ºi sã vinã sã înveþe voia Ta s-o facã, ºi
sã fie neamul român neam sfânt, ºi apoi neam slãvit înaintea
Ta, de la care vor învãþa viaþa cea veºnicã ºi binecuvântarea
toate neamurile pãmântului, care se vor plânge vãzând veni-
rea Ta cu slavã ºi slãvindu-Te cu sãrbãtoarea ei în mijlocul
pãmântului român, ales de Tine la început ºi acum, ca sã
lucrezi de pe el taina veºniciei a toate câte au fost ºi sunt în
Tine ºi nu în lumea aceasta, Doamne al puterilor. 

ªi vino, Doamne, în noi cu Duhul Cel Sfânt al rugã-
ciunii, ºi prin El fierbinte sã-Þi cerem toate câte sunt rostite
de Tine pentru fãgãduinþa mântuirii. Acoperã cu ocrotirea Ta,
cu mila Ta, ºi apoi cu slava Ta þara românã, iar sfinþii ºi
îngerii Tãi sã-i dea de la Tine, ºi mereu învaþã-ne sã Te ru-
gãm pentru ea, iar Tu sã împlineºti aºa. Amin, amin, amin. 

O, copii ai cuminþeniei ºi ai rugãciunii, caldã sã vã fie
inima cea pentru rugãciune, cãci inima nu trebuie sã aibã o
altã lucrare decât lucrarea care cere pe Dumnezeu pe pãmânt,
voia Lui pe pãmânt ca ºi în cer, iar când inima vã lucreazã ºi
pentru cele ce sunt de împlinit, þineþi-o în Mine ºi nu în lumea
aceasta cea plinã de venin. Mereu sunt între voi, ºi vã învãþ sã
nu fiþi în lume, sã nu staþi în lume, ci sã staþi în Mine, fiilor.
Nu Eu trebuie sã lupt sã vã am, ci voi trebuie sã luptaþi
aceasta. Eu doar vã învãþ voia Mea în voi, cãci cel neînvãþat
de Dumnezeu nu-L face pe Dumnezeu pe pãmânt, ºi îl face pe
diavolul, iar Eu Mã supãr pe om dacã face aºa, ºi iatã, fiecare
faptã îºi atrage rãsplata ei. 

Omul trebuie sã se facã bucurie ºi sã umble în lumina
Mea, cã altfel el stã în întunericul din el. Dar Eu sunt Învãþã-
torul Cel cu viaþã veºnicã în cuvânt, ºi aºez peste om înþelep-
ciunea vieþii, ºi apoi dãinuirea fiilor vieþii, iar pentru toatã
aceastã împlinire pe pãmânt, omul trebuie sã asculte de
Dumnezeu. 

Voi, fiilor ai cuvântului Meu cel de viaþã fãcãtor, voi sã
nu încetaþi sã umblaþi în luminã, cãci viaþa cea în luminã este
viaþã pãzitã de îngeri ºi mereu aºezatã pe drumul vieþii la
orice clãtinare a ei dacã omul este umilit. Omul trebuie sã stea
în mare umilinþã ca sã nu cadã din Dumnezeu, cãci Adam a
cãzut din Mine dacã nu s-a putut umili pentru cãderea lui. El
s-a supãrat pe Mine atunci când Eu am vãzut cã nu Mã mai
ascultã, ºi am pus de el deoparte raiul, casa cea pentru viaþã
ºi pentru ascultare în ea. Taina ascultãrii este taina vieþii, ºi
vai omului care ascultã de sine ºi nu poate fi frumos ca
Dumnezeu, cãci Eu ascult de Tatãl, ca sã fiu Cel frumos, ºi ca
sã ia ºi omul din aceastã tainã a vieþii, care îl strãluceºte pe
om înaintea Mea ºi înaintea oamenilor. Cel ce ascultã de
Dumnezeu pe pãmânt, acela este om frumos, ºi acela cunoaº-
te aceastã lucrare a ascultãrii pe pãmânt, cãci omul dupã ce
greºeºte trebuie sã asculte. Cel ce greºeºte este cel ce nu as-

cultã, dar dacã el iubeºte sã fie cel frumos, intrã apoi în ascul-
tare pe pãmânt, cãci ascultarea este de la Dumnezeu, ºi toatã
lucrarea ei înseamnã luminã. 

O, poporul Meu, stau în mijlocul tãu cu gura plinã de
învãþãturã ca sã ia din gura Mea fiii oamenilor ºi sã înveþe ei
sã scape de pieire, sã scape de neascultare. Cel ce se pãstreazã
cu toate ale sale în luminã, acela este om cu inima curatã de
el însuºi, ºi este fiu al pãcii, cã nu altceva face pacea, iar omul
care stã înãuntrul lui, acela naºte numai rãzboi, cãci diavolul
se ascunde în el ºi lucreazã prin cele ascunse ale omului,
fiindcã diavolul iubeºte întunericul omului. 

Umblaþi în luminã, fiilor. E bine sã fiþi ºtiuþi ºi vãzuþi
mereu, ca sã fiþi cu inima curatã mereu, ºi sã fiþi numiþi fiii lui
Dumnezeu. Fiþi cu inima curatã de voi înºivã, ºi plinã de
Dumnezeu sã vã fie ea, cãci întunericul este de la om, fiilor.
Când Adam s-a ascuns înãuntrul lui ca sã nu-l ºtie Dumnezeu,
Eu l-am strigat afarã ºi i-am arãtat ascunsul sãu, dar dacã el
nu s-a umilit pentru ascunsul sãu, s-a supãrat ºi nu M-a mai
iubit, ºi s-a purtat apoi departe de inima Mea cu inima lui, ºi
le-a iubit pe ale sale ºi nu pe Dumnezeu. Aºa Îl pãrãseºte
omul pe Dumnezeu, cãci cel ce nu umblã în luminã, nu mai
iubeºte lumina, ci întunericul, care îi face diavolului casã în
om. 

O, poporul Meu, nu e bine sã stea omul înãuntrul lui,
cãci lumina Mea îl strigã afarã când el face aºa, ºi e rar omul
care se umileºte la strigãtul Meu care îl scoate pe om la
luminã aºa cum am lucrat ºi cu Adam. Omul nu se poate pãzi
pe sine pentru cele din el, dar el nu ºtie sã creadã aceasta ºi
ca sã caute apoi cu lucrarea luminii. Eu însã am venit pe pã-
mânt cuvânt, ºi Mi-am pecetluit grãdiniþã sfântã, din care lu-
crez cu cuvântul ºi îl strig pe om afarã din el ca sã-l învãþ as-
cultarea, ºi sã înveþe el de la Mine sã fie blând ºi smerit cu ini-
ma, ºi aºa sã treacã de la moarte la viaþã, de la întunericul din
el la lumina cea din afarã, de la învârtoºare la ascultare, de la
semeþie la umilinþã ºi la pruncie, prin toate aceste taine, care
aduc pe pãmânt ºi peste om viaþa ºi rãscumpãrarea fãpturii. 

ªi acum, Duhul Meu Cel blând ºi smerit mângâie rana
ta, Românie. Pacea Mea sã se reverse peste tine ca un râu, dar
cautã, þara Mea, sã ai pãstori care sã te poarte spre Mine ºi nu
spre ei, cãci din pricina celor ce stau peste tine fãrã viaþa Mea
în ei, tu suferi acum durere, þara Mea. Trezeºte-l tu pe cel
între pãstorii tãi care este de la Mine ºi prin care am mãrtu-
risit acum paisprezece ani bisericã curatã pe pãmânt, bisericã
de nou Ierusalim ºi neam sfânt ºi mântuitor de la Mine în
mijlocul tãu. Trezeºte-l pe cel între pãstorii tãi credincios ºi
adevãrat pentru mântuirea ta ºi aºeazã-l sã cearã la Tatãl îm-
pãcarea ta cu Dumnezeu, þara Mea. Adu-l cu faþa spre izvorul
Meu ºi pune-l mijlocitorul tãu spre Mine, dar trezeºte-þi duhul
credinþei ºi al cunoºtinþei tainelor Mele cu care lucrez din
mijlocul tãu peste pãmânt, þara Mea. Amin. 

Sunt în sãrbãtoare cu ziua amintirii pecetluirii acum
paisprezece ani a grãdiniþei cuvântului Meu, a Sfintei Sfinte-
lor bisericii României, cãci toate se întocmesc iarãºi, iar cele
vechi, iatã, trec cu trosnet, ºi se lucreazã þarã sfântã, nou Ieru-
salim pe pãmântul român, ºi acest nume va fi peste tot pã-
mântul: România, þara Noului Ierusalim, limanul celor mân-
tuiþi. Amin, amin, amin. 

O, popor al cuvântului Meu de azi! Mã voi întoarce iar
în cartea Mea, dupã ce veþi ridica spre Mine aceastã zi de sãr-
bãtoare, ºi Mã voi scrie încã în carte, ca sã vã dau din Mine
povaþã, ºi lucrare cu povaþã, ºi sã fiþi fii ai ascultãrii. Amin. 
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II atã, poporul Meu, Eu sunt povãþuitorul tãu, ca sã
fii tu fiu al ascultãrii, cãci dacã ai povãþuitor, ai ºi

ascultare, iar cel ascultãtor este pãzit de îngeri, dar nimeni nu
poate sã asculte decât cel ce crede cã Dumnezeu ºi nu omul a
aºezat pe pãmânt duhul ascultãrii. Tot ce este între cer ºi pã-
mânt, lucrat de cuvântul Meu, toate ascultã de Dumnezeu ºi
de dreptatea a toate câte se petrec, iar când dreptatea asupra
celor rele, lucrate de om, pare a se schimba, aceasta o face po-
cãinþa omului, pocãinþa care Îl înduplecã pe Dumnezeu spre
iertarea cea împotriva faptelor rele ale omului, cãci omul se
uneºte atunci cu Dumnezeu, iar cel ce este unit cu Dumnezeu
nu-l poate ajunge rãul pe care l-a fãcut, dupã ce el condamnã
rãul din el, pãrãsindu-l ºi aºezându-se în Mine, purtat fiind
apoi de duhul ascultãrii, duhul care îl poartã pe om pe cãrarea
îngerilor vieþii. De aceea te învãþ Eu mereu, poporul Meu, sã
stai în Mine, nu în lumea aceasta, sã iubeºti în Mine, nu în lu-
mea aceasta, cã în lume nu este duh de ascultare spre pazã de
îngeri peste tine, ºi este numai omul ºi întunericul dinãuntrul
ºi din afara lui. 

Omului nu-i place cu Dumnezeu pe pãmânt, cãci Dum-
nezeu este luminã, ºi în luminã petrece ºi lucreazã tot ce lu-
creazã, iar omul nu este învãþat sã fie ºtiut ºi vãzut cu cele
dinãuntru ale lui dacã acelea nu seamãnã cu Dumnezeu, ci
seamãnã cu omul ºi cu diavolul, cãruia îi place ascunderea
omului, ºi prin care diavolul dãinuieºte între cer ºi pãmânt. 

I-am învãþat pe ucenici cum poate omul sã fie al lui
Dumnezeu, fiu al luminii, ºi apoi ucenic al Meu, cu care Eu
sã lucrez luminã multã pe pãmânt ºi toate Scripturile care
aºteaptã una dupã alta împlinirea lor cea de la Dumnezeu. Lu-
mina, fiilor, este cea care nimiceºte de peste tot pe toate cele
ascunse care se luptã prin om împotriva luminii, a îngerilor
luminii, iar Eu le-am spus la ucenici: «Umblaþi în luminã!»,
ºi i-am învãþat sã creadã în Mine, ca apoi sã asculte de tot
ceea ce Eu îi învãþ sã împlineascã. 

O, fiilor, ºi pe voi v-am învãþat, ºi tot mereu vã învãþ
drumul vostru cu Mine, iar pe diavolul întunericului îl þin de-
parte de voi când el aude cã vã învãþ sã staþi cu inima în mânã,
nu în piept; sã staþi cu cele din ea în luminã ca sã vã slujeascã
îngerii luminii, îngerii care slujesc la cei ce stau în Dumne-
zeu, vãzuþi ºi ºtiuþi cu tot ce fac ºi simt ei. 

O, poporul Meu, nu poate omul sã fie al lui Dumnezeu
decât dacã ascultã de El, dar oamenii nu ºtiu sã facã aceastã
lucrare. Când i-am trimis pe ucenici spre oameni, le-am spus
lor: «Cine vã primeºte pe voi, pe Mine Mã primeºte, iar cine
nu vã primeºte pe voi, pe Mine nu Mã primeºte, ºi pe Acela
Care M-a trimis». Nu le-am spus sã se ascundã cu omul în ei
înºiºi, ci le-am spus sã umble în luminã nimicind rãul din om
în chip vãzut ºi ºtiut, aºa cum Eu am lucrat vãzut ºi ºtiut de
ei, ºi nu cum a lucrat cu Mine Adam, care a luat din pomul
cel pus deoparte ºi s-a ascuns în neascultare. Ea este locul cel
mai tainic în care omul se ascunde de Dumnezeu când el uitã
cã pentru lumina Mea nu este loc tainic. 

O, poporul Meu, nu este cu inima curatã cel ce se
ascunde. Ascunderea când omul se lasã dus de gândul lui cel
neºtiut, zice el, îngerii întunericului vãd fapta lui, ºi o slujesc
pe ea, ºi ea îl învinuieºte pe om la Dumnezeu. Lumina omului
însã Îl þine pe Domnul ºi pe îngerii Lui lângã om, cã omul cu
inima curatã se face mereu vãzut ºi cunoscut, cãci are duh
iubitor de oameni, ºi un aºa duh nu stã în sine, ºi un aºa om
nu face nimic care sã trebuiascã tãinuit, ci se face luminã prin

toate cele plãcute ºi lucrate de el, pentru el ºi pentru semenii
lui. Cel ascuns în sine când Eu îl strig afarã din el se supãrã
pe Mine ca ºi Adam, dar cel ce stã în luminã se bucurã când
îl aºez înaintea Mea, aºa cum s-a bucurat Lazãr când l-am
strigat afarã din mormânt, cãci el a fost în duhul ascultãrii
iubind taina luminii. 

A ieºit Lazãr din mormânt la cuvântul Meu, poporul
Meu. Cel viu cu trupul însã nu vede, ºi de aceea nu ascultã;
nu vede, ºi de aceea nu crede ºi de aceea se iubeºte pe sine. 

O, nu e bine sã stea omul înãuntrul lui, cã atunci tre-
buie sã-l strige Domnul afarã ca pe Lazãr din mormânt, ºi
omul se supãrã pe Dumnezeu când îl strigã, aºa cum s-a su-
pãrat Adam când s-a ascuns înãuntrul sãu ºi în femeie, ºi apoi
dupã femeie s-a ascuns când Eu l-am strigat. 

O, poporul Meu, te învãþ, fiule, sã fii ucenicul Meu, ca
sã am cu cine sã lucrez peste oameni calea luminii lor spre
Mine. Nu pot lucra fãrã ucenici, ci trebuie sã am un popor nu-
mai pentru Mine, ca sã asculte de Mine, ºi prin duhul ascul-
tãrii lui sã fie iarãºi luminã pe pãmânt. Le-am spus la ucenici:
«Cine nu lasã pentru Mine tatã ºi mamã, soþi ºi copii, þarini
ºi ranguri, prieteni ºi avuþii ºi pe sine însuºi, nu poate sã fie
ucenicul Meu», cãci toate acestea îl trag înapoi din Mine pe
om, ºi îl învaþã ascunderea apoi. Dar tu, poporul Meu, sã iu-
beºti viaþa, sã iubeºti ascultarea, ca sã fii pãzit de cãderi ºi sã
fii în toatã clipa ucenicul Meu, ca sã nu aibã vreme duhul
întunericului sã-þi poarte mintea în afarã de frica de Dumne-
zeu ºi de duhul ascultãrii, cãci prin acestea Eu te am al Meu,
ºi te am prin duhul râvnei cea plinã de iubire pentru Dumne-
zeu, Cel ce a fãcut cerul ºi pãmântul, ºi iatã, iarãºi lucreazã
înnoirea lor. Amin. 

Te povãþuiesc sã te pãstrezi frumos înaintea îngerilor
luminii, cãci Eu am pus lege bunã în toate câte le-am fãcut,
poporul Meu. Fiþi fii ai zilei, fiilor, cã vreau sã vã deprind sã
vã sculaþi de dimineaþã ºi sã nu vã culcaþi târziu dupã ce
însereazã. E mai bine sã lucraþi ziua, fiilor, ca nu cumva apoi
sã vã învãþaþi sã lucraþi noaptea. Sculatul de dimineaþã vã
aºeazã în întâmpinarea luminii ca sã nu vinã ea peste pãmânt
când voi dormiþi, iar aceastã lucrare vã va învãþa sã staþi îna-
intea Mea pentru venirea Mea cu dimineaþa Mea. Dacã vã
strigã cineva la poartã de dimineaþã, nu este frumos sã nu fiþi
voi treji cu toþii, ci e frumos sã fiþi ca unul, ºi aºa veþi trãi unul
în altul pentru cele vii ºi frãþeºti. Culcaþi-vã când se face searã
bine, ºi sculaþi-vã de dimineaþã la rãsãritul soarelui, fiilor, ca
sã fiþi fiii dimineþii veºnice. Citiþi în Scripturi ce este plãcut
lui Dumnezeu, ºi aºa sã faceþi în toatã vremea, ca sã nu rã-
mânã neîmplinite de voi toate cele din Scripturi cu care Eu
am povãþuit pe om spre viaþã. 

Mâinile voastre sã facã multe cruci pe trupul vostru ºi
peste toate câte voi aveþi ºi folosiþi, fiilor. Picioarele voastre
sã vã poarte trupul în luminã spre toate voile Mele cu voi, ºi
ale voastre cu Mine, ºi sã vesteascã mereu pacea, iar inimile
sã le lãsaþi în Mine ºi în toþi cei ce sunt ai Mei, ca sã puteþi
avea duhul ºi lucrarea ascultãrii care nu vã lasã sã pieriþi de
pe calea îngerilor luminii. 

Iatã, fiilor, am lucrat cu milã multã pentru sufleþelul
care a fost acum ridicat dintre oameni, cã el ºtia bine despre
coborârea Mea la voi, dar duhul îngâmfãrii din el îl ridica cu
judecatã ºi cu necuminþenie asupra lucrului Meu cu voi,
asupra pãcii Mele dintre voi. Cel ce Mã cunoaºte ºi aude ve-
nirea Mea ºi nu se teme ca s-o primeascã ºi ca sã ia din ea duh
de ascultare întru întâmpinarea Mea, acela se aºeazã potrivnic
Mie, cãci omul nu ascultã de Dumnezeu aºa cum a ascultat
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Lazãr când l-am strigat afarã din mormânt, ºi a ascultat ºi
sufletul lui, nu numai trupul, cãci trupul este purtat de suflet.
Omul însã stã mereu în sine ºi nu-Mi rãspunde, pentru cã el
este mare pe pãmânt ºi uitã de voia Mea în el. Dar mila Mea
este mare când Îmi este milã de om, ºi am cãutat sã nu las
acest sufleþel sã se piardã în neascultare, în neîmplinire ºi în
duh de om mereu, mereu. Lucrarea Mea cu voi e munte înalt,
fiilor, ºi cine dã sã loveascã în acest munte se zdrobeºte în el,
cã Eu pe voi vã ocrotesc din cer ºi de pe pãmânt, prin cei
credincioºi coborârii Mele ºi prin cei ce Mã împlinesc în ei.
N-am voit pe acest sufleþel sã-l prindã venirea slavei Mele cu
spatele spre cuvântul Meu de azi ºi spre împlinirea lui. Nu
voiesc depãrtarea de Mine a omului, ºi de la aceasta, dureri
de la el spre Mine, ci voiesc sã nu-l las pe om sã se piardã prin
necunoºtinþa lui de Dumnezeu, cãci omul care se face mare
pe pãmânt, uitã de duhul umilinþei inimii, duhul care îl pãzeº-
te pe om pe pãmânt. Acum vã rog pe voi, aveþi grijã înaintea
Mea de stãruinþa pentru mântuirea sufletului lui, ca sã-i fac
lui bine acum când el vede cum este Dumnezeu cu voi. Dar
el este rãnit acum, cã nu s-a voit sã fie oprirea lui spre Mine
la poarta cea însemnatã de Mine pe pãmânt, ºi care strãjuieºte
grãdiniþa cuvântului Meu. Eu însã îl voi vindeca de aceastã
ranã, prin pocãinþa celor din casa lui, care nu ºtiu sã Mã iu-
beascã pentru venirea Mea la voi cuvânt de înviere ºi de în-
vãþãturã pentru ascultarea de Dumnezeu a omului. Voi însã
cãutaþi sã ºtiþi bine lucrarea de ucenici, ca sã fiþi de folos Mie
pentru mântuirea multora care nu ºtiu sã se facã salvatori de
lângã Mine ºi nu de lângã lume pentru om. Amin. 

V-am povãþuit acum sã staþi mai mult învãluiþi în duhul
ascultãrii, fiilor. Iubirea de Mine sã n-o înlocuiþi cu nici o
iubire, cã iatã cât de uºor alunecã omul care gândeºte din sine
netemându-se de el însuºi! Vã voi învãþa mereu, ºi cald vã voi
învãþa, cã mare este înþelepciunea Mea când omul o iubeºte
în el, ºi iatã, cuvântul învãþãturii Mele este între voi. 

O, poporul Meu, fã de-a pururi faptã din cuvântul Meu,
ºi fii harnic sã Mã asculþi ºi sã Mã iubeºti, ºi vei fi luminã din
cer pe pãmânt, ºi vei fi rod al ascultãrii, ºi bucuria Mea cea
dulce vei fi, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

9/22 iulie 2005

Sãrbãtoarea sfântului prooroc Ilie 

Cel ce nu-L lucreazã pe Dumnezeu este potrivnicul lui Dumnezeu.
Nu poate omul sluji la doi stãpâni. Când slujeºti fratelui tãu, sã nu 

spui cã lui îi slujeºti, cãci de la Domnul vine plata. 

CCCC u multa ºi slãvita Mea putere dumnezeiascã, în-
tãresc porþile cuvântului Meu ºi intru în carte cu

sãrbãtoare ºi Mã slãvesc înaintea ta, poporul Meu. Mare mân-
gâiere e pe Mine cã am cum sã grãiesc pe pãmânt, ºi altã
mângâiere Eu nu mai am. 

Tatãl ºi cu Mine, dimpreunã cu toþi sfinþii ºi îngerii,
coborâm în sãrbãtoare ºi aducem þie putere de biruinþã cereas-
cã pe pãmânt, poporul Meu. O, pe pãmânt e peste tot numai
omul, dar cu tine este Dumnezeu, ºi te învaþã cum sã fii cu El,
ºi te îndeamnã mereu, mereu sã porþi peste tine legea iubirii
cereºti ºi sã asculþi de ea ca sã fiu Eu mângâiat în mijlocul
tãu, cã lumea nu Mã lasã sã mai pot ºi Eu cu binele Meu, cu
odihna Mea pe pãmânt, nu Mã lasã sã vin cu iubirea cerului,
cu bucuria cea pentru sfinþi pe pãmânt, iar sfinþii Mei aºteaptã
cu Mine slava lucrãrilor lor, moºtenirea împãrãþiei cerurilor
pe pãmânt, iubire spre care ei au lucrat ºi au trudit ºi au aºtep-
tat, poporul Meu. 

E sãrbãtoare de sfinþi, ºi am cu Mine pe proorocul Meu
Ilie, iar el are cu el râvna cea pentru venirea Mea cu sfinþii pe
pãmânt dupã douã mii de ani de la slãvita Mea arãtare de la
Tatãl, Om ºi Dumnezeu desãvârºit între oameni, strigându-i
cu dor spre slava vieþii Mele, pe care am voit ºi voiesc s-o dau
omului, de viaþã ºi de mântuire a lui din stricãciunea la care
el trage de ºapte mii de ani. Duhul Sfânt este gura Mea, ºi
L-am pus pe El în gura proorocilor Mei din toate vremile, ºi
l-am strigat pe om din moarte la viaþã, cã n-am altã lucrare în
afarã de facerea omului cel dupã chipul ºi asemãnarea Mea,
dupã ce l-am fãcut la început pe Adam, iar el s-a luat apoi din
Mine ºi M-a lãsat fãrã mângâiere ºi M-a lãsat cu suspin dupã
om, M-a lãsat trudind din greu la facerea omului cel din om
ieºit ca sã am unde sã-Mi plec capul, sã am om în care sã-Mi
aflu odihna, ziua Mea de odihnã, pe care l-am rugat pe om sã
n-o uite, sã-ºi aminteascã de ea ºi s-o cinsteascã, sã-ºi amin-
teascã de el ºi sã cinsteascã viaþa lui cea de la Mine în el, ca
sã aibã Domnul odihnã ºi zi de odihnã, sã aibã Domnul casã
în om, cãci Eu l-am fãcut pe om pentru odihnã a Mea. 

O, poporul Meu, Duhul Meu Cel plin de dorire dupã
om, L-am pus mereu în gura profeþilor Mei, ºi a plâns Duhul
Meu în gura ºi în graiul lor, iar bucuria lor era ca ºi a Mea,
cãci omul nu a ascultat de profeþii Mei, nu s-a smuls din sine
ca sã se dea Mie înapoi ºi sã-Mi mângâie rana ºi durerea ei
cea de la depãrtarea omului de Mine. Tot mereu plâng ºi sus-
pin cu dor dupã om, iar profeþii Mei Mi-au dat grai pe pãmânt
ca sã-l adun în Mine pe om ºi sã-i desluºesc legea iubirii ce-
reºti, chemarea raiului care suspinând îl strigã pe om la ascul-
tarea din care el a cãzut, la pocãinþa cea pentru pãcat, la odih-
na lui ºi a Mea, la biruinþa împotriva duhului potrivnic lui
Dumnezeu ºi omului, cãci omul cel fãcut de Dumnezeu este
omul frumos, aºa cum l-am fãcut Eu pe om, dar împotrivirea
lui a dat viaþã în el duhului potrivnic lui Dumnezeu. 

E sãrbãtoare de chemare a omului spre Mine. E duhul
proorocului Ilie peste pãmânt, cãci gura Mea este prin glasul
profeþilor Mei, iar tu, poporul Meu, sã înveþi sã te rogi, sã în-
veþi mereu ºi sã te rogi mereu, cãci tot ce va fi sã vinã de la
Dumnezeu ºi sã rãmânã de bucurie pe pãmânt sfânt, numai
prin rugãciunea ta se va împlini, numai prin Duhul Meu, Care
Se face grai prin cei ce Eu îi fac putere de împlinire a credin-
þei cea pentru împãrãþia cerurilor pe pãmânt ºi peste om, aºa
cum am lucrat ºi am putut sã grãiesc prin gura profeþilor Mei.
Amin, amin, amin. 

– SS unt strigarea Ta cea plinã de râvnã dumne-
zeiascã, Doamne. M-a durut viaþa de mila

Ta cât am stat între oamenii depãrtaþi de iubirea Ta cea pentru
om. Am oftat îndurerat, am dorit cu râvnã iubirea Ta în om ºi
am aºteptat sã se trezeascã poporul Israel ºi sã se întoarcã la
viaþã pentru Tine ºi nu pentru el, cãci omul cel fãrã Dumne-
zeu în el, este diavol, este potrivnic lui Dumnezeu, Doamne
Fãcãtorule. O, bunule Doamne, mi-e râvna ca focul cel mis-
tuitor sã-i spun omului cã nu poate sã slujeascã la doi stãpâni
aºa cum crede el de ºapte mii de ani. Ai venit pe pãmânt ºi
Te-ai fãcut Om, Doamne slãvit, ºi i-ai spus omului cã nu
poate sã slujeascã la doi stãpâni, ºi el nu crede nici acum cã
nu se poate aºa. Dar strig eu la om aºa cum am strigat cât am
stat cu trupul vãzut între oameni, cãci duhul meu râvnea cu
foc în Duhul Tãu, ºi mã durea ca ºi pe Tine de pierderea omu-
lui. Strig acum la om, ºi slãvesc ziua venirii mele în cele ce
nu se vãd ºi, strigând la om, slãvesc ziua mea cea de la Tine.
Strig la om, cã mi-e jale de jalea Ta, ca ºi atunci mi-e jale, ºi
merg peste pãmânt cu jale ºi Îþi curãþ pãmântul de lucrarea
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omului, ca sã-l îndemn pe om spre Duhul Tãu, Care îl strigã
de la el la Tine, cãci omul este el, iar Tu eºti uitat de om, ºi eu
îi spun omului cã nu poate sã slujeascã la doi stãpâni: ºi lui ºi
Þie; ºi morþii ºi vieþii. Nu poate omul sã împace aceste douã
slujiri în el, ci ele se alungã una pe alta, iar aceastã dezbinare
nu se sfârºeºte pânã ce omul nu va alege pe Cel de la Care are
în el viaþa sa. Amin. 

Duhul meu este plin de durere pentru voi, oameni care
rãtãciþi fãrã de mângâiere, cãci voi nu ºtiþi ce este viaþa ºi
mângâierea ei, ºi nici nu vreþi sã auziþi pe Domnul, Care Se
face cuvânt în mijlocul celor chemaþi, aleºi ºi credincioºi Lui,
spre slava Lui peste pãmânt, cãci Domnul a fãcut cerul ºi pã-
mântul ºi pe om, iar oamenii au uitat ºi s-au fãcut stãpâni pe
ei înºiºi, pãrãsind voia Domnului pentru voia lor pe pãmânt.
Aºa striga Domnul dupã om în toatã vremea profeþilor Lui
dintre oameni, iar oamenii îºi vedeau de poftele lor, de voia
lor cea ruptã din voile Domnului. 

O, oamenilor, viaþa care vã þine pe voi nu este de la voi,
ci este de la Dumnezeul vieþii. Cum de nu vã treziþi din
necredinþã, din nepãsare, din rãtãcirea voastrã cea plinã de
voi, ºi fãrã teamã de Dumnezeu, Care a fãcut cerul ºi pã-
mântul de tron ºi aºternut al Sãu ºi nu al vostru?! 

O, oameni fãrã Dumnezeu pe pãmânt, vã strigã Dom-
nul cu durere, iar durerea Lui se coboarã peste voi cu dureri,
ca sã vã strige, ca sã vã întoarcã spre El ºi sã-I daþi inimile
voastre ca sã facã din ele casã a Sa pe pãmânt, dar faptele
voastre stau în voi ºi în jurul vostru ºi v-au acoperit de tot. Se
uitã sfinþii la voi ºi nu mai gãsesc între voi om frumos, om
plãcut lui Dumnezeu, cãci oamenii nu pot sluji la doi stãpâni.
O, nu vã fie teamã sã auziþi ºi sã iubiþi legea iubirii de Dum-
nezeu. Nu vã fie teamã sã-I slujiþi Domnului în schimbul slu-
jirii cea pentru voi, cãci voi v-aþi aºezat vouã înºivã stãpâni ºi
nu-L mai aveþi pe Dumnezeu chiar dacã ºtiþi despre El
crezând în El. Întoarceþi-vã, ca sã fiþi voia Lui, ca sã vã fie El
Stãpân. Veniþi ºi învãþaþi, ca sã ºtiþi cum sã lucraþi aºa, cã fãrã
Duhul lui Dumnezeu peste voi, prin cei aleºi de El pentru
Duhul Sãu, nu gãsiþi viaþa ºi calea spre ea. 

O, oamenilor, aþi uitat taina vieþii, ºi sunteþi prea pã-
cãtoºi. Uitaþi-vã la Adam, cel ce s-a ales pe sine dându-L pe
Dumnezeu de la el, cãci neascultarea ºi voia de sine îi iau
omului tot mersul cel din Dumnezeu pe pãmânt, ºi omul pier-
de avutul vieþii, pierde cãrarea cea cu voia Domnului pe ea,
cea cu glasul Domnului pe ea ºi cu ascultarea de El, care este
viaþa voastrã. V-a învãþat Domnul cum sã vã dãruiþi viaþa, ca
sã fiþi binecuvântaþi ºi slãviþi de El la venirea Sa cea de acum.
El va spune celor ce Îl cred ºi Îl ascultã ºi Îl iubesc pe pãmânt:
«Veniþi, binecuvântaþii Tatãlui Meu, de moºteniþi împãrãþia
vieþii! Luaþi plata iubirii ºi a ascultãrii, cã Eu am fost nepu-
tincios ºi gol ºi flãmând ºi însetat ºi strâmtorat de necre-
dincioºi ºi strãin ºi fãrã casã, iar voi Mi-aþi dat mângâiere ºi
îngrijire ºi hainã ºi pâine ºi apã ºi cercetare la greu ºi la
vreme de primejdie, ºi cãldurã Mi-aþi dat ºi M-aþi luat în
casã, cãci cui aþi fãcut aºa, dintre cei mai mici ai Mei care
s-au supus Mie, nu lor, ci Mie Mi-aþi fãcut». 

Pe vremea profeþilor, care erau micºoraþi de toþi oa-
menii, erau între oameni inimi mari, care slujeau slujitorilor
Domnului, celor ce profeþeau cuvântul Domnului pentru în-
toarcerea oamenilor de la rãtãcirea lor de Dumnezeu, iar cei
ce ajutau pe profeþi, erau binecuvântaþii Domnului. Oamenii
însã nu ºtiu care sunt cei ai Domnului ca sã le facã bine la
aceia ºi nu celor asemenea lor în fãrãdelegi, ºi iatã, nu ºtiu oa-
menii ce este Dumnezeu ºi ce este omul. 

O, oamenilor, a venit Domnul pe pãmânt, ºi strigã pes-
te voi cu Duhul Sãu Cel Sfânt, ca sã vã dea înþelepciunea
vieþii. 

O, þara Domnului, S-a întors Domnul la tine, cã ªi-a
adus aminte de facerea ta cea de la începutul facerii ºi apoi
cea de la naºterea Lui Om între oameni. O, þarã românã, te-a
fãcut Domnul casa venirii Lui, ºi te curãþã de fãrãdelege ca sã
fii frumoasã ºi curatã. Deschide-þi urechea ºi auzi cuvântul
Lui, cã eu sunt proorocul venirii Lui cea de a doua ºi voiesc
cu milã sã te umbresc pe tine, cãci râvna mea de Dumnezeu
se lasã cu putere peste tot pãmântul, ca sã pregãtesc apoi pe
el slava Domnului ºi odihna ei, cãci oamenii nu vor mai putea
sluji la doi stãpâni: ºi loruºi ºi Domnului. 

O, tu, þarã scumpã, þarã numitã, þarã românã, aºeazã-te
sã asculþi pe Domnul Dumnezeul tãu ºi te fã voie a Sa, cã ai
în mijlocul tãu glasul iubirii Lui, care face din tine pãmântul
nunþii Lui, pãmântul celor mântuiþi, limanul celor ocrotiþi de
Domnul, dar cheamã-L cu ruga ta sã Se facã Stãpânul tãu, ca
sã nu mai slujeºti tu la doi stãpâni, ci sã-I slujeºti Domnului
Dumnezeului tãu ºi sã scoþi din tine pe stãpânitorul acestui
veac, care nu are nimic în Dumnezeu. 

Iar Tu, Doamne al celor ce Te cheamã cu dor, auzi gla-
sul celor ce Te cer ºi ocroteºte þara românã ºi fã-Te liman al
ei, ºi apoi fã-o pe ea limanul celor mântuiþi. Amin, amin,
amin. 

– OO,poporul Meu, s-a fãcut cuvânt în cartea
Mea Ilie proorocul. Învaþã bine iubirea de

Dumnezeu, poporul Meu. Vezi cum citeºti în Scripturi despre
lucrarea celor binecuvântaþi de Tatãl Meu la venirea Mea cu
plata pentru lucrul fiecãruia. Învaþã-te sã nu trãieºti pentru
tine, ci sã trãieºti pentru Domnul, ºi sprijineºte-i mult ºi dulce
pe cei ce slujesc Domnului cu râvnã ºi cu lucru mult pentru
mântuirea multora. Iubirea Mea e frumoasã, e caldã, e cereas-
cã, ºi din ea sã înveþi sã iubeºti, nu din tine, fiule poporul
Meu, cãci Eu sunt Cel de Care tu trebuie sã asculþi cu totul,
ca sã-l putem întoarce pe om în fericirea din care a cãzut, po-
porul Meu. Te îndemn cu dor sã cauþi sã pãtrunzi lucrarea ºi
taina ascultãrii de Dumnezeu ºi viaþa cea cu binecuvântare, cã
voiesc sã te slãvesc pentru Mine ºi nu pentru tine, poporul
Meu. Te doresc sã-Mi fii credincios, ºi niciodatã când slujeºti
fratelui tãu sã nu spui cã lui îi faci, ci toate sã le faci Mie, ca
sã te plãtesc Eu, cã Eu sunt cu plata, ºi îþi voi plãti dupã cum
este slujirea ta ºi inima ta ºi iubirea ta. În cel neputincios sã
Mã slujeºti pe Mine, cã Eu te-am învãþat sã slujeºti la cei ce
sunt ai Mei, la cei ce se aºeazã mici sub mâna Mea, sub slava
Mea, care îi slãveºte pe ei. Învaþã iubirea aceasta, poporul
Meu, cãci dorul de iubire Mã mistuie, ºi voiesc sã te simt cã
îþi este dor de iubire pentru Mine ºi nu pentru tine, ºi voiesc
sã te vãd învãluit în aceastã mângâiere ca sã fim fericiþi ºi Eu
ºi tu, ºi din aceastã putere sã împãrþim duh de pocãinþã peste
oameni, ºi apoi duh de iubire care nu vatãmã, ci iubire care
iarãºi naºte lumea, iubire care cuprinde în ea cerul cel nou ºi
pãmântul cel nou ºi pe tot omul care se va ridica spre viaþã ºi
spre limanul mângâierii celor mântuiþi, poporul Meu. 

O, te doresc copil al iubirii cereºti care nu este pãrtini-
toare, ci învietoare, iubire care îmbie pe om la calea cea care
se va arãta peste pãmânt ca sã vinã cei mântuiþi ºi sã meargã
pe ea, iar noi sã gãsim pacea lucrãrii mântuirii omului ºi sã
fim limanul celor mântuiþi, poporul Meu. Amin, amin, amin. 
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Sãrbãtoarea sfântului mare mucenic ºi tãmãduitor
Pantelimon 

Fãrã propovãduire nu se pot oamenii întoarce cu faþa la Dumnezeu.
Mai întâi este duhul ascultãrii, ºi apoi credinþa ºi puterea ei ºi 

faptele ei. 

ÎÎ mi întãresc cãrarea venirii Mele la tine, poporul
Meu, cãci tu eºti casa Mea de venire, ºi de la tine

Eu merg cu cuvântul peste pãmânt ºi Mã slãvesc venind chiar
dacã sunt, chiar dacã nu sunt aºteptat sã vin, dar Scripturile
cele pentru acum îºi aºteaptã împlinirea, precum sfinþii ceru-
lui le aºteaptã cerându-le peste pãmânt pentru slava Mea prin
care ei vin odatã cu Mine, ºi pentru bucuria proorocilor care
au vestit acest timp, ºi apoi veacul cel fãrã de sfârºit pentru
cei ce au iubit cerul pe pãmânt ºi faþa Mea ºi slava Mea cu ei. 

O, poporul Meu, cobor la fântâna Duhului Sfânt, cobor
la tine ca sã Mã slãvesc în cuvânt, cã am sfinþii cu Mine, cãci
bucuria lor este cuvântul Meu, masa Mea cereascã în mijlocul
tãu, ºi este cuvântul tãu lângã al Meu, cãci tu eºti cu trupul, ºi
cu tine pun masã, ºi cu tine pot Eu aceastã împlinire pe care
au vãzut-o de departe pãrinþii lui Israel ºi toþi proorocii ºi
sfinþii ºi toatã lumea îngerilor cei fãrã de trup, ºi care tânjesc
cu nestãvilit dor dupã trupuri cereºti pe pãmânt, ca sã poatã ei
împlini prin cei ce iubesc slava Mea Scripturile veacului îm-
pãrãþiei sfinþilor, poporul Meu. Eu, Domnul, te pregãtesc pe
tine pentru mare sfinþenie. Te pregãtesc mereu ºi te îndemn
mereu prin cei ce au de la Mine peste tine lucrarea îndem-
nãrii, ºi mereu te aºez la masa slavei Mele, ºi te hrãnesc cu
venirea Mea, cã aceasta înseamnã cuvântul Meu de peste tine,
iar tu sã stai în duhul cuvântului Meu, cãci Duhul Sfânt este
acest cuvânt, ºi este promis de Mine ca sã vinã încã pe când
nu Mã dãdusem cu trupul ca platã pentru rãscumpãrarea vieþii
veºnice a omului pierdut din Tatãl ºi din Mine. Plângând am
rãmas Eu ºi cu Tatãl dupã ce Ne-am pierdut odihna, dupã ce
omul Ne-a strivit-o, dupã ce el s-a smuls din Noi. Plângând ºi
fãrã casã am rãmas, suspinând dupã om cu milã ºi cu dor în
el dupã odihna lui Dumnezeu, iar sfinþii ºi mucenicii Ne-au
simþit durerea, Ne-au auzit mereu suspinul îndurerat, ºi au
vestit mereu lumii cã Dumnezeu este slava cea pierdutã de
om, cea strivitã sub om, ºi Ne-au dat sfinþii stat în ei, locaº ºi
odihnã în ei, ºi biruinþa Noastrã pentru cei ce au uitat ºi uitã
de Noi, Cei ce am fãcut lumina ºi cerul ºi pãmântul ºi pe om,
prin înþelepciunea sfatului, poporul Meu. 

Iatã, sunt cu tine în sãrbãtoare de cuvânt, iar sfinþii ºi
toate oºtile cereºti s-au adunat din zori la fântâna Duhului
Sfânt, care are peste ea aºezat de Noi pe tãmãduitorul Pante-
limon, ca sã lucreze el, cu harul Duhului Sfânt ºi cu darul lui
cel de sfânt vindecãtor, putere peste tine, duh de sfinþenie,
care tãmãduieºte în om orice neputinþã ºi aºeazã în locul ei
slava lucrãrilor Mele cereºti ca sã fie împãrþite pe pãmânt, cã
vreau sã aºez pe pãmânt slava venirii Mele ºi lucrãrile ei, po-
porul Meu, dar sã iubeºti ascultarea aceasta, ºi în toatã vre-
mea sã împleteºti miºcarea trupului tãu cu miºcarea trupului
Meu, cãci suntem uniþi într-un singur trup ca sã le lucrãm pe
pãmânt pe toate cele care aºteaptã sã fie spre odihna cu tine a
sfinþilor, cã nimeni nu te cunoaºte pe tine pe pãmânt mai mult
decât sfinþii Mei, care ºtiu despre vremea aceasta ºi despre fiii
lui Dumnezeu, care le vor da sfinþii putere sã lucreze peste
pãmânt slava venirii Mele cu ei, ºi odihna a toate câte au fost
la început mângâierea lui Dumnezeu Fãcãtorul. Amin, amin,
amin. 

– PP e firul cel de Duh Sfânt al cuvântului venirii
Tale, Doamne al sfinþilor, eu, mucenicul

Pantelimon, Te mãrturisesc din mijlocul poporului Tãu de azi,
cã Tu eºti odihna noastrã în cer aºa cum ai fost pe pãmânt
dupã ce Tu ne-ai cuprins în slava Ta cea nevãzutã de ochii cei
omeneºti, dar lucrãtoare înaintea oamenilor prin puterea sem-
nelor Duhului Sfânt, Cãlãuzitorul celor ce Te îmbrãþiºeazã cu
fiinþa lor, fãcându-se un trup cu Tine înaintea celor necre-
dincioºi care nu ºtiu de Dumnezeu în cer ºi pe pãmânt, nu ºtiu
din pricina duhului semeþiei care a cãzut peste oameni odatã
cu durerea pe care Þi-a fãcut-o omul cel zidit de Tine când
dupã ce nu Te-a ascultat, Te-a depãrtat de el ºi s-a lãsat pri-
beag de Tine, iar pe Tine, pribeag de el. Aceasta este ºi dure-
rea sfinþilor Tãi, care au fost atinºi de cãldura Duhului Sfânt,
Cel ce Se vesteºte între oameni prin purtãtorii Tãi în care
Te-ai putut înãlþa ºi arãta, cãci fãrã propovãduire nu se pot în-
toarce oamenii la Dumnezeu, Care este viaþa ºi lumina oame-
nilor, Doamne. 

În ziua mea de serbare între sfinþi, ºi eu Te propovã-
duiesc oamenilor, ºi le spun cã a venit pe pãmânt Scriptura
venirii Tale cu sfinþii în zeci de mii, ºi Te rog, din ceata sfin-
þilor mucenici, atinge-Te de ochii necredincioºilor ºi ia-le cu
milã pâcla de pe ochi ºi fã-i sã vadã slava Ta ºi miºcã inimile
lor prin aceastã adiere linã a Duhului Sfânt, Care Se face gura
Ta peste pãmânt în mijlocul poporului Tãu cel din români
care a crezut prin darul Tãu cã Tu ai venit sã lucrezi, cãci oa-
menii au stricat legea Ta de peste ei, Doamne. 

O, popor al ºoaptei cea linã care te învãluie în ea spre
ocrotirea ta cea de la Domnul! O, popor de fii ai Domnului,
tu sã nu uiþi de toatã fãptura care a aºteptat aceastã Scripturã,
ºi sã te aºezi cu toatã puterea ta, pe care o iei mereu din Dom-
nul, ºi sã faci numai lucrãrile Lui peste pãmânt, numai slava
Lui, ºi sã fii cuminte ca Fiul Tatãlui nostru Dumnezeu, Care
a ascultat de Tata ºi de mama Lui în cer ºi pe pãmânt, pe
pãmânt ºi în cer, învãþându-i pe toþi credincioºii sã nu aibã
nimic ºi pe nimeni pe pãmânt decât pe Dumnezeu ºi ascul-
tarea de El, ca sã poatã Domnul sã vã aibã ucenici pentru lu-
crãrile Lui. Uitaþi-vã în viaþa mea pe cine am ascultat eu, cu
cine am petrecut eu, cum m-am rupt eu din slava lumii ºi a
celor ce mã þineau în robia lor ºi cum L-am avut apoi de Tatã
pe Dumnezeu ºi pe Duhul Sfânt Învãþãtorul, Care sãlãºluieºte
în sfinþi pentru naºterea sfinþilor. Vã învãþ sã vã cunoaºteþi
calea ºi sã staþi pe ea, ºi sã nu vi se parã lucru uºor sã staþi pe
ea, cã pe ea nu se stã în voile voastre, ci se stã în cuvântul lui
Dumnezeu, necãlcat prin nimic, ca sã fiþi voi ucenici ai Fiului
lui Dumnezeu, Care ascultã de Tatãl ºi nimic de la El nu face,
cã altfel n-ar fi El Dumnezeul a toate cele date Lui spre lucru
de la Tatãl. O, Îl doare pe Tatãl când vã vede cã nu ºtiþi încã
desãvârºit mersul pe calea cea fãrã de clãtinare, calea cea
plinã cu îngeri ºi cu sfinþi, care vã sunt tatã ºi mamã, fraþi ºi
þarã ºi neam. Vã aºteaptã Domnul sã fiþi desãvârºiþi ucenici
care nu se uitã înapoi dacã El v-a scos din moarte ºi v-a fãcut
ai Lui ca sã fiþi ai luminii, ai vieþii, care este numai înainte pe
calea ei, ºi nici un pas înapoi, cãci Domnul v-a spus vouã cu-
vânt cã numai Avraam va rãmâne împãrãþie a Sa, fiindcã el a
rãmas numai înaintea Domnului, iar ochii lui aveau în ei pe
Duhul Sfânt, ºi Îl iubea ºi Îl cunoºtea cu toatã puterea credin-
þei lui statornice, cãci Avraam a fost cel ce a împlinit pe Dum-
nezeu în el, iubindu-L din toatã inima ºi cugetul ºi sufletul ºi
râvna, neuitându-se înapoi, ºi a rãmas cel viu în care ºi-au
fãcut sãlaº toþi cei care L-au odihnit pe Domnul în ei ca ºi
Avraam, cel care a ºtiut sã asculte ºi apoi sã creadã. 
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O, popor aºteptat de sfinþi, mai întâi este ascultarea, ºi
apoi credinþa ºi puterea ei, cãci credinþa nu este prin vedere,
ci prin putere în Duhul Sfânt, Care ºtie sã poatã în om dacã
omul are ascultare pentru credinþã. 

O, popor mic, toþi sfinþii te privesc ºi mereu te privesc.
Priveºte-i ºi tu ºi ascultã-L pe Domnul ºi numai cu El sã stai,
cã nu mai este loc binecuvântat pentru tine decât ce este al
Domnului ºi al tãu, ºi sã ai grijã mare de pãmântul binecuvân-
tãrilor Lui, ºi sã stai în curþile Lui, ºi în ele sã lucrezi lucrãrile
Lui, ca sã curgã de la Domnul peste tine binecuvântãrile ceru-
lui ºi putere pentru ascultare ºi pentru credinþã ºi, iarãºi, pu-
tere ca sã vezi cuvântul Lui ºi împlinirea lui în mijlocul tãu ºi,
iarãºi, înþelepciune pentru aceste lucrãri ºi vederi, cãci are
Domnul în mijlocul tãu putere gata sã se facã lucrãtoare peste
tine, dar roagã-te sã ai de la Domnul duhul ascultãrii ºi al cu-
noaºterii, Duhul lui Hristos, Care ascultã de Tatãl, Duhul
Sfânt, Mângâietorul Domnului, cu Care sã-L mângâi pe
Domnul, popor al tainei venirii Domnului. 

Noi, sfinþii cerului, care am iubit mai presus de puterea
noastrã pe Domnul, aºa îþi hãrãzim þie, poporule al tainelor
cereºti, ºi sã doreºti sã le cunoºti, ºi apoi sã le poþi lucra, ºi sã
te gãseascã Domnul mereu, mereu aºa, ºi sã poatã pentru
toatã fãptura prin tine, ºi sã se aºeze pe pãmânt ceea ce a fost
la început când Domnul era în om prin smerenia omului.
Amin, amin, amin. 

– OO,sfinþi iubiþi care Mi-aþi preamãrit iubirea
pentru care voi aþi fost iubiþii Mei! Stãruiþi

cu puterea iubirii cereºti ºi daþi poporului Meu puterea Du-
hului Sfânt în Care voi aþi stat ruºinând pe cei fãrã de Dum-
nezeu pe pãmânt. Vã poruncesc vouã, cu iubire sã staþi pe pã-
mânt în mijlocul poporului Meu ºi sã-l ajutaþi mereu pe cale,
ca sã cunoascã el calea aceasta aºa cum aþi cunoscut-o voi
lepãdându-vã de tot ce nu este pe ea: de lume, de slava din ea,
de pãrinþi ºi de fraþi, de voia voastrã, de înþelepciunea voastrã
cea din fire, cãci aºa aþi putut sã scãpaþi voi de tot ce este
strãin de calea Mea cu sfinþi pe ea, ºi care se deosebesc pentru
Dumnezeu. Amin. 

O, poporul Meu, te-aº învãþa mai cu adâncime, ºi me-
reu privesc la tine dimpreunã cu sfinþii Mei ca sã pot sã-þi cer
atât cât Îmi trebuie de mult pentru puterea Mea în tine, cu
care sã-Mi slujeºti pentru aºezarea pe pãmânt a celor mai
adânci taine care stau în Mine sã iasã ºi sã se împlineascã pe
pãmânt, cã vine vremea sã fiu numai Eu cu tine, ca sã pot lu-
cra binele omului, ºi Eu te aºtept sã fii numai cu Mine, po-
porul Meu, ºi nimic pe pãmânt ºi în om sã nu fie sã poatã sã
te atragã vreo clipã de pe calea venirii Mele la tine pentru
slava Mea, care aºteaptã sã biruiascã lumea, ºi pentru slava ta
lângã Mine prin ascultarea ta, prin statul tãu lângã Mine me-
reu ºi în Mine mereu, ºi apoi prin credinþa ta cea lucrãtoare
din ascultare, cã mult poate credinþa celui drept, prin asculta-
re cu luminã, cãci Eu umblu mereu prin Tatãl ºi nu prin Mine,
dar nu cu înþelepciunea ta trebuie sã pricepi tu aceastã umbla-
re a Mea ºi apoi a ta ca ºi a Mea, ci trebuie sã ai pricepere de
la Duhul Sfânt, ºi prin orânduiala Lui cea cu lucrare în mij-
locul tãu, uitându-te în Mine ca sã vezi cum Mã fac Eu voia
Tatãlui ca sã Mã dau pildã þie ºi sã putem lucra la fel ºi sã ne
facem limanul celor ce se mântuiesc, ºi care vor vedea calea
ca sã vinã pe ea ºi sã-i cunoascã taina ºi puterea ei ºi mân-
gâierea ei, poporul Meu. Amin, amin, amin. 
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Praznicul Schimbãrii la Faþã a Domnului 

Cel ce se trage din Dumnezeu, nu mai este al lui Dumnezeu. Sfinþii
lucreazã cu Dumnezeu, iar oamenii lucreazã fãrã Dumnezeu peste
om. Ascultarea fiascã este cea care poate asculta. Slava deºartã îl
va învinui pe om ºi îl va apãsa cu suspin. Fiecare va rãmâne cu 

rodul sãu. 

CC uvânt de sãrbãtoare Mã las în mijlocul tãu, po-
porul Meu cel nou. În numele Tatãlui ºi al Fiului

ºi al Sfântului Duh, cuvânt de înnoire a toate aduc mereu cu
Mine când vin la tine, ca sã te împrospãtezi tu din zi în zi mai
mult dupã chipul Meu, pânã ce Mã vei putea vedea pe deplin
cã am fost ºi cã sunt în mijlocul tãu acoperindu-Mi faþa, cãci
taina Mea este mare, poporul Meu, dar ºi a ta este mare de
vreme ce Eu, Domnul, lucrez pentru facerea din nou a toate,
iar tu eºti cel ce Mã crezi întru lucrãrile Mele ºi Îmi sãlãºlu-
ieºti în tine cãrarea cuvântului venirii Mele, prin care Mã
slãvesc cu slava pe care o am de la Tatãl mai înainte de înte-
meierea lumii când cuvântam prin Duhul Tatãlui, Care era în
Mine, ºi când toate se întocmeau ºi fiinþau apoi cer ºi pãmânt
ºi ape, ºi toate din ele ºi între ele ºi peste ele apoi. Amin. 

Am întocmit în mijlocul tãu cãrarea venirii Mele ºi
taina facerii din nou a lumii, poporul Meu, iar tu nu trebuie sã
trãieºti ca pe pãmânt odatã ce Eu am venit cu venirea Mea cea
de la sfârºit de timp ºi te-am deosebit din lume ºi M-am
aºezat în tine cu slava pe care o aveam de la Tatãl pânã sã în-
temeiez lumea. Taina aceasta era cuvântul, poporul Meu, iar
Tatãl, întru Mine a binevoit în ea la început ºi la sfârºit, pânã
sã fie lumea atunci la început ºi, iarãºi, pânã sã o facã iar
acum, la sfârºit. Amin. 

O, poporul Meu, ce mare, ce mare cuvânt am rostit Eu
mereu peste tine când þi-am spus mereu sã ai grijã mare de
cãrarea venirii Mele la tine ºi sã Mi-o întãreºti prin toate câte
Eu îþi cer, ca sã te povãþuiesc de pe ea prin cuvânt, ca nu
cumva tu sã greºeºti sau sã faci ceva de la tine pe drumul Meu
cu tine, ca nu cumva tu sã faci ºi sã nu lucrezi ca Mine, cãci
Eu numai de la Tatãl iau lucrul Meu, ºi de aceea Tatãl este în
Mine, iar Eu întru El sunt, ºi de aceea Îi sunt Fiu, ºi de aceea
El Mã mãrturiseºte Fiu iubit al Sãu, prin Care toate s-au fãcut. 

Acum douã mii de ani când El Se slãvea în Mine cu
slava pe care o aveam de la El mai înainte de întemeierea lu-
mii, El Mã mãrturisea Fiu al Sãu spre întãrirea trimiterii Mele
de la El la oameni ca sã aduc pe pãmânt împãrãþia cerurilor,
pe care Mi-a strivit-o într-o clipã omul cel zidit de mâna Mea
dupã ce l-am fãcut ºi l-am pus sã stãpâneascã pe pãmânt ca
unul fãcut de Dumnezeu ºi nu de om cum este omul fãcut de
atunci ºi pânã acum ºi peste care stãpâneºte el însuºi mai întâi
de toate, cãci omul s-a tras din Dumnezeu ca sã nu mai stãpâ-
neascã Dumnezeu peste el, ca sã nu mai fie omul fiu al lui
Dumnezeu precum Eu sunt, ºi iatã, s-a umplut pãmântul în
lung ºi în lat de fiii oamenilor care nu ascultã de Dumnezeu,
ºi din care Eu, Domnul, cu greu, cu mare, mare greu întind
mâna sã iau ºi sã nasc din cer, din Mine ºi din Tatãl, pe câte
un om de ici de colo, ca sã-l numesc apoi om al lui Dumnezeu
între oameni ºi sã lucrez cu el lucrarea Mea cea de la Tatãl,
aºa cum trebuia sã fie pe pãmânt Dumnezeu cu omul în lucra-
re cereascã ºi nu omeneascã aºa cum este în lung ºi în lat pe
pãmânt. 

Acum douã mii de ani Mi-a spus Tatãl sã iau cu Mine
pe trei dintre ucenici ca sã le arate lor slava Sa în Mine ºi
slava Mea în ei. M-am suit pe munte luându-i pe Petru, pe Ia-
cov ºi pe Ioan, ºi i-a purtat Tatãl din slavã în slavã, ca sã mãr-
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turiseascã ei apoi pe Fiul Tatãlui Savaot, Fiu venit pe pãmânt.
Sus pe munte, taina Tatãlui Care S-a fãcut cuvânt le-a deschis
lor ochii spre cele ce nu se vãd, ºi Mi-au vãzut ei slava Mea
cea nevãzutã de oameni, ºi au vãzut ei lumea cea nevãzutã, ºi
au vãzut cu Mine pe Moise ºi pe Ilie, pe cei vii, grãind cu
Mine despre moartea ºi învierea Mea, ºi au vãzut ei lumina
cea adevãratã ºi Duhul Cel ceresc ºi s-au întãrit întru credinþa
cea adevãratã închinându-se lui Dumnezeu, Cel întru Treimea
Sa: Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, cãci Tatãl le-a spus lor: «El este
Fiul Meu iubit, întru Care Eu, Tatãl, am binevoit», iar Duhul
Sfânt S-a fãcut luminã mare când Tatãl prin El a rostit
cuvântul slavei Fiului Lui, slavã cu arãtare spre întãrirea cre-
dinþei ucenicilor Mei, prin mãrturisirea cea peste Mine a
Tatãlui întru taina cea necuprinsã a Duhului Sfânt, lucrãtor
din Tatãl ºi din Mine, Fiul. 

O, poporul Meu, dacã Eu, Fiul Tatãlui, nu aº fi ºtiut
ziua aceea în care Tatãl Mi-a dat pe faþã slava Mea ca s-o
vadã ucenicii Mei cei apropiaþi tainelor cele grele de pãtruns
ºi de crezut, cum aº fi putut sã le dau ucenicilor Mei ziua
aceea spre ºtire ºi spre bucurie cu uimire? Iatã, fiilor, ceea ce
ºtie Tatãl ºtie ºi Fiul, cãci Tatãl nu lucreazã nimic fãrã Mine,
iar Eu nu lucrez nimic fãrã Tatãl, ºi unul în altul ºtim mereu,
ºi ºtim mai înainte de întemeierea lumii, cãci Duhul Sfânt
aceasta lucreazã. Iatã-i pe sfinþii din cer care au fost pãrinþi de
ucenici ai Mei pe pãmânt! Iatã-i cum au ºtiut ei prin vederea
Duhului Sfânt în vremea lor cele ce astãzi sunt pe pãmânt
vestindu-le de pe atunci! Prooroci ºi sfinþi mulþi, înainte ºi
dupã arãtarea Mea Om între oameni, au vestit vremile de
acum, rãutatea ºi rãtãcirea oamenilor, dar au vestit ºi pe fiii
lui Dumnezeu, care se lasã aleºi ºi deosebiþi din lume ca sã-Mi
fie ucenici ºi sã pot sã-Mi lucrez cu ei slava Mea spre lucrare
ºi spre arãtare, dupã cum credinþa ºi ascultarea lor se dau Mie
ca sã lucrez cu ei împlinirea celor ce sunt scrise sã se lucreze
ºi sã fie apoi. 

O, poporul Meu, Eu iar, ca un Învãþãtor venit de la
Tatãl, te învãþ taina de fiu al lui Dumnezeu. Un fiu al lui
Dumnezeu pe pãmânt, este cel ce ascultã de Dumnezeu Fiul,
precum Eu am ascultat pe Tatãl, Care M-a trimis sã fiu lu-
mina lumii, ºi tot aºa sã-i fac ºi pe cei ce se deosebesc pentru
Dumnezeu dintre oameni. Dar lucrarea aceasta minunatã în-
tre toate lucrãrile de facere din nou a lumii, a toate câte au
fost la început nestricate de neascultarea omului, aceastã tai-
nã mare tu trebuie sã te îndeletniceºti cu ea cu fiecare clipã
mai desãvârºit, poporul Meu. Am în mijlocul tãu duhul des-
coperirii celor ce vin de la Mine spre lucrare, ºi þi-am ºoptit
într-o zi cã nu e bine sã fie omul bun, ci e bine sã fie drept
omul, mai întâi înaintea Domnului, ºi apoi înaintea omului.
Cel ce este fãcut de Dumnezeu, acela lucreazã de la Dumne-
zeu, ºi cu ºtirea lui Dumnezeu înaintea tuturor celor de o
potrivã cu el. 

O, fiilor, voi sã nu lucraþi nimic fãrã ºtirea Mea. Voi sã
nu faceþi nimic rãu sau bun fãrã sã fie cunoscut de cei îm-
preunã cu voi, cãci cei ce se numesc ai Mei în lume, lucreazã
totul peste ei ºi peste alþii numai fãrã Dumnezeu. Învaþã,
poporul Meu, învaþã sã fii fiu al lui Dumnezeu, ºi de la El sã
iei ceea ce tu lucrezi, ca sã-I fii ucenic. Amin. Învaþã, poporul
Meu, ce face lucrarea de ucenic cu învãþãtor, cãci Eu, Învãþã-
torul tãu, de la Tatãl primesc ceea ce grãiesc ºi lucrez, ºi
numai lucrarea lui Dumnezeu lucrez, ºi nu a Mea, «pentru cã
Eu nu fac voia Mea, ci voia Tatãlui, Care M-a trimis»,
precum am spus când am venit de la Tatãl Om întrupat între
oameni, ca sã lucrez pe pãmânt împãrãþia lui Dumnezeu ºi

s-o vadã omul ºi sã vinã spre ea ºi sã se nascã pentru ea,
precum Eu v-am luat pe voi ºi v-am aºezat sã învãþaþi ºi iar
sã învãþaþi lucrarea naºterii de sus, ºi sã staþi în ea pe pãmânt
ca sã fiþi fiii lui Dumnezeu, ºi sã semãnaþi cu Dumnezeu ºi nu
cu oamenii care nu ascultã decât numai de ei înºiºi, ºi aceºtia
nu au nimic în ei legat cu împãrãþia lui Dumnezeu, care are
pe pãmânt fii ascultãtori de Dumnezeu. Amin. 

Învãþaþi, fiilor, învãþaþi, cãci Eu am între voi duhul dra-
gostei prin duhul descoperirii lucrând de la Mine spre voi.
Trãiþi clipã de clipã viaþã cu ºtire, luând de la Dumnezeu tot
lucrul vostru, tot duhul vostru. Altfel, vã prinde rãsplata celor
ce lucraþi de la voi ºi nu de la Domnul. Eu numai de la Tatãl
luam de lucrat ºi de cuvântat, iar Duhul Meu era locaº al Sãu,
ºi nimic nu aveam decât pe Tatãl ºi pe cei daþi Mie de Tatãl,
ºi pentru care Tatãl M-a învãþat sã Mã rog ca sã le dea lor, iar
pentru lume ºi pentru cei ce fãceau ale lor ºi ale lumii nu Mã
rugam. Mã aºezam pildã de urmat pentru ucenicii Mei ºi îi
învãþam sã nu se sminteascã întru Mine, cãci Eu eram între ei,
dar eram Dumnezeu, ºi lucram ca Dumnezeu ºi nu ca omul,
ºi din slavã în slavã purtam duhul înþelepciunii lor spre cele
ce aveau ei sã poatã ºi sã lucreze ca niºte ucenici iubitori ºi
ascultãtori, dupã chipul ºi asemãnarea Mea. 

O, poporul Meu, sã te aduni acum spre laudã ºi spre
binecuvântare pentru Dumnezeu, Fãcãtorul tãu, cã astãzi e
ziua aceea de sãrbãtoare când ucenicii Mei au trecut cu Mine
pentru o clipã în cele ce nu se vãd ale Mele, ca sã le întãresc
apoi mai mult lucrarea mãrturisirii lor în lung ºi în lat despre
Mine, Fiul lui Dumnezeu, copil ascultãtor Tatãlui Meu. 

O, fiilor, ascultarea voastrã sã fie fiascã, ºi toate câte
Îmi lucraþi sã fie fieºti, cãci voi sunteþi scriºi de îngeri, unii
din voi, iar alþii din voi sunteþi scriºi de voi înºivã înaintea
Mea cu nume de fii ai lui Dumnezeu ºi nu de fii ai pãrinþilor
voºtri cei dupã trup. Taina aceasta trebuie s-o priceapã bine
cei care se poartã cu lucrare fiascã înaintea Mea, cãci dacã ea
se înþelege dupã socotinþã omeneascã nu puteþi trece din trup
în duh, nu puteþi fi ucenici ai Mei, iar Eu pentru voi Mã jert-
fesc mult, lucrez mult, mult ca sã nu vã pierd. Mã port mult
ºi cu suspin adânc ºi treaz pe urmele voastre, ca sã vã îndemn
la ascultare fiascã, fiilor, cãci în cei cincizeci de ani de cuvânt
al Meu, acum, la sfârºit de timp, l-am tot învãþat pe cel ce vo-
ieºte sã aibã lucrare fiascã înaintea Mea pe calea Mea spre
om, ca sã-l deprind pe cel ce voieºte ºi sã-l învãþ pe el împã-
rãþia Mea cu el ºi peste el, naºterea lui din cer, iar împãrãþia
lui sã fiu Eu, Cel ce ascult de Tatãl, învãþându-i pe cei ce Mã
vor sã fie fieºti ºi drepþi cu Dumnezeu, cãci cu oamenii omul
nu învaþã, ci numai cu Dumnezeu învaþã omul fiasca ascul-
tare. Amin. 

Mã întorc, fiilor, iarãºi în carte, dar acum sã dãm slavã
ºi binecuvântare sãrbãtorii Mele cu ucenicii Mei cei de atunci
ºi cei de mai înaintea lor ai Mei, când Tatãl M-a descoperit pe
Mine lor Fiu iubit al Sãu între cei vii care sunt din cer. 

Binecuvintez lucrãrile cele de înfrumuseþare sfântã a
grãdinii întâlnirii, ca sã te încredinþez, poporul Meu, cã în
mijlocul tãu lucrez prin duhul descoperirii toate cele ce vin de
la Mine spre lucrare. Fiþi, fiilor, gospodari cu gust bun ºi
blând, cu duh fiesc înaintea Mea, iar mânuþele ºi trupuºoarele
voastre sã fie ale îngerilor Mei, care pot în voi prin duhul
vostru cel blând ºi smerit ca ºi al Meu, Cel slujit de îngeri,
cãci Eu aºa i-am învãþat pe ai Mei, care cu fiascã ascultare
lucreazã lucrãrile Domnului ca niºte fiiºori mici care au tatã
pe Dumnezeu. Fiþi fiuþii Mei ºi fiþi drepþi cu Dumnezeu,
fiilor, ca sã pot Eu sta cu voi ºi sã Mã arãt lumii cu lucrul Meu
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cel drept din voi, cu lucrul Meu din fii, poporul Meu. Amin,
amin, amin. 

*

ªª i iarãºi, poporul Meu, dacã unii spre alþii, Noi
spre voi, ºi voi spre Noi ne-am pornit pentru

zi de sãrbãtoare ºi de slavã a chipului ºi a cuvântului Meu,
care-Mi mãrturiseºte lucrarea slavei Mele, iarãºi sã ne aºter-
nem în carte, cu înþelepciunea înnoirii a toate, a schimbãrii în
slavã; slavã pe care nu poate s-o vadã cel ce nu înþelege ºi nu
poate lucra îndeajuns naºterea de sus a tot ºi a toate, naºterea
din nou a lumii, poporul Meu. 

Pe pãmânt omul nu ºtie cine este ºi cum este poporul
Meu ºi cum sunt cei ce se numesc fii ai lui Dumnezeu, fiii
slavei, care vãd slava lui Dumnezeu. Pe vremea trupului Meu
vãzut între oameni le spuneam adesea la cei ce le era uºor sã
creadã slava Mea venitã în chip de om pe pãmânt, ºi vorbind
cu ei despre venirea Mea le spuneam cã Eu sunt Mesia, Care
este scris sã vinã, iar cine avea aluat de fiu al credinþei fieºti
Mã cunoºtea prin mãrturisirea Mea ºi credea cã aºa este, ºi
apoi tot aºa ºi vestea, tot aºa ºi lucra, cu fiascã lucrare ºi cre-
dinþã, cãci luau de la Mine lucrul lor ºi împãrþeau slava Mea,
venirea Mea, ºi apoi ei se fãceau slavã între oameni smul-
gându-se din lume ºi din ei ºi dându-se Mie spre mãrturisirea
slavei Mele în ei, slavã care îi mãrturisea pe ei fii ai lui Dum-
nezeu. O, mare, mare este acest nume lucrãtor în om, poporul
Meu, iar lumea ca sã ºtie aceasta trebuie sã vadã lucrarea
fiilor lui Dumnezeu, asemãnarea lor cu Mine, mãrturisirea
Celui din Care ei s-au nãscut din nou, cãci Eu din cer M-am
pogorât ca sã nasc lumea, sã-l nasc din Mine pe cel ce are da-
rul sã creadã în Mine ºi sã lucreze ca Mine ºi pentru Mine, ºi
sã trãiascã între oameni cu chipul ºi asemãnarea Mea ºi nu
cum a fost el pânã atunci între oameni prin trãire ºi prin pur-
tare ºi prin rod. 

O, poporul Meu, este scris în Scripturi cã vor fi cei vii
cei care se nasc din venirea Mea pe pãmânt, cea de acum
douã mii de ani ºi cea de dupã douã mii de ani când, iatã, vin
de la Tatãl la oameni ca sã-Mi nasc fii pentru slava Mea. Nu
pentru slava lor Îmi nasc Eu fii acum când am venit cu Scrip-
turile înnoirii a toate, cãci vai celor ce îºi au slavã pe pãmânt,
slavã ca a oamenilor ºi nu ca a Mea! 

Iatã, fiilor, voi aduceþi înaintea Mea pomenire dupã pa-
truzeci de zile pentru sufleþelul pe care l-am ridicat de pe
pãmânt dintre fiii slavei pãmânteºti care trece ca iarba. Am
între voi duhul dragostei Mele, care descoperã vouã pe cele
ce nu se vãd. O, acest sufleþel luat de pe pãmânt este îndure-
rat, iar Eu Mã lupt prin voi, cei ce-Mi sunteþi fiii ascultãrii cea
de sus, sã-i dau lui pacea între cei ce vãd slava Mea din cer ºi
de pe pãmânt, slavã care nu se vede cu ochi trupeºti, ci cu
ochi cereºti, plini de credinþã în cele ce sunt ºi nu se vãd în
cer ºi pe pãmânt. Vreau sã smulg din sufletul lui toatã dure-
rea, ºi am cuvântat cã prin pocãinþa ºi ascultarea celor din
casa lui Eu îl voi mângâia pe el. Dar iatã, nimeni pe pãmânt,
strãin fiind de Dumnezeu ºi de slava Lui cea de sus ºi de jos,
nu poate sã creadã ºi sã urmeze slava cea care va avea cu-
prinºi în ea pe fiii ei curând, curând pe pãmânt. Vã rog pe voi
sã aveþi grijã de el, ºi cu fiascã iubire ºi ascultare de Mine
sã-l daþi voi Mie, ca sã nu mai fie el al celor ce îndurereazã
sufletul lui prin rãtãcirea lor de Dumnezeu, prin neiubirea lor
de viaþã veºnicã în Dumnezeu ºi nu în lumea aceasta. Voiesc
sã-l aºez pe el între cei nãscuþi de sus chiar dacã el pe pãmânt
prin neascultarea lui, prin duhul slavei deºarte care stãpâneºte

omul pe pãmânt, s-a lãsat departe, departe de lumina care cu-
prinde în ea pe toþi cei înþelepþi care ºtiu sã nu se foloseascã
de lumea aceasta în timp ce sunt þinuþi de ea. Iatã, nici cel ce
l-a nãscut pe el dupã trup nu poate sã-l iubeascã pentru cer pe
acest sufleþel, care aºteaptã de pe pãmânt sã i se ºteargã lacri-
ma cu care a rãmas dupã ce sufletul lui i s-a slobozit din trup. 

Duhul Meu, Duhul celor ce nu se vãd, Se descoperã în-
tre voi, ºi apoi vã roagã pe voi sã lucraþi prin fiascã lucrare ºi
ascultare pentru aºezarea între cei nãscuþi de sus a acestui su-
fleþel îndurerat pe care l-am scos de lângã lucrarea înºelãciu-
nii de duh a duhului amãgitor din cea care s-a numit tovarãºa
lui de viaþã. Nu voiesc sã umblu la aceastã deºertãciune de
duh rãtãcit ºi rãtãcitor purtat de mintea ei bolnavã de sine, dar
voiesc sã-l scoateþi pe el din durerea pe care o are ºi sã se uºu-
reze el de duhul cel potrivnic lui Dumnezeu, care încã lucrea-
zã împotriva sufletului lui, pe care Eu, Domnul, îl þin sub
ocrotirea Mea prin îngeri. El nu are rod plãcut lui Dumnezeu
în urma vieþii lui cea din trup, ºi avem de luptat pentru pacea
lui, ºi voi lupta, copii ascultãtori, voi lupta prin îngeri ºi prin
voi, prin fiasca voastrã iubire ºi ascultare înaintea Mea, cãci
slava deºartã care este pe pãmânt peste om, este învinuitoare
ºi îl învinuieºte din urmã pe om, iar necredinþa ºi împotrivirea
ºi tãgãduirea lui Dumnezeu, dupã ce Domnul i Se descoperã
omului, e pãcat care apasã cu mult suspin, apoi, sufletul celui
ce a iubit lumea. 

Am din acest neam pe fiul care M-a urmat, iar Eu,
Domnul, am datoria sã-Mi þin fãgãduinþa fãcutã cã voi lucra
spre mântuirea acestui neam, cãci unde nu pot lucra cu Duhul
Sfânt, lucrez cu foc, ºi fãgãduinþa Mea se luptã împotriva ori-
cãrei neascultãri a omului care, fiind chemat la iubire pentru
Dumnezeu ºi pentru poporul lui Dumnezeu, este tras înapoi
de însãºi pofta sa ºi momit de ea spre mreaja cea care lucrea-
zã prin sculele duhului potrivnic lui Dumnezeu, duhul întune-
ricului acestui veac, care se vrea mai mare ca Dumnezeu pes-
te om. Acum, dacã am smuls acest sufleþel din mreaja care îl
þine rob pe om ca sã nu poatã el scãpa spre Mine, Eu, Dom-
nul, voi merge cu biruinþa mântuirii sufleþelului acesta, ºi voi
lucra prin voi, copii care iubiþi cu duh iubitor de oameni, cu
duhul înþelepciunii iubirii cea de sus. Vã voi povãþui Eu
pentru toatã pacea acestui sufleþel care încã plânge, ºi în
curând îl voi scrie pe el între cei nãscuþi din Mine, de sus, cã
mare este lucrarea Mea prin voi, lucrare care biruieºte împo-
triva diavolului, care s-a fãcut pe pãmânt tatã al celor ce lu-
creazã cu sau fãrã ºtire faptele diavoleºti ale întunericului stã-
pânitorului acestui veac trecãtor. Eu, Domnul, aºa ºtiu sã fiu
bun, dar prin dreptate fac aceasta, ºi vã învãþ pe voi sã staþi
tari împotriva diavolului, sã-l þineþi departe, fiilor, prin statul
vostru strâns lângã Mine, cãci nicicum nu puteþi voi face bine
sufletului omului decât de lângã Mine, fiilor. Amin. 

Binecuvintez acum ºi pomenirea celuilalt sufleþel care
este la Mine, ºi pentru care voi, fiilor, purtaþi spre Mine ziua
lui de unire cu cei din cer. Îl mângâi pe el cu toate câte voi
aduceþi spre pomenirea lui. Îl mângâi, între cei din cer lucrã-
tori, dar mângâierea în cer este altceva, ºi este lucratã din fias-
ca ascultare a celor ce se nasc de sus pe pãmânt, fãcându-se ei
apoi dupã chipul ºi asemãnarea Mea pentru mântuirea mul-
tora, pentru mântuirea celor ce aºteaptã învierea cea mare, cea
biruitoare, cãci prin cei vii ca Dumnezeu pe pãmânt, se vor ri-
dica spre vedere cei ce aºteaptã sã cadã perdeaua care desparte
cele douã lumi ºi sã fie apoi pe pãmânt împãrãþie a lui Dumne-
zeu, o turmã ºi un Pãstor, spre mângâierea celor ce aºteaptã de
pe pãmânt salvatori pe fiii lui Dumnezeu, care sunt ca Dum-

1866 Cuvântul lui Dumnezeu



nezeu ºi care Îl vor vedea pe Domnul, cuprinºi fiind în slava
Lui. Amin. 

O, poporul Meu, aºteaptã cerul sã te vadã viteaz, cãci
timpul cere aceasta. Aºezaþi-vã, fiilor, sub duhul învãþãturii
de sus, ºi învãþaþi sã trãiþi ºi sã lucraþi ca Mine clipã de clipã,
cãci Eu am în mijlocul vostru duhul descoperirii, Duhul Meu,
Care din al Meu Se rupe mereu, mereu ºi Se împarte vouã,
prin cuvânt de sus ºi prin grai de jos, numai sã staþi cu dor ºi
cu duh treaz la masa învãþãturii Mele, care va fi fãrã de
sfârºit. Amin. Fiþi credincioºi în acest cuvânt care vã spune
vouã acum cã masa cuvântului Meu cu voi va urma fãrã de
sfârºit, va fi veºnicã, ºi va avea la ea pe cei ce cu poftã ºi cu
rod ceresc stau la ea ºi mãnâncã la ea ºi nu sunt rãzleþi de cele
de pe masã, ci stau mâncând veºnic. Toate cele de pe masa
cuvântului Meu vã dau vouã înþelepciune ºi iubire fiascã ºi vã
învaþã pe voi sã fiþi pe pãmânt precum veþi fi în cer, când
cerul se va descoperi cu voi înaintea neamurilor pãmântului
ºi îi va arãta desluºit pe cei ce au stat la masa Mea mâncând
din ea cu ascultare, cu dor ºi cu rod înaintea Mea, cãci fiecare
va avea de hranã la masa Mea cea veºnicã rodul cel adus
Domnului, viaþa cea pusã cu bogãþie înaintea Mea de cel
chemat la masa Mea, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

6/19 august 2005

Praznicul Adormirii Maicii Domnului 

Fiii lui Dumnezeu vor aduce spre vedere pe toate câte sunt ºi nu
se vãd. Omul trãieºte prin vederea lui ºi nu vede veºnicia. Cel ce
seamãnã cu omul, nu-L vede pe Domnul, ºi nu ºtie cum sã fie cel
ce nu vede. Vai celui fãrã de stãpân pe pãmânt! Pãmântul este 

aºternutul a toate câte vor însemna patria cereascã. 

SS unt cu cereascã slãvire deasupra ta ºi în mijlocul
tãu, poporul Meu, ºi toatã slava sãrbãtorii de azi

este acoperitã, cãci cele ce nu se vãd sunt veºnice, iar cele ce
se vãd sunt trecãtoare ºi nu pot sã cuprindã pe cele ce nu se
vãd ca sã le aducã spre vedere, dar Tatãl ºi Fiul ºi Duhul Sfânt
este puterea care desãvârºeºte duhul cel credincios din omul
care a luat din darul Domnului credinþa, aºa cum au luat-o
ucenicii Mei cei de acum douã mii de ani ºi cu ea au pãtruns
pe Dumnezeu ºi pe cele tainice ale Lui, descoperindu-le prin
semne doveditoare atât cât le trebuie celor credincioºi sã
vadã, sã înþeleagã ºi sã creadã ºi sã stea în Dumnezeu ºi nu în
lumea aceasta cu credinþa ºi cu viaþa lor, cãci viaþa este darul
lui Dumnezeu în om. Amin. 

Sunt cu mare slavã în preajma ta, poporul Meu, iar
mama Mea Fecioara se aºeazã cu tine în sãrbãtoare ca sã te
înveþe statul în cer, suirea ºi coborârea ºi veºnicia celor ce nu
se vãd, ºi care sunt pãtrunse de ascuþimea duhului credinþei
sfinte, ºi apoi de trupul cel plin de cer al celor ce nu stau pe
pãmânt cu duhul lor în vremea lor cea cu trupul, ºi care, apoi,
cu trup îmbrãcat în veºnicie vãd ºi cunosc desãvârºit pe cele
vãzute ºi nãdãjduite, pe cele iubite de ei, de duhul credinþei
lor, cu care ei vãd ºi doresc cu putere cerul slavei veºnice, aºa
cum mama Mea Fecioara M-a dorit cu lacrimi dupã ce Eu
M-am aºezat iarãºi lângã Tatãl prin moartea ºi învierea ºi
înãlþarea Mea la cer, ºi apoi am venit ºi am aºezat-o ºi pe ea
în slava pe care Eu ºi ea am avut-o mai înainte de întemeierea
lumii ºi a omului. Amin. 

La tot poporul Meu care iubeºte ºi lucreazã tainele
slavei cereºti în suflet ºi în trup pe pãmânt în bisericeascã
lucrare, Eu, Domnul Iisus Hristos, Fiul Tatãlui Savaot ºi Fiul

mamei Fecioarã, îi spun: Pace þie, popor al lucrãrii slavei
cereºti pe pãmânt! Sunt în mijlocul tãu cu ziua de cereascã
slãvire pentru intrarea în cele ce nu se vãd pe pãmânt a mamei
Mele Fecioara, ziua când Eu, Fiul ei, Cel Unul nãscut din
Tatãl ºi din ea, am ridicat-o pe braþe ºi am aºezat-o la locul
unde ea a fost mai înainte de întemeierea lumii, în slava lui
Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, slavã cu care am lucrat
lumea cea vãzutã, arãtându-i-o omului dupã ce l-am fãcut pe
el bãrbat ºi femeie, dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu. 

Omul nu a vãzut când Dumnezeu l-a fãcut, dar slava
Domnului a vãzut tot ce s-a fãcut, ºi a mãrturisit prin Duhul
Sfânt, ca sã cunoascã tot omul de pe pãmânt cum s-a lucrat
lumea ºi omul, ºi cum slava cea nevãzutã vegheazã pe pã-
mânt ºi în cer pânã ce toate vor fi o unire ºi o veºnicie precum
a fost pânã la facerea lumii, lumea care iarãºi va fi ºi se va
înnoi precum este scris despre iarãºi naºterea ei din cele ce au
fost slava cea de dinainte de întemeierea celor ce se vãd, ca
sã mãrturiseascã ele pe Cuvântul lui Dumnezeu, Care este
Fãcãtorul. 

Iatã, poporul Meu, sãrbãtoare cu slavã tainicã, cu sfin-
þii ºi cu îngerii, zi de cereascã slãvire, cântare tainicã, bucurie
cereascã, ruptã din veºnicie, una cu veºnicia, venitã azi la tine
pentru ca sã fie cu tine în tainicã sãrbãtoare a mamei Fecioa-
rã, mama Fiului lui Dumnezeu-Omul, ziua unirii cu veºnicia
duh ºi trup, ziua ei de trecere în cele tainice, precum ele astãzi
sunt aºezate în mare slavã peste toate cele ce se numesc coli-
na fiicei Sionului, grãdinile poporului Meu, în care Eu, Dom-
nul, adunam pe cei credincioºi trâmbiþând vestirea strângerii
lor la sãrbãtoare. Acum, poporul Meu, e drumul tot mai greu
de la cer la pãmânt, ºi e tot mai grea calea spre Mine a po-
porului Meu pentru întâlnire cu sãrbãtoare, cãci Eu, Domnul,
am început curãþirea pãmântului sfânt al României, ºi odatã
cu aceasta lucrez prin cei supuºi Duhului Meu cartea cuvân-
tului Meu care a grãit peste pãmânt vreme de cincizeci de ani,
iar dupã aceastã vreme, Eu Mi-am început în chip vãzut îm-
plinirea cuvântului, spãlarea pãmântului, ca sã pot sã cobor
apoi cu tot cerul pe pãmânt, cu toatã slava lui cea nevãzutã de
omul pãmântesc, ºi ca sã pot naºte din cer oameni pentru sla-
va Mea, nu pentru ei, cãci oamenii nãscuþi de sus din cer nu
se nasc din cer pentru ei, ci pentru Domnul, poporul Meu. Aºa
voieºte mama Mea Fecioara sã-þi dea þie azi cuvântul în-
þelepciunii Mele din ea, cã e ziua ei de serbare cereascã, ºi are
slavã aceastã zi, ºi ea þi-o aduce ca s-o aºeze peste tine, ºi sã
ai apoi tu înþelepciunea celor cereºti tot mai desãvârºit, po-
porul Meu. Amin, amin, amin. 

– FF ãrã Tine, Fiule scump, nu lucrez nimic, pre-
cum nici Tu pe pãmânt n-ai lucrat altfel, ºi

ai fost copilul meu ascultãtor, iar fiasca Ta iubire de mine, Tu
ºi cu mine ai spus-o poporului Tãu, ºi îi rugãm sã le intre în
fire ºi în duh cuvântul dintre mine ºi Tine al iubirii noastre pe
pãmânt ºi sã nu-l uite, cã nu mai sunt fii ai lui Dumnezeu care
au pe pãmânt lucrarea fieºtii ascultãri, lucrare ruptã din veº-
nicie ºi aºezatã pe pãmânt între mine ºi Tine, Fiule, copil cu
ascultare fiascã, Domn al celor ce cunosc pe Dumnezeu prin
duhul ascultãrii. Amin. 

– OO,mamã a Mea, cu tine sunt, cãci fãrã Mine
tu nu eºti nici în cer, nici pe pãmânt. Lu-

creazã, dar, cã Eu privesc ºi ascult, ºi te iubesc ca în cer,
precum ºi pe pãmânt te-am iubit ºi te-am purtat ºi te-am luat
în fapta Mea ºi nu te-am ascuns, ci am luminat cu tot ce a fost
în Mine, cu toatã inima Mea, care Îmi lumina trupul ºi fapta
ºi minunile ºi calea cuvântului Meu spre om, mamã. Învaþã-l
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pe poporul Meu statul în cer, suirea ºi coborârea ºi veºnicia
celor ce nu se vãd, dar sunt pãtrunse de puterea duhului cre-
dinþei în Dumnezeu, mamã, ºi apoi de trupul cel plin de cer
pe pãmânt, aºa cum tu ai vieþuit în mijlocul oamenilor, Eu ºi
tu, mama Mea. Cu tine sunt în cuvânt, ºi în nedespãrþire de
Mine dã-le lor duhul înþelepciunii, statul în cer, mamã. Amin. 

– TT e învãþ ca mama pe fii, popor al Fiului meu
Cel iubit, întru Care Tatãl a binevoit la în-

ceput, ºi la sfârºit când El a judecat lumea prin cele cereºti
lucrate de El pe pãmânt mai presus de fire, murind ºi înviind,
ºi iarãºi, acum, în zilele naºterii din nou a lumii care a fost, ºi
pe care omul cel zidit din pãmânt a strivit-o uitând de slava
cea dintru început a toate câte Dumnezeu a fãcut, ºi de care
omul putea sã se mulþumeascã, sã se bucure, sã le lucreze ºi
sã le pãzeascã aºa cum Domnul l-a învãþat pe el. 

Mã uit la tine ºi la cursul zilei mele de serbare cu tine,
popor al Fiului meu, ºi mã uit la cãrarea pe care noi umblãm
de la cer la pãmânt. Noi avem grijã mare de calea care ne þine
ca sã venim la tine, ºi povara de pe ea e grea, cãci Domnul e
mare, ºi El vine cu sfinþii Lui, ºi cu putere vine, cãci este
Domnul puterilor. 

Îþi dau, popor iubit, dorirea mea de cer, ca sã ai, ºi ca
sã doreºti cu ea pe cele ce sunt, ºi în care noi, cei vii, vieþuim
în veºnicia Domnului. Îþi dau povaþã sã nu uiþi ºi sã nu stai pe
pãmânt fãrã cer. Sã nu stai cu chip de om între oameni, între
frate ºi frate, ci sã stai cu chipul plin de Fiul meu. Blând ºi
smerit cu inima este Fiul meu, ºi te aºteaptã chipul ºi asemã-
narea Lui, ca sã te cuprindã în toatã clipa Fiul meu în El, ºi tu
sã-L cuprinzi pe El în toatã trãirea ºi purtarea ta, popor învãþat
mereu, mereu de Dumnezeu. Eu sunt locaºul iubirii Lui. În
mine, numai El a trãit. Viaþa Lui a trãit în mine, ºi viaþa mea
a trãit în El, ºi aceasta este iubirea cea din cer, cea dupã chipul
ºi asemãnarea lui Dumnezeu, dar pe pãmânt e înºelat omul ºi
e greu de om, cãci omul vede cu ochii ºi cu inima lui, ºi e greu
de Dumnezeu, ºi e greu de om, în timp ce omul este zdrobit
de el însuºi. 

Eu, ca o mamã cereascã, te cuprind în duhul sãrbãtorii
mele ºi te þin în el, pe tine ºi pe cei ce au aici în grãdinile
Domnului inima lor în ziua aceasta, poporul meu. Eu te þin în
taina duhului ceresc ºi te aºtept sã lucrezi acum laudã ºi bine-
cuvântare pentru sãrbãtoarea zilei, ºi iarãºi te voi lua în duhul
cel treaz al învãþãturii care îndeamnã din ea sã iubeºti ca mine
pe pãmânt, popor al chemãrii cereºti, ºi sã audã toate inimile
care tânjesc cu dorire dupã curþile Domnului, ca sã ia din ele
Duhul Domnului, spre mângâierea ºi nãdejdea în cele ce vor
veni cu cerul pe pãmânt, popor al iubirii cuvântului Fiului
meu. 

Acum tu eºti cuprins în tainã, dar deschide-te ºi cuprin-
de taina cereºtii slãviri, slava sãrbãtorii mele de azi, iar eu
iarãºi te voi îmbrãþiºa în cuvântul meu cel de mamã, lângã
Tatãl ºi Fiul, Care mã slãvesc în ziua aceasta pe care þi-o dãm
þie s-o simþi ºi s-o trãieºti ºi s-o dai sfinþilor, popor al luminii,
care este Fiul meu. Lumina lumii este El, când poate fi în
lume Domnul. Amin, amin, amin.

– OO,mamã, Eu de aceea întãresc cãrarea Mea
spre popor, ºi de la el spre neamurile pã-

mântului. Eu vreau sã fiu lumina lumii, mamã, dar am spus:
«Atât cât sunt în lume, Luminã a lumii sunt». Amin. Sã Mã
þinã cu el poporul, ca sã fiu în lume, mamã, ºi sã lucrez cu cu-
vântul Meu iarãºi lumea, ºi ea sã se nascã iar, aºa cum la în-
ceput am fãcut cu înþelepciunea Mea lumina, ºi apoi pe toate
câte sunt, mamã. Amin. 

O, poporul Meu, cu cereascã slãvire învaþã-te pe pã-
mânt sã stai ºi sã-Mi dai viaþã. Aduceþi-vã aminte unii altora,
fiilor, de taina cerului pe pãmânt cu voi ºi nu staþi ºi nu lucraþi
fãrã ea. Nu trãiþi ca oameni pe pãmânt, ci ca fii ai lui Dumne-
zeu, ºi tot aºa sã vã fie ºi inima, ºi blândeþea, ºi fapta, ºi trãi-
rea, ºi frãþia, ºi armonia, iar tot ce nu înseamnã acestea, vin
de la neiubire, care se naºte de la necredinþã ºi de la neveghe-
re apoi. 

Ne întoarcem iarãºi în carte ºi vom sta la crescut ce-
reºte, dar Domnul nu trebuie apoi uitat, poporul Meu. 

Stropiþi cu harul sfinþeniei semnul sfintei cruci, fiilor
unºi, crucea pe care azi o pecetluiþi cu numele Meu pentru ca
sã fie ea de strajã aºezatã deasupra cetãþii Târgoviºtei, ca sã
apere prin puterea ei duhul înþelepciunii oamenilor, trupurile
curate de pãcat, minþile cele care au darul sã vadã venirea
Mea la voi pentru mântuirea multora ºi pentru înviere, fiilor.
Amin. 

Vom lucra cu Duh Sfânt ºi vom bucura duhul mamei
Mele Fecioarã pentru ziua ei de serbare, ºi vom aºtepta apoi
iarãºi în carte, ºi apoi vom da ziua întreagã Tatãlui, ºi vom
scrie în cele cereºti lucrul cerului pe pãmânt cu voi, fiilor, ºi
vom învãþa taina patriei cereºti pe pãmânt. Amin, amin, amin. 

*
CC artea cuvântului Meu din mijlocul tãu este cea

mai mare bucurie a celor din cerul cel nevãzut,
poporul Meu, cãci cei cereºti se strâng lângã ea ºi Îmi ascultã
cu fiori cuvântul, ºi apoi toate oºtile cereºti stau gata sã te
ajute pe tine sã faci faptã tot cuvântul cãrþii Mele, iar mama
Mea Fecioara se apropie iarãºi lângã tine cu ziua ei de serbare
cereascã ºi te învaþã statul în cer, suirea ºi coborârea, dar
credinþei sfinte îi trebuie ascuþime de duh, îi trebuie odihnã în
om, ºi prin ea Domnul Îºi face casã în om aºa cum ªi-a fãcut
în Avraam, în Samuel proorocul, în mama Mea Fecioarã, în
ucenicii Mei ºi în toþi cei care au stat cu fior ºi cu dor înaintea
cuvântului rostit de gura Mea ca sã-l creadã ºi sã-l ia în fapta
lor ºi sã fie Domnul pe pãmânt, cãci cât Domnul este în lume,
Luminã a lumii este El. Amin. 

Mama Mea Fecioara te cuprinde în cuvânt, iar Eu, Fiul
Tatãlui ºi al ei, sunt în cuvântul ei, cãci cei cereºti un duh ºi
un cuvânt sunt, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

– UU n duh ºi un cuvânt, Fiul meu Cel scump.
Aºa cum Tu spui, aºa sã fie ºi micuþul Tãu

popor de azi, cã azi, tot ca ºi atunci când noi eram ºi lucram
lucrarea Tatãlui pe pãmânt, aºa ºi azi, cei ce au din cer tainele
Tale ca sã le poarte ºi sã le aºeze pe pãmânt, sunt mici în ochii
lumii, sunt puþinei, Fiule scump, puþini faþã de multul puhoi
de fii ai oamenilor, ºi care stau fãrã Dumnezeu în fapta lor pe
pãmânt, ºi care ca surzii, ca orbii, ca ologii ºi ca neputincioºii
în fel ºi chip, nu aud, nu vãd, nu merg pe calea Ta cea cu slavã
cereascã, nu pot sã Te cunoascã ºi sã Te iubeascã ºi sã Te aibã
de Stãpân al vieþii lor cea primitã în dar de la Tine odatã cu
naºterea lor cea plãmãditã de pãrinþii lor trupeºti, pãrinþi care
nu ºtiu ce este naºterea cea de sus, aºa cum nici fiii lor, fiii
oamenilor, nu ºtiu naºterea din cer, Fiule ceresc, copil venit
din cer pe pãmânt ca sã creºti ºi ca sã Te aºezi punte pentru
om, punte spre cerul vieþii, cãci cerul pe pãmânt înseamnã
viaþã, iar viaþa este din cuvânt nãscutã, ºi este lumina oameni-
lor, cuvântul vieþii, cuvântul Tãu cel dãtãtor de viaþã, de duh
de viaþã, copil al slavei veºnice pe care voieºti s-o dai celor
ce Te cunosc, celor ce Te aflã de Domn al vieþii veºnice, de
Stãpân a toate, Fiule al meu, cãci Tatãl Te-a fãcut al meu, ºi
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Tu m-ai ascultat, ºi ai lucrat ca Tatãl, precum ºi eu am lucrat,
ºi nu ca omul am lucrat noi pe pãmânt. Îl învãþ, prin vorbirea
mea cu tine, îl învãþ pe poporul cuvântului Tãu statul în cer,
suirea ºi coborârea ºi veºnicia vieþii, Fiule veºnic, ºi îl învãþ
cu mare iubire, cu cald ºi scump cuvânt, cu fior ceresc în glas
îl povãþuiesc pe el taina vieþii, statul în cer pe pãmânt, cãci
dacã cerul cel sfânt n-ar fi cu el pe pãmânt mereu, mereu, Tu
n-ai avea popor nãscut din cuvântul Tãu ºi þinut în cuvântul
Tãu, cã l-ar strivi vremea cea potrivnicã vremii Tale cu omul
pe pãmânt, ºi ai plânge fãrã de nãdejde, copil al dorului veº-
niciei omului, dor cu care Te hrãneºti Tu, ºi plângând doreºti
ºi pribegeºti dupã om, întãrit fiind de taina dorului. Amin. 

O, popor al Fiului meu Cel tainic cu tine! O, popor al
dorului Fiului meu! O, ce multã veºnicie este pe pãmânt, dar
dacã omul nu o vede, el trãieºte prin vederea lui, ºi altã durere
mai mare ca aceasta nu mai are Fiul meu ºi cerul Sãu de sfinþi
ºi de îngeri. O, ce multã veºnicie este pe pãmânt, iar eu te cu-
prind în cuvânt, ca sã te învãþ cu el statul în cer pe pãmânt.
Fiul meu cât a fost pe pãmânt a fost cuprins de cer, ºi aºa a
stat El pe pãmânt, ºi ne-a învãþat ºi pe noi, cei din casa prin
care a venit, ne-a învãþat sã stãm în casa cerului, sã facem
cerul pe pãmânt ºi sã stãm în el, ºi ne-a învãþat, ºi ne-a arãtat
cum sã ne facem cer, ºi puteri cereºti sã ne facem pe pãmânt,
ºi aºa am ascultat, ºi aºa am lucrat, ºi a avut Fiul meu naºtere
în noi, iar noi, naºtere în El ºi din El, cãci Tatãl I-a pregãtit
Lui prin prooroci ºi prin îngeri locaº de venire, casã ºi cas-
nici, ºi apoi credinþã, ºi cale dreaptã pentru ea în noi, iar noi
lucram taina Lui pe pãmânt, dupã ce tainic L-am coborât la
oameni prin lucrarea Tatãlui. O, tot atât de tainic a venit ºi azi
Domnul pe pãmânt la tine, poporule al tainelor Lui, ºi tainic
stã în mijlocul tãu ºi te cârmuieºte ºi te priveºte ca sã vadã cât
semeni cu El ºi cât semeni cu omul. El S-a fãcut Om, dar S-a
asemãnat cu Dumnezeu pe pãmânt prin toatã trãirea Lui de
Fiu ascultãtor de Tatãl, dar omul seamãnã cu omul ºi atât, ºi
e dureros pentru cei cereºti când vãd ei cã pe pãmânt omul nu
se uitã la Domnul ca sã vadã chipul Lui. Omul zice cã nu-L
vede pe Domnul ca sã ºtie cum sã fie apoi, dar Domnul îi
spune omului, de douã mii de ani îi spune cu cuvântul Sãu,
dupã ce S-a fãcut trup ca ºi omul, îi spune omului cum sã lu-
creze, cum sã trãiascã ºi cum sã umble între pãmânt ºi cer. 

Omul zice cã nu-L vede pe Domnul, dar L-am vã-
zut eu, ºi L-au vãzut ucenicii ºi uceniþele Lui, ºi L-au vãzut
mai-marii lumii de atunci, ºi mulþi L-au vãzut cum este El. Ba
ºi morþii s-au sculat din mormânt ºi L-au vãzut pe Domnul
cum este ºi cum lucreazã ºi cum umblã. 

Statul în cer te învãþ eu, mama lui Dumnezeu, popor al
tainelor cereºti, cã aºa vrea Domnul sã fii tu, cãci tainele ce-
reºti sunt dulci ºi îl fac dulce pe cel nãscut din cuvântul Fiului
meu, venit pe pãmânt cuvânt de naºtere a omului, popor al
darului sfinþilor, cãci sfinþii vor sã te dea în dar Domnului,
dacã tu te aºezi lângã ei lucrând lucrarea Domnului cea de
sfârºit, cea de dinaintea slavei zilei Lui, care este la uºa ta,
fiule mic, cel mai mic între cei ce s-au fãcut sfinþii Domnului.
Amin. 

Aluatul tãu sã fie dorul, ºi el sã se mistuie în tine, cãci
statul în cer voiesc sã las eu peste tine ca învãþãturã odatã cu
venirea mea în sãrbãtoare la tine, popor dorit de taina cea
cereascã pe pãmânt. Statul în cer sã nu-l stingi prin cele cu
care tu te îndeletniceºti pe pãmânt. Ca pe un copil nou-nãscut
te învãþ sã pãzeºti ºi sã lucrezi aceastã tainã a vieþii tale, statul
tãu în cer pe pãmânt, cãci slava cea nevãzutã a Domnului ve-
gheazã peste tine fãrã rãgaz. ªi chiar dacã tu nu o vezi, cautã

sã stai mereu cu fapta ta înaintea slavei cea nevãzutã a Dom-
nului ºi a sfinþilor Lui, slavã care a fost mai înainte de înte-
meierea lumii cu tot ce este al ei în toate vremile cerului, cãci
vremea Domnului este mereu, iar þie trebuie sã-þi intre în fire
vremea Domnului cu tine, iubirea dintre tine ºi Domnul, iu-
bire de la care vin toate câte vor fi ºi se vor coborî pe pãmânt
curând, curând cu toatã taina lor cea nevãzutã acum. Dar pen-
tru aceastã împlinire tu nu trebuie sã stai cu chip de om între
oameni, ci sã stai între oameni cu chipul plin de Fiul meu, ºi
mai ales între frate ºi frate sã stai aºa, cãci blând ºi smerit cu
inima este Fiul meu ºi Domnul tãu. 

Mereu, mereu îþi aminteºte Domnul de taina cerului pe
pãmânt cu tine, popor al slavei cea nevãzutã, iar eu, mamã
plinã de dorul Fiului meu, Care doreºte cu dor dupã om, te
povãþuiesc cu umilinþã, cãci tu eºti mare în vremea aceasta, ºi
Îi faci Domnului punte sã-ªi aibã pe pãmânt cãrare. Cu umi-
linþã te þin treaz, ºi te învãþ sã nu te desfacã de statul în cer lu-
mea cea de pe pãmânt, ºi sã nu te faci om când stai cu lumea,
ci sã te întãreºti frate pe frate în taina de fiu al lui Dumnezeu,
în taina ta, popor al tainelor patriei cereºti pe pãmânt. Fiþi
blânzi, fiþi deºtepþi. Nu fiþi furioºi, nu fiþi nemulþumiþi, nu fiþi
grei unul pentru altul, copii ai patriei cereºti, ci fiþi mãdulare
unii altora, cãci cei prin care Domnul te hrãneºte din mijlocul
tãu, popor hrãnit de cer, aceºtia iubesc mult statul în cer,
statul cu cerul pe pãmânt, ºi iubesc aceºtia sã stai ºi tu, din zi
în zi mai mult sã stai cu cerul pe pãmânt, nu numai cu pãmân-
tul, cãci pãmântul vrea cu cerul pe el, cã aceasta e vremea, ºi
aºa sã vrei ºi tu, ºi sã întãreºti mereu cãrarea cerului spre pã-
mânt, ca sã fie Domnul Stãpânul tãu, iar fiasca ta iubire de El
sã te facã dupã chipul ºi asemãnarea Sa, cãci vai celui fãrã de
stãpân pe pãmânt, cã acela nu ºtie ce îl aºteaptã, ºi, iarãºi, vai
celui ce are de stãpân peste el pe om, cãci pe pãmânt e înºelat
omul, ºi e greu de om, cãci este zdrobit de el însuºi omul, ºi
apoi de cel asemenea lui. Tu însã lumineazã cu Domnul ºi
Stãpânul tãu peste om pe pãmânt, cã eu, mama Stãpânului
tãu, îþi dau în dar dorirea mea de cer, statul în cer pe pãmânt,
aºa cum am stat eu, cãci Fiul meu era din cer, nu era de pe pã-
mânt, ºi El a venit ºi ne-a învãþat taina patriei cereºti, taina cu
care va birui El peste pãmânt odatã cu toatã slava celor ce nu
se vãd ale Domnului, ºi care vegheazã pe pãmânt ºi în cer,
pânã ce toate vor fi iarãºi o unire ºi o veºnicie, precum este
scris despre iarãºi naºterea lumii din cele ce au fost slava cea
de dinaintea întemeierii celor ce se vãd. Amin. 

Eu, mama Domnului meu ºi al tãu, te întãresc în statul
tãu cu cerul pe pãmânt, cãci pãmântul este aºternutul a toate
câte vor însemna patria cereascã, þara cea dulce a Noului Ie-
rusalim, dar lucraþi, fiilor, lucraþi cu dulce drag toatã frumu-
seþea patriei cereºti, lucraþi-o cu cerul, cãci ai cerului sunteþi
voi pe pãmânt. Fiþi însã blânzi ºi smeriþi cu inima ca Fiul
meu, ca sã nu fiþi ca omul, copii ai cãrþii care vine din cer ºi
se scrie pe pãmânt ºi se face faptã prin asemãnarea voastrã cu
Domnul Cuvântul, ºi nu altfel, copii care staþi la învãþat ca sã
ºtiþi de la Domnul ºi sã-L primiþi ca sã fie El pe pãmânt, ºi sã
fie Domnul lumina lumii. Amin. 

Eu, Fiule plin de cuvânt, m-am fãcut asemenea Þie ºi
am dat poporului Tãu cuvânt. În el am pus dorul meu de cer,
ca sã-l ia poporul Tãu în firea ºi în fapta lui ºi sã-l aibã mereu
de temelie a patriei cereºti pe pãmânt, patrie la care Tu lucrezi
spre desãvârºirea ºi spre descoperirea ei ºi a fiilor ei. 

Eu, Fiule plin de duh de cuvânt, îi dau în dar poporului
Tãu duh de cuvânt ca ºi al Tãu; al Tãu din al Tãu, ºi numai cu
Tine sã se asemene cei cu care zideºti Tu pe pãmânt patria
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cereascã, de care se vor minuna toate neamurile pãmântului
când Tu Te vei descoperi cu ea curând, curând, curând. Amin. 

ªi acum, Îþi dau cuvântul zilei mele de serbare, cã al
Tãu este ºi din Tine este, precum eu sunt din Tine, aºa cum
Tu eºti din mine, dupã ce Tatãl pe toate le poartã în El ºi în
Tine, ºi le aºeazã apoi pe pãmânt prin cei care se supun Lui
aºa cum Tu Te-ai supus, cum eu m-am supus, ºi cum toþi cei
ce sunt scriºi în Cartea Vieþii, de la întemeierea lumii se su-
pun, Fiule al tainelor Tatãlui Savaot, ºi prin Care El pe toate
le-a zidit, ºi ele sunt ºi vor fi. Amin, amin, amin. 

– OO,mamã, o, iubitã mireasã, dorirea sfinþilor
ºi a îngerilor ºi a celor ce au iubit cu dor

vestirea prin prooroci ºi venirea Mea prin tine pe pãmânt,
mama Mea mireasã, viþã a Tatãlui Meu ºi al tãu! Tu ai rãmas
în viþã, ºi eºti viþã, mamã scumpã a Mea, ºi ferice de fiul cel
nãscut de sus, din cer, din Mine venit cuvânt pe pãmânt pen-
tru iarãºi naºterea din nou a lumii, mamã! Ferice de fiul care
ºtie sã stea în viþã aºa cum ai stat tu, aºa cum am stat Eu, în
Tatãl ºi în tine, mamã mireasã, cã dulce ºtii sã înveþi pe po-
porul Meu mireasã, ºi mai dulce ca vinul cel mai dulce este
grãirea ta lângã a Mea, ºi aºa ºtii tu sã stai în viþã ºi sã te faci
slavã a Mea, ºi aºa înveþi ºi pe poporul Meu sã stea în viþã, ºi
sã aibã lucrarea viþei, mamã. Amin. 

Acum, poporul Meu, pentru cã tu eºti al Meu pe pã-
mânt, întãresc peste tine binecuvântare dulce ºi cu dor peste
lucrul tãu cel frumos pentru faþa cea slãvitã ºi cereascã a grã-
dinii întâlnirii, în care Eu vin mereu ºi mãsor cu mãsura Mea
pe tot fiul poporului Meu stând în sfat cu el prin masa Mea de
sfat pe pãmânt, prin mãsura Mea din mijlocul tãu. Toate fãgã-
duinþele Mele vin ºi se aratã la vedere, ºi va fi mândrã ºi fru-
moasã foarte colina Sionului, noul Meu Sion ºi toate câte îl
împodobesc pe el prin orânduiala Mea. Amin. 

Mii de îngeri sã se apropie de tine, poporul Meu, ºi
sã-i apropii ºi tu, cã Eu am profeþit în cartea Mea cu tine cã
îngerii vor lucra cu tine pe pãmânt, ºi vor vedea neamurile pã-
mântului aceastã minune ºi lucrul Meu cu tine lucrat, ºi pe
tine luminat de lumina cuvântului Meu. Voiesc sã pot cu tine
sã fiu pe pãmânt ºi sã fiu Lumina lumii, iar tu sã-i arãþi lumii
cã eºti fiu al Meu, luminã din Luminã, ºi sã vinã sub aceastã
viþã cei ce cu dor cautã ºi aflã apoi calea Mea cu tine ºi statul
tãu în cer, statul Meu în mijlocul tãu, ºi sã dãm lumii lumina
mântuirii ºi vederea cea slãvitã a patriei cereºti pe pãmânt,
poporul Meu. Amin, amin, amin. 

15/28 august 2005

Sãrbãtoarea Tãierii capului sfântului Ioan Botezãtorul 

Ucenicii sunt rodul lucrãrilor Domnului între oameni. Duhul dra-
gostei desfrânate i-a ucis pe prooroci. Cel fãrã învãþãtor este om
fãrã de cale. Dacã iei din tine eºti om, iar dacã iei din Dumnezeu
eºti ucenic. Cel ce stã în lume nu-ºi simte moartea. Întunericul cel
mai din afarã este omul ºi mintea lui de sine. În cine nu este 

smerenie nu este înviere. 

OO,poporul Meu, dacã Eu n-aº coborî puterea Mea
pe pãmânt pentru ca sã pot sã vin pe calea cu-

vântului Meu la tine, n-aº avea cum sã vin ca sã te sprijin pe
calea Mea cu tine, cã de pe pãmânt Eu nu am ajutor pentru
venirea Mea, ºi n-am gãsit sprijin la om, cãci omul este învã-
þat sã aºtepte el de la Dumnezeu, ºi cu greu pot sã-Mi fac uce-
nici ai lucrului Meu ºi ca sã înþeleagã ei lucrul Meu, ºi apoi
sã ia învãþãtura Mea ºi sã facã din ea duhul lor, ºi apoi sã-Mi
ridic ucenici, ºi ucenici din ucenici. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, vin
pe cãrare la tine, poporul Meu. Acum douã mii de ani Mi-am
fãcut cãrare spre om, ºi apoi am mers. Mi-am fãcut ucenici,
ºi am pus în ei Duhul Meu, prin învãþãtura pe care le-o dã-
deam, prin tainele cu care-i învãluiam ca sã-i pot þine ºi sã nu
Mi-i smulgã lumea, ºi am lucrat mult peste ei, ca sã-i deprind
cu smerenia de duh, cã fãrã ea omul nu-L poate cunoaºte pe
Dumnezeu pe pãmânt ºi nu-L poate primi ca sã se facã apoi
ucenic al Meu ºi cãrare a Mea spre om, ºi a omului spre Mine,
cã asta este munca unui ucenic de al Meu: smerenia de duh,
ºi lucrul lui cu Mine apoi, ºi pentru Mine. Amin. 

Când eram cu ucenicii Mei, din timp în timp, din loc în
loc, îi fãceam sã aºtepte clipele întâlnirilor, cãci îi învãþam cu
putere, cu duh din Duhul Meu, iar cine ia din Duhul Meu,
acela doreºte ºi aºteaptã, ºi apoi îºi pierde viaþa în viaþa Mea,
câºtigându-se pentru Mine, trãind în Mine, cu gândul la Mine
ºi la cuvântul Meu cel plin de viaþã ºi de dor de viaþã, cãci
viaþa este lumina oamenilor, ºi aceasta era cuvântul Meu cel
dãtãtor de viaþã. Mã aºezam în mijlocul lor, iar ei se aºezau
de o parte ºi de alta a Mea, aºa cum am stat ºi în seara cinei
când ei s-au aºezat în stânga ºi în dreapta Mea, iar Eu la mij-
loc îmbrãþiºându-i în Duhul Meu ca un Învãþãtor Care dã ºi în
dreapta ºi în stânga, ºi cu dreapta ºi cu stânga, cãci lucrul
Meu cu omul e greu ºi pentru Mine ºi pentru ucenicii Mei
când e vorba sã primeascã omul pe Dumnezeu aºa cum este
El ºi nu aºa cum L-ar dori fiecare pe Dumnezeu cu el ºi
pentru el. 

Stãteam cu ucenicii la masã, iar ei Mã înconjurau din
pãrþi, se strângeau în jurul iubirii cuvântului Meu, ºi aºa stã-
team cu ei la masã, ºi eram blând ºi smerit cu inima înaintea
lor, ca sã Mi-i pot face cãrare spre oameni, ca sã meargã ei ºi
sã lucreze acelaºi fel de lucru ca al Meu cu ei, ºi nu sã se se-
meþeascã în lucru sau cã sunt ucenicii Mei aºa cum s-a se-
meþit Israel cum cã era poporul Meu, cãci cine lângã Mine se
semeþeºte, acela nu poate sã dea viaþã oamenilor, nu poate sã
facã luminã din lumina Mea, cãrare spre om ca sã vadã omul
calea spre Dumnezeu, spre lumina învãþãturii vieþii, pe care
atât de puþini oameni o cautã ca apoi s-o doreascã ºi sã se
strângã lângã Dumnezeu ieºind din lumea aceasta, aºa cum
au ieºit ucenicii Mei, care învãþau din învãþãtura Mea o nouã
iubire de viaþã, o nouã putere de biruinþã, cãci Eu am spus, ºi
tot aºa spun ºi acum: «Noi le fac pe toate, iar cele vechi trec
cu trosnet, cãci nu se poate pune vin nou în vase vechi», cã
nimic vechi nu poate sã înnoiascã lumea, aºa cum este proo-
rocitã înnoirea a toate. Amin. 

O, poporul Meu, am grãit cincizeci de ani acum, la
sfârºit de timp, ºi cu dor am dorit sã-Mi fac ucenici de acelaºi
lucru cu Mine, dar cei peste care Eu semãnam cuvântul vieþii
îºi cãutau de la Mine viaþã pentru ei, nu pentru Mine în ei, ºi
n-am putut sã-Mi fac ucenici din ei, cãci un ucenic de al Meu
nu mai are nimic al lui, nu se mai dã decât lui Dumnezeu, ca
apoi sã-L dea pe Dumnezeu oamenilor, aºa cum a fãcut Ioan,
botezãtorul Meu, când a ieºit de s-a fãcut cãrare a Mea spre
oameni mãrturisind despre luminã, despre pocãinþã, cãci
aceasta face în om lumina când poate sã-l pãtrundã ºi sã-l
înnoiascã pe om prin duhul pocãinþei. ªi iatã, în toatã lucrarea
Mea cea prin proorocul Ioan Botezãtorul, pe cât de mult a fost
ea biruitoare pentru taina Mea între oameni, pe atât a fost ºi
biruitã prin duhul desfrânãrii sufletului ºi a trupului omului,
cãci omul nu înþelege sã nu-ºi dea sufletul spre desfrânare, nu
trupul, fiindcã dragostea desfrânatã este cea care nu seamãnã
cu Dumnezeu, ci cu omul, iar când ea este atinsã în om din
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lãturi, omul e în stare sã ucidã, pierzându-ºi mintea mai întâi,
aºa cum s-a petrecut cu regele Irod, care prin dragoste desfrâ-
natã a uitat de Dumnezeu ºi s-a vândut fãrã sã se aºtepte jurã-
mântului, care avea sã fie apoi fãptuitor de moarte a prooro-
cului Ioan. Numai duhul dragostei desfrânate a ucis pe proo-
roci în toate timpurile, ºi acest duh, zice el cã vede bine. Aºa
este, vede bine, dar vede ca sã-L nimiceascã bine pe Dumne-
zeu ºi pe proorocii Lui, aºa cum a fost ºi în vremea lui Ioan
când dupã multul lui stat în temniþã de unde îºi învãþa uceni-
cii calea spre Hristos, a fost mucenicit în ziua de ospãþ a naº-
terii lui Irod, care, tulburat fiind de bãuturi ºi mâncãri, ameþit
la minte, s-a învoit cu tãierea capului lui Ioan, moarte de
prooroc, pusã la cale de femeie ameþitã de duhul desfrânãrii,
duh care ucide pe proorocii lui Dumnezeu, ºi aºa a fost ucis
Ioan în cetatea muceniceascã a Sevastei, dupã ce a fãcut lucru
de ucenic al lui Hristos, luminã din Luminã, osândind pãcatul
de pe pãmânt ºi întunericul în care îºi face culcuº pãcatul. 

O, poporul Meu, Ioan Botezãtorul este mare, cãci el a
trãit pe pãmânt ca pãsãrile cerului ºi ca crinii câmpului, neîn-
grijindu-se de sine, ci numai de Dumnezeu în trupul lui ºi în
oameni, cãci el pentru Dumnezeu se nãscuse, ºi pentru El a
mãrturisit, ºi pentru El a fost mucenicit în ziua de pomenire a
naºterii regelui Irod, fiul tatãlui sãu care a ucis paisprezece
mii de prunci ca sã Mã piardã pe Mine, Cel nãscut în Betleem
prunc prin orânduiala Tatãlui Meu. 

O, poporul Meu, mulþi se roagã lui Ioan Botezãtorul ca
sã le dea ajutor pentru viaþa lor, dar ca sã priveascã la viaþa lui
îngereascã pe pãmânt, nu face omul aceasta cu mintea lui,
cãci omul nu are învãþãtor. Vai celui fãrã învãþãtor de la Dum-
nezeu peste el, cã acela nu are calea Mea sub el, cãci pe calea
Mea este numai învãþãturã, din care se nasc ucenici care Mã
mãrturisesc pe Mine oamenilor, ºi iatã, cel fãrã de învãþãtor
ameþeºte prin însãºi mintea lui, ridicându-se sã ia din el ºi nu
din Dumnezeu. 

O, poporul Meu, învaþã, fiule, ca sã ºtii sã nu ucizi pe
prooroci prin mintea ta, ca sã aibã oamenii de unde sã înveþe,
ºi fã-te ucenic al învãþãturii Mele ºi nu lua din tine, cãci toate
cele bune ºi rele ale omului mãrturisesc despre el înaintea lui
Dumnezeu, dar omul uitã aceasta, cãci firea lui nu-l învaþã
ceva mai rãu decât sã uite pe Dumnezeu ºi sã ia minte din sine
asupra altui om ca sã-ºi facã omul dreptate, iar unul ca acela
nu ia în el învãþãtura smereniei de duh, din care poate sã
înveþe calea uceniciei, umbrit fiind de duhul învãþãturii Mele
dacã iubeºte ca Dumnezeu ºi nu ca omul învãþãtura cea din
cer. Amin. 

– OO fãrâmiþã de cuvânt lângã cuvântul Tãu,
Doamne Învãþãtor, cãci eu dacã Te-am

botezat în Iordan, aceasta înseamnã cã Te-am mãrturisit oa-
menilor cã eºti Mielul lui Dumnezeu ºi cã eu sunt ucenicul
Tãu. Oamenii nu ºtiu cât de mult m-ai învãþat Tu pe mine
întâlnindu-ne în munþi, ºi cât de smerit ai fost Tu faþã de
mine, ucenicul Tãu, cã m-ai învãþat despre Tine cu totul, dar
numai la Iordan Te-ai descoperit mie cã Tu eºti Cel Care erai
mãrturisit de mine, cã Tu eºti Cel tainic ºi cã numai Tu ºtii sã
Te smereºti atât de mult. 

Eu plâng în cer, Doamne, alãturi cu toþi sfinþii, plâng cã
nu poate omul sã se smereascã, ºi cã e mic de tot omul care
nu are smerenie de duh, dar e atât de mare cât poate ucide pe
Dumnezeu ºi pe proorocii Lui, Doamne. Eu nu m-am nãscut
decât pentru Tine, iar trupul meu mã adãpostea în el, ºi aveam
duhul plin de Dumnezeu, râvna lui Ilie, ºi am ieºit de am stri-
gat la oameni sã se pocãiascã, nu sã fugã de mânia lui Dum-

nezeu ºi atât. Am ieºit fãcându-mã cãrare a Ta spre oameni,
iar Tu erai pe pãmânt Dumnezeu tainic, necunoscut de oa-
meni, smerindu-Te pânã înainte de patima Ta când le-ai spus
la ucenici cã Tu eºti Dumnezeu Hristos ºi cã vei pãtimi prin
vânzare, ca sã se înfricoºeze toþi urmaºii oamenilor sã nu-L
mai vândã pe Dumnezeu apoi. Dar oamenii s-au stricat de tot,
ºi se dau ucenici ai Tãi ºi îºi fac averi cu numele Tãu, ºi îºi
fac slavã om de la om, ºi e greu pe pãmânt cu calea Ta de la
cer la pãmânt, ºi eu îi mângâi cu mâna mea, care Te-a botezat
în Iordan ca un mãrturisitor al Tãu, îi mângâi pe cei care stau
cãrare a Ta spre oameni în vremea aceasta aºa de întunecatã
când lumina plânge prin întuneric, dar întunericul e omul, ºi
omul nu cuprinde lumina cu sufletul lui, nu-L iubeºte omul pe
Dumnezeu, pentru cã se iubeºte pe sine omul. 

Dar eu îl cuprind în cuvânt pe poporul Tãu, Doamne, ºi
îl învãþ cu Duhul Tãu din mine sã fie ca Tine poporul Tãu, ºi
sã nu fie ca omul. Iar dupã ce va aduce el Þie sãrbãtoarea mea
de venire spre cerul cel nevãzut de om, voi sta în sfat cu po-
porul Tãu de azi, cã eu Îþi sunt ucenic ºi mãrturisitor, ºi Tu ai
spus la ucenicii Tãi sã fie sare ºi luminã pe pãmânt. Amin. 

– OO,popor al venirii Mele cu înþelepciunea Ta-
tãlui pe pãmânt! Stai, fiule, la învãþat, ºi tu

sã nu iei din tine, cãci dacã iei din tine eºti om, iar dacã iei din
Dumnezeu eºti ucenic ºi eºti mulþumit ºi mulþumitor. Ioan,
botezãtorul Meu, a fost mulþumit prin toate cele pentru care
el s-a nãscut, ºi a ºtiut sã le lucreze, cãci a stat la învãþat, ºi a
învãþat dacã a stat la învãþat. Nu toþi cei ce stau la ºcoala în-
vãþãturii Mele, nu toþi învaþã, nu toþi ascultã sã înveþe, cãci
cine e deprins sã ia din el ºi din om, nu poate sã stea în duhul
smereniei, duhul care Îi face Domnului ucenici. Eu însã te în-
demn, ºi cu duhul smerit te îndemn sã fii mic ca sã fii mare,
sã fii cum a fost Ioan, care nu M-a ispitit, ci a învãþat ca un
ucenic, ca un mãrturisitor al Meu, a învãþat pânã la muceni-
ceascã mãrturisire. 

Scris este: «Sã nu ispiteºti pe Dumnezeu». Stai cu du-
hul smerit ºi cu rãbdare, cãci cine are dinþi de lapte ºi se în-
cearcã cu ei în bucate tari, îºi rupe dinþii, poporule al Meu.
V-am învãþat, fiilor, sã treceþi din trup în duh ca sã puteþi
mânca tainele cele mari ºi tari ale Mele. Fiecare din voi îºi
ºtie mãsura în el, dar Eu ºtiu ºi mai desãvârºit care vã este
mãsura, ºi e bine sã fiþi cu duhul smereniei ºi cu rãbdare ca a
Mea, ca a proorocului Meu Ioan, fiilor. Cãutaþi sã aveþi duh
îngeresc ºi sã luaþi de la ucenicii Mei Duhul Meu, ºi prin El
sã creºteþi în duh, iar când voi scãdeþi, sã cresc Eu în voi, aºa
cum a fãcut Ioan, care vã va învãþa pe voi, acum, taina vieþii
îngereºti pe pãmânt, taina Mea cu ucenicii Mei, poporul Meu.
Amin, amin, amin. 

*
OO,poporul Meu, ce frumos este omul ºi locul în

care poate încãpea ºi trãi învãþãtura Mea dum-
nezeiascã! O, poporul Meu, lumea Mã rãstigneºte mereu, ºi
pe nicãieri Eu nu mai pot încãpea ºi nu mai pot trãi, cãci
lumea îl desparte cu totul de Dumnezeu pe om, ºi omul nu-ºi
simte moartea aceasta dacã el stã în mijlocul lumii, dacã el nu
este îmbrãcat cu Duhul Sfânt, prin lumea aceasta a întuneri-
cului omului. 

N-a crezut poporul acesta pe care l-am învãþat dumne-
zeieºte, n-a crezut cã nu-I poate sluji ºi lui Dumnezeu ºi lui
mamona, cãci pe unul îl va pierde dacã va face aºa, dar cel
pierdut de om, este el însuºi, fiindcã omul se pierde în el, în
mintea lui se pierde, pentru cã el nu învaþã de la Mine pe viu
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ce face lucrarea Duhului Sfânt în om, faþã de lucrarea duhului
omului care crede pe Dumnezeu ºi iubeºte pe Dumnezeu aºa
cum ºtie el din duhul lui însuºi. Ioan, botezãtorul Meu, n-a
luat din duhul lui, din mintea lui, ºi a luat de la Mine, ºi a dat
ucenicilor lui, ºi iatã, el te învaþã azi taina duhului îngeresc,
duhul care se smereºte, care scade când cresc Eu în om, ºi
prin Duhul Meu sã creºti tu în duh, ºi sã înveþi tot mai ade-
vãrat taina vieþii îngereºti pe pãmânt, taina Mea cu ucenici de
un lucru cu Mine, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

– DD in duhul smereniei Tale am învãþat eu sã
nu iau din mintea mea, ci sã iau de la Tine,

Doamne, ca sã-Þi fiu ucenic, ca sã-Þi fiu înger lucrãtor de la
Tine, cãci taina duhului îngeresc în om, stã de ºapte mii de ani
între cer ºi pãmânt ºi nu se poate aºeza la lucru, pentru cã
omul ia din mintea lui, aºa cum s-a deprins el sã lucreze dupã
ce Tu l-ai întocmit, dupã ce el Te-a pãrãsit pentru mintea lui.
Omul nu Te-a pãrãsit pe Tine pentru altceva decât pentru min-
tea lui, pe care ºi-a folosit-o, iar când a vãzut cã pentru aceas-
ta Te-a pierdut, a suspinat amar, ºi cu suspin s-a îngropat în
sine, ºi nu s-a mai regãsit în Tine, Doamne, dupã ce din Tine
a luat omul duh de viaþã. O, durerea aceasta a pierderii în sine
a omului nu o mai simte amarã omul, cãci numai omul care
Te regãseºte în el aºa cum eºti Tu, numai acela ºtie ce este
suspinul Tãu ºi al lui, numai acela mai suspinã dupã Tine pe
pãmânt, Doamne al celor smeriþi la duh ºi la inimã aºa cum
eºti Tu între cei din cer ºi între cei de pe pãmânt, cãci la Dum-
nezeu este în cer precum pe pãmânt, ºi pe pãmânt este precum
în cer. Amin. 

Grãiesc cu cei din porþile Tale, care au învãþat din sus-
pinurile Tale ºi ale lor taina duhului îngeresc în om, duhul
care plânge fãrã de casã între cer ºi pãmânt ºi în ucenicii Tãi,
Doamne, aºa cum a plâns în mine în toatã vremea, dupã ce
am ºtiut ce face omul înaintea Ta ºi ce faci Tu înaintea omului
ca sã-l deprinzi pe el cu dragostea tainei duhului îngeresc,
dragoste care nu-l cade pe om din Dumnezeu ºi pe Dumnezeu
din om. O, nu se întâmplã tot aºa ºi cu dragostea omului, care
îl cade pe om, ºi pe Tine din om, Doamne, cãci vai omului
fãrã de veghetor peste el! 

O, ce dulce mi-a fost viaþa mea vegheatã de Tine, Mie-
lule al lui Dumnezeu! Ce dulce este duhul îngeresc în om
când omul scade ca sã creºti Tu ºi sã stai Tu în el ºi în lucrul
lui, cãci el nu ºtie sã stea în Duhul Tãu, fiindcã aceastã minu-
ne o face în om duhul ascultãrii de Dumnezeu. Voiesc sã-i în-
vãþ pe cei ce sunt azi ucenici lucrãtori ai Tãi, ºi voiesc sã-i
mângâi pe ei cu aceastã învãþãturã, care sã se reverse peste
poporul Tãu apoi. Amin. 

O, copii ucenici care aduceþi pe Domnul pe pãmânt
cuvânt! Cel ce vã pune pe voi înaintea oamenilor sub obroc
pentru el însuºi, pentru mintea lui însãºi, e greu acest pãcat,
cãci prin voi trece lumina lui Dumnezeu peste pãmânt, fiind-
cã învãþãtura Duhului Sfânt al cuvântului Domnului este lu-
minã a lumii. Cel ce dã sã fie mare în ochii omului micºo-
rându-vã pe voi pentru mintea lui ºi pentru mintea omului,
acela sã se cureþe bine de acest pãcat întunecat, cãci întune-
ricul din lume este omul, este mintea omului, nu este altceva
întunericul cel din afarã, despre care este scris în Scripturi.
Nu poate omul scãpa de pãcatele acestui întuneric decât dacã
învaþã de la Dumnezeu taina duhului îngeresc în trupul sãu,
aºa cum eu am învãþat de la Hristos, Mielul nostru, cãci Tatãl
L-a dat nouã, ca sã ne mântuiascã pe noi ºi sã ne umple de El
ºi de învãþãtura cea de la El mereu. El este mereu, ºi lucrarea
Lui se numeºte mereu astãzi, cãci omul mãnâncã în fiecare zi,

nu mãnâncã altfel, ci astãzi mãnâncã atunci când mãnâncã.
Dar iatã, lumea îl desparte cu totul pe om de Dumnezeu, cãci
ea ºi numai ea a fost ºi este mereu, mereu vrãjmaºa Domnu-
lui, ºi a omului apoi. Domnul însã nu Se bucurã, ci suspinã
pentru aceastã pieire de la acest duh pieritor de om, ºi de
Dumnezeu din om. Iar voi, ucenici învãþãtori, care staþi în
Domnul pentru cã Domnul stã în voi, nu dormiþi nici noaptea,
nici ziua, cãci Domnul are nevoie de popor sfânt, de viaþã în-
gereascã ºi mai ales de duh îngeresc în fiii poporului Sãu, iar
aceastã tainã e o mare lucrare, ºi ferice de toþi cei din acest
popor al tainei venirii Domnului acum cuvânt pe pãmânt, fe-
rice lui dacã va cãuta clipele întâlnirilor cu Duhul Sfânt, Care
Se desface ºi Se împarte cu limbile Lui prin duh de bisericã,
prin Duhul lui Hristos, Mielul Învãþãtor. 

O, ucenici învãþãtori, daþi cu totul deoparte somnul, cã
nu e de la Domnul somnul, ci e de la trup. Învãþaþi poporul
acestui sfânt ºi dumnezeiesc cuvânt cã somnul este de la trup,
iar trupul este de la pãrinþi, de pe pãmânt, precum sufletul
este de la Pãrintele ceresc, din cer, ºi Cãruia Îi suntem datori
mereu astãzi. Învãþaþi poporul trezia cea pentru zilele acestea
când vedeþi cum pe neºtire vine din loc în loc ziua Domnului
cea mare ºi înfricoºatã, ºi noi trebuie sã-l vestim pe omul de
pe pãmânt, ca sã nu ne cearã Domnul socotealã de viaþa omu-
lui, de întunericul de pe pãmânt, care este mintea omului, du-
hul minþii omului care a pregãtit prãpãd peste om. 

Iatã ce dulce învãþãturã vã dau, ºi prin ea sã se boteze
mereu, mereu poporul venirii Domnului: unde nu este sme-
renie, nu este înviere. Domnul S-a smerit, ºi apoi a înviat. Sã
ia aminte poporul cuvântului vieþii, sã ia aminte la învãþãtura
mea, cãci de la Domnul o am. Vã spun vouã cã în cine nu este
smerenie nu este înviere. Toþi cei care au auzit ºi au venit ºi
au bãut din râul învãþãturii de azi a Domnului ca sã creadã
apoi, ºi sã se aºeze în viaþã îngereascã apoi, aceia au cãzut de
la Domnul prin mintea lor, cãci au avut pretenþie cã au minte,
ºi s-au ridicat prin mintea lor, ºi tot prin mintea lor au ºi cãzut,
cãci cine se înalþã, cade, iar cine se smereºte, este înãlþat.
Amin. 

Omul Îl dã deoparte pe Domnul, Îl dã prin mintea lui,
cãci mintea omului nu este a lui Dumnezeu, ci este a omului,
ºi e rar pe pãmânt ºi prin vreme omul care are pe Dumnezeu
în el, pe Duhul Sfânt în el, umilinþa de duh, sãlaº al Duhului
Sfânt în om. 

Luaþi aminte la învãþãtura mea de ucenic al lui Hristos,
Mielul Tatãlui: în cine nu este smerenie nu încape înviere.
Unde este minte de om, nu încape Domnul. Fii atent, popor
pecetluit cu semnul Domnului. Nu obosi Duhul lui Dumne-
zeu, nu-L chinui, nu-L alunga prin duhul minþii tale, cãci
Domnul este Cel smerit ºi Se dã în lãturi acolo unde omul se
semeþeºte pentru mintea lui însãºi. Aºa s-a semeþit Israel ºi
ºi-a spus poporul Domnului, ºi dacã s-a semeþit, nu a înviat,
ba a murit de tot faþã de Domnul ºi de Duhul Domnului, chiar
pe calea Domnului cu el. 

Fiþi ochi ºi urechi; voi sunteþi neam împãrãtesc, neam
sfânt, al lui Dumnezeu, Împãratul Cel veºnic, popor agonisit
de Dumnezeu prin sângele Fiului Sãu, Care S-a fãcut un trup
cu voi, ºi din sângele Lui aveþi viaþã ºi împãcare cu Tatãl, dar
sunteþi datori sã lucraþi ca fii ai lui Dumnezeu ºi sã fiþi ai pu-
terilor cereºti, nu ai voºtri sã fiþi voi. Adam s-a ales pe el ºi pe
femeia lui, ºi L-a omorât în el pe Dumnezeu. Irod s-a ales pe
el ºi pe femeie, ºi L-a omorât în el pe Dumnezeu ºi pe proo-
rocul lui Dumnezeu. Irod era rege, ºi era desfrânat, cãlcând
porunca lui Dumnezeu care spune: «Sã nu fii desfrânat», iar
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dacã mai-marele poporului este rãu, tot poporul lui este la fel,
ºi iatã cum mintea omului nu poate sta alãturi cu mintea lui
Dumnezeu, cu Duhul Sfânt, Care lucreazã ºi grãieºte prin
prooroci, pe care Domnul îi face gura Sa pe pãmânt între
oameni. 

N-are Domnul sprijin de pe pãmânt pentru venirea Sa
cu bucurie pentru cei drepþi ºi cu judecatã pentru cei desfrâ-
naþi. N-are Domnul ajutor de la om, cãci omul care mai crede
în Dumnezeu e învãþat sã aºtepte el ajutor de la Dumnezeu ºi
cu greu poate Domnul sã-ªi facã ucenici ºi apoi sã Se
foloseascã de ei pentru lucrul Lui ºi sã înþeleagã aceºtia ce
este ºi cum este lucrul lui Dumnezeu. 

Fãrã smerenie de duh, omul nu poate avea pe Dumne-
zeu, nu poate avea înviere, ºi are în locul acesteia mintea sa
omul. Dar tu, popor al venirii Domnului, cautã ºi lucreazã ºi
aºteaptã lucrând la clipele întâlnirilor, cãci cine ia din Duhul
Sfânt, acela Îl doreºte ºi Îl aºteaptã pe El în duh de bisericã.
Uitã-te bine, ca sã vezi bine cum crapã burdufurile vechi în
care se pune vin nou. Uitã-te ºi pe vremea mea, cãci pe cât a
fost de biruitoare taina mea de la Domnul, tot atât de biruitã
a fost de om. Iar tu ia de la Domnul, ia de la ucenicii Lui ºi
nu sta în tine, nu sta în mintea ta ºi cu mintea ta, ºi stai în Du-
hul Domnului, Care este în mijlocul tãu, popor al Domnului,
cãci lumea nu te lasã sã fii numai cu Domnul, ci vrea sã fii ºi
cu ea, sã fii ºi ca ea, dar tu sã te lupþi ºi sã rãmâi, ºi sã înviezi
mereu, mereu, prin smerenia de duh, cãci omul este întuneri-
cul de azi pe pãmânt, întunericul cel mai din afarã. Iar tu, po-
por al Domnului, sã fii luminã din lumina din El, sã fii ase-
menea chipului Fiului lui Dumnezeu, aºa cum am fost eu.
Amin. 

L-am învãþat pe poporul Tãu, Doamne: unde nu este
smerenie, nu este înviere, aºa i-am spus eu lui, Doamne.
Amin, amin, amin. 

– AA ºa îi spun ºi Eu, Domnul. Eu sunt Cel ce
M-am smerit, ºi apoi am murit, ºi apoi am

înviat întru Tatãl. Cel fãrã de aceastã învãþãturã ameþeºte prin
însãºi mintea lui ridicându-se sã ia din el ºi nu din Dumnezeu,
Care este cu duhul umilit. 

O, poporul Meu, învaþã de la Mine, cã dacã omul nu ia
învãþãtura Mea, nu poate învãþa sã nu ucidã pe Dumnezeu ºi
pe proorocii lui Dumnezeu, al cãror cuvânt sunt Eu. Nu lua
minte din tine, fiule poporul Meu, cãci firea omului nu-l
învaþã pe om ceva mai rãu decât sã-L uite pe Dumnezeu ºi sã
ia minte din sine omul asupra altui om. Uitã-te peste lucrarea
omului cea din toate vremurile ºi vezi cum stã Domnul umilit
sub mintea omului care se face mai mare ca Dumnezeu. Tu
însã luptã-te pentru lumina Mea în tine, pentru Duhul Meu în
tine, pentru cuvântul Meu, care este luminã a lumii. Dã-Mã
pe Mine oamenilor, nu pe tine, cã pe tine te poate ucide omul
ºi lumea, dar pe Mine nu Mã mai poate acum ucide. Dar dacã
nu ºtii cum sã Mã dai, nu Mã da, ca sã nu-Mi faci pagubã,
fiule. Învaþã însã, cãci tu ai pe Domnul Învãþãtor peste tine.
Învaþã sã lucrezi peste tine, ºi peste om apoi. Învaþã, ºi nu
pierde în zadar vremea învãþãturii Mele de peste tine. 

Învaþã, poporul Meu, învaþã, ºi nu uita cã unde nu este
smerenie, nu este înviere, nu este Duhul Sfânt în om, nu este
Dumnezeu cu omul dacã omul nu este blând ºi smerit cu ini-
ma ca ºi Dumnezeu, Care aceasta îl învaþã pe om: smerenia,
ºi apoi învierea, mereu astãzi învierea, poporul Meu. Amin,
amin, amin. 
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Praznicul Naºterii Maicii Domnului 

Omul mare piere, iar cel mic înviazã prin smerenie. Plânge cerul
peste pãmânt; vine apã multã din cer pe pãmânt. Maica Domnului
suspinã prin rugãciune pentru oprirea ploii ºi pentru iertare peste
neamul român. Neamul omenesc de la început ºi pânã la sfârºit
aºteaptã rostirea învierii lui. Aºteaptã sfinþii sã intre Duhul lui 

Dumnezeu în oameni. 

ÎÎ n prag de zi de sãrbãtoare pentru mama Mea
Fecioarã Mã aºtern cu masã de cuvânt înaintea ta,

poporul Meu, ºi grãiesc peste tine în numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh, ºi strâng sfinþii ºi îngerii la masa
Mea cu tine, ºi Mã rog Tatãlui în mijlocul tãu, Mã rog sã fa-
cem milã peste pãmânt, peste neamul român, ºi sã se tragã
ploaia cea multã, sã se întoarcã în cãmãrile ei, dar Tatãl ºi cu
Mine dorim milã de la om, milã pentru Dumnezeu, pocãinþã
ºi întoarcere la iubire pentru Dumnezeu, ca sã Se milostiveas-
cã Dumnezeu de pãmântul binecuvântãrii cea de la sfârºit de
timp, cã Eu voiesc sã vin cu platã scumpã pentru cei credin-
cioºi ºi drepþi ºi sã-Mi desfac desãvârºit taina vieþii, cerul cel
nou ºi pãmântul cel nou, fiindcã am fãgãduit aºa. Amin. 

O, Tatã, Mã rog Þie cu cei rugãtori, cu poporul Nostru
Mã rog. Hai sã strângem ploaia cea multã, cã e multã, Tatã.
Hai sã fim miloºi, cã avem spre Noi copii rugãtori pentru Noi,
ºi pentru ei, ºi pentru pãmântul român, ºi pentru cerul cel nou
ºi pãmântul cel nou, ºi hai, Tatã, sã dãm omului duh nou, ini-
mã nouã, dor de cer pe pãmânt, Tatã, ca sã fie precum în cer
pe pãmânt. Amin. 

Hai, mamã, ridicã mâinile spre rugãciune, ridicã cerul
de sfinþi ºi de îngeri ºi hai sã facem rugãciune pe pãmânt cu
poporul cuvântului Meu, sã-i spunem ploii cea multã sã se
tragã în cãmãrile ei ºi sã fie cuminte, cã e prea multã apã din
cer pe pãmânt. Hai sã rãzbatem cu cuvântul peste oameni ºi
sã-i trezim la viaþã cereascã înaintea lui Dumnezeu, cã duhul
lumesc este prea înºelãtor ºi nu-i dã omului rãgaz sã-ºi vinã
în fire, sã alerge spre scãpare, spre mângâiere pentru Dumne-
zeu, cã e durut Dumnezeu de la om, mamã. Suntem în prag
de zi de sãrbãtoare pentru amintirea zilei de naºtere a ta între
oameni, cãci te-ai nãscut pe pãmânt prin porunca lui Dumne-
zeu ºi ai crescut cuminte, ºi ai iubit aºteptând venirea Mea pe
pãmânt, ºi apoi tu ai nãscut pe Dumnezeu trup de om, cã Eu
aºa a trebuit sã cobor din cer ºi sã vin dupã om ca sã-l atrag
spre Tatãl, aºa cum am fãgãduit cã voi lucra dupã ce iarãºi Mã
voi întoarce în Tatãl, prin moarte ºi prin înviere ºi prin aºe-
zare iarãºi în Tatãl. 

Îmi amintesc, în mijlocul poporului Meu, de ziua naº-
terii tale între oameni, mama Mea, naºtere venitã din cer, de
la Tatãl, tainicã minune pe pãmânt, cãci dacã Dumnezeu n-ar
lucra în tainã tainele Lui, oamenii nu le-ar putea pricepe ºi nu
le-ar primi ºi nu le-ar purta apoi spre cer, mamã. E mare întu-
nericul din om, cãci duhul lumii se luptã pe pãmânt cu omul
prin mândria din om, ºi plânge Dumnezeu între sfinþi, ºi lu-
creazã durere peste om, ca sã-l trezeascã din nepãsare ºi sã-L
cheme pe Dumnezeu pe pãmânt ºi sã se lase omul biruit de
Dumnezeu, mântuit de pierzare ºi cu dor de veºnicie, cãci
dorul de Dumnezeu îl va mântui pe om de moarte, iar Eu voi
suna învierea morþilor ºi voi da înapoi celor vii nestricãciu-
nea, dar îi rog pe oameni pentru ea, ca s-o caute în ei ºi s-o
trezeascã ºi s-o iubeascã ºi sã-Mi dea viaþã în ei, iar Eu sã
înnoiesc lumea, aºa cum am de lucrat acum, mamã. 

– OO,ce lucrare dulce este cuvântul Tãu, Mân-
tuitorule Doamne, copil al Tatãlui ºi al
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meu! M-am nãscut pe pãmânt ca sã Te cobor pe Tine din Tatãl
la om, ca sã Te nasc prunc ºi sã Te cresc cu dor ºi sã Te dau
omului de Mântuitor. Smeritã ºi plânsã mi-a fost viaþa, de du-
rerea mea cea pentru Tine ºi pentru om, ºi n-a putut ºi nu
poate omul pricepe cât de mãreaþã a fost ºi este venirea Ta
pentru salvarea lui. Grãiesc cu Tine, ºi Tu, cu mine, ºi apoi ne
împart la oameni copiii cei împãrþitori de Dumnezeu, cã e
vremea sã-l strigãm pe om pânã ne va auzi, Fiule Doamne. O,
nu se mai poate omul întoarce spre adevãrul vieþii, dar eu Te
rog acum, în ziua mea de serbare din mijlocul poporului Tãu,
dã-i omului duh nou, dã-i simþire cereascã, dã-i putere sã Te
primeascã ºi sã se aplece sã ia din izvorul cuvântului Tãu,
cãci omul mare piere, iar cel mic înviazã prin smerenie ºi prin
iubire ca a Ta, Doamne milos pentru om. 

O, popor al venirii Fiului meu, uitã-te în viaþa mea ºi
ia-mã în ajutor, ca sã te fac eu ajutor Fiului meu, Care vine cu
tot cerul la tine, ca sã-L ajuþi ºi tu, cã eu cu mare milã, cu fãrã
de sfârºit iubire L-am sprijinit pe calea Lui spre oameni ca
sã-i atragã la Tatãl, ºi tot aºa Îi spunem ºi azi, ca sã aducã
cerul pe pãmânt la tine, ºi tu sã-l primeºti ºi sã-l descoperi oa-
menilor, ºi sã-L ajuþi pe Dumnezeu în durerea Lui dupã om,
ºi sã-I ceri înlãcrimat, sã-I ceri sã-ªi desfacã taina venirii Lui
la tine ca sã vadã oamenii de pe pãmânt slava izvorului cel
din mijlocul tãu, pe Fiul meu Cuvântul, pe Domnul întru a
doua Sa venire la oameni, cã aºa este scris în Scripturile Lui,
sã vinã iar este scris. 

O, fii ai Fiului meu, plânge cerul peste pãmânt. Vine
apã multã din cer pe pãmânt. Hai sã ridicãm rugã de iertare
pentru neamul român ca sã-i fie luminatã calea lui spre Dum-
nezeu. Hai sã lucrezi dupã cum îþi este þie scrisã lucrarea ta cu
Dumnezeu, popor aºteptat de sfinþi. Suspinã sfinþii dupã tine
ca sã te aºezi cale a lor spre om, ca sã te faci tot mai dulce
purtãtor de Dumnezeu ºi de sfinþi spre oameni, popor al aº-
teptãrii cea de sus. Viaþa trupului meu a ars de dor ca sã-L ajut
pe Dumnezeu spre om, iar tu trebuie sã arzi de ºapte ori mai
mult, cã tot neamul omenesc, de la începutul omului ºi pânã
azi, se uitã dupã tine ca sã-i rosteºti învierea, ºi apoi el te va
mãrturisi, ºi se va îmbrãþiºa cerul cu pãmântul ºi se vor face
noi, cãci iubirea este Domnul, ºi este puterea Domnului, iar
mila Lui biruieºte judecata, ºi va deschide ochii omului, ºi tu
va fi sã ºtii sã dai la tot omul lumina cea de sus, care te creºte
pe tine ca sã-L poþi face cunoscut pe Dumnezeu pe pãmânt,
popor ales din lume. 

Iatã, grãind cu tine, a tãcut ploaia. Îþi dau îndemn de ru-
gãciune în toate câte trebuie sã vinã sau sã nu vinã peste pã-
mânt, popor al venirii Domnului. Rugãciunea e viaþã dulce
între tine ºi Domnul, e mângâiere, e putere, e împlinire. Ai
grijã sã fii veghetor, popor rugãtor spre Dumnezeu. În toatã
vremea sã ai grijã sã fie Dumnezeu pe pãmânt cu tine ºi sã
poatã pentru tine ºi prin tine peste pãmânt. 

Îi rog pe oameni sã înveþe dorul cel mângâietor în du-
reri ºi în bucurii, dor de Dumnezeu, dor de cer pe pãmânt. Îi
rog sã înveþe rugãciunea cea cu folos, nu cea pentru cele pie-
ritoare pe pãmânt. Iar duhului lumii, duhului potrivnic lui
Dumnezeu ºi sufletului omului, îi spun sã ia aminte la Scrip-
tura care îi profeþeºte sfârºitul, ºi sã se dea din calea oameni-
lor, cã oamenii trebuie sã-L primeascã pe Dumnezeu ºi sã-I
dea Lui toatã slava, toatã iubirea ºi viaþa lor, ca sã vinã apoi
învierea celor vii ºi a celor din morminte, cã aproape este bi-
ruinþa zilei Domnului, cerul cel nou ºi pãmântul cel nou, ºi
adevãratã este aceastã Scripturã, ºi ea se va împlini ºi apoi va
dãinui. Amin. 

O, Fiule Doamne, aºa cum pe toate le-ai zidit, Tu iarãºi
eºti ziditor a toate câte vor rãmâne, dar sã nu uiþi de milã
pentru om, ºi sã-i dai lui duh înþelept, cu care sã poatã birui
duhul lumii, Doamne. Ai grijã, cu dor Te rog sã iei de pe pã-
mânt duhul lumesc ºi sã aºezi în oameni dorul de Tine, dorul
de cer pe pãmânt, cã omul nu poate birui, Doamne Fiule. Tu
eºti începutul învierii. Înviazã Tu în om ºi fã-l sã doreascã
dupã izvorul Tãu, dupã glasul Tãu, care grãieºte peste pãmân-
tul român, ca iarãºi sã se facã prin cuvânt lumea ºi faþa Ta
peste ea, Fiule al meu. De douã mii de ani aºteptãm în mare
tainã. Aºteaptã sfinþii sã intre Duhul cuvântului Tãu în oa-
meni ºi sã se nascã în ei dor sfânt, dor de cer pe pãmânt, ca
sã vii cu sfinþii Tãi între oameni, cãci împãrãþia Ta e fãrã de
sfârºit, Fiule scump. Tot cuvântul meu pune-l înaintea Ta ºi
dã-i putere de împlinire, cã Tu mereu m-ai ascultat, mereu mã
asculþi cu fiascã iubire, ºi cu cereascã putere mã mângâi,
mângâindu-Te cu rugãciunea mea ºi cu puterea Ta prin ea. 

Îi dau poporului Tãu din duhul meu, care se roagã
mereu înaintea Ta. Duhul rugãciunii împlinitoare sã se coboa-
re peste el, dar sã înveþe poporul Tãu, uitându-se în viaþa mea,
luând din lumina ei, din puterea ei, care este iubirea de Tine,
dorul de om nou înaintea Ta, ca sã ai mângâiere în durere, ºi
putere sã ai prin rugãciunea poporului Tãu, adusã înaintea Ta,
Doamne Fiule. S-a fãcut ranã în mine dorul de împãrãþie a Ta
în om. Sunt mama rugãciunii cãtre Tine, aºa cum eºti Tu Fiul
rugãciunii cãtre Tatãl. Binecuvinteazã rugãciunea acestei zile
în mijlocul poporului Tãu, cã e durere peste pãmânt, e trist pe
pãmânt, e ploaie multã, Doamne, ºi trebuie soare pe pãmânt,
trebuie sã fii luminã a oamenilor, Doamne, iar ei sã vadã ºi sã
ºtie taina luminii ºi sã Te ia de luminã a lor, Dumnezeule
tainic. 

E sãrbãtoare de naºtere a mea, iar eu Te rog pentru
naºterea din cer a omului, ºi dã-i iubire poporului Tãu, ca sã
poatã împlini Þie tot ceea ce Tu îi ceri, Doamne. Iubirea mea
de mamã a Ta e cea mai mare iubire, iar eu o dãruiesc îndoit
poporului Tãu, ca sã Þi-o dea Þie din mine, sã aibã el iubire
mare, ºi cu umilinþã sã stea cu ea înaintea Ta ºi sã poatã prin
ea pentru Tine ºi pentru om, Fiule scump. 

Hai, popor al Fiului meu, Care vine la tine, hai sã fim
iubirea care va naºte iarãºi lumea, dar nu uita sã înveþi mereu
din umilinþa mea puterea cea pentru Dumnezeu. Amin, amin,
amin. 

– OO,mamã, naºterea ta a purtat cu ea naºterea
Mea. O, mamã, naºterea acestui popor al

cuvântului Meu poartã cu ea naºterea din nou a lumii, mamã.
Mã aplec ºi îþi sãrut rugãciunea cea din mijlocul poporului
Meu, cãci sunt Fiu supus ºi te ascult, mamã. Aºa sã Mã ascul-
te poporul cuvântului Meu. Sã fie el cuvântul Meu cel împli-
nit, mamã. Sã fie el puterea învierii fãpturii, mamã. Amin. 

Sã fii, poporul Meu, putere de rugãciune înaintea Mea.
Sã fii atent cum mergi pe cale cu Mine. Mergi cu luminã ma-
re, poporul Meu, cãci întunericul lumii îl þine cuprins pe om,
ºi tot ºi toate fãrã sã ºtie aºteaptã lumina Mea, care iarãºi va
fi sã fie, aºa cum a fost ea în ziua întâi a facerii lumii când Eu
am zis: «Sã fie luminã!», ºi ea a fost. 

Eu iarãºi zic: Sã fie luminã! ªi ea este, ºi în ea sã stai,
poporul Meu, cãci cu ea vom lucra peste pãmânt, ºi ea va rã-
mâne, ºi ea se va numi veºnic ziua Domnului. Amin, amin,
amin. 
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Praznicul Înãlþãrii sfintei cruci 

Omul creºtin trebuie sã înveþe calea ºi nu bucuria cu Dumnezeu.
Mântuirea trebuie sã se facã în om dorire. Greºeala care nu-l
întoarce pe om la Dumnezeu se face viaþã a omului. Rugãciunea
prin minte ºi nu prin inimã risipeºte viaþa omului. Haina de pe om 

se stricã de la om. 

CC rucea Mea cea grea s-a fãcut putere de biruinþã
pentru Mine, poporul Meu, cãci suferinþa nu-l

lasã pe om sã se piardã, ci îl þine pe braþele lui Dumnezeu, ºi
apoi aceastã cruce se face sãrbãtoare de biruinþã ºi de viaþã
veºnicã a omului care nu se mâhneºte sub jugul cel sfânt al
suferinþei. 

Pace þie, poporul Meu Israel de azi! Crucea Mea cea
grea l-a împãcat pe om cu Tatãl, cãci dupã ce am dus-o ca sã
biruiesc prin ea moartea ºi sã Mã fac bucurie a Tatãlui prin
învierea ºi înãlþarea Mea la El, M-am lãsat omului de cãra-
re spre Tatãl ºi l-am învãþat pe om aceastã cale, cãci i-am arã-
tat-o prin cruce, poporul Meu. O mulþime de oameni sunt
creºtini sau se fac creºtini, dar cei mai mulþi din ei fug de
calea crucii, care îi þine pe ei pe cale cu Mine, cãci omul creº-
tin nu învaþã calea spre Mine, ci dã sã înveþe bucuria spre
Mine. Mãcar bucuria cu Mine dacã ar da omul s-o înveþe, tot
L-ar putea mângâia pe Dumnezeu, tot ar avea omul creºtin
cale spre Mine, iar Eu i-aº da lui biruinþa pentru care Eu am
cãzut sub cruce, ºi apoi M-am arãtat biruitor prin ea, dar fãrã
credinþa ucenicilor Mei nu s-ar fi putut aºeza pe pãmânt bi-
ruinþa lui Dumnezeu. 

O, poporul Meu, fãrã propovãduire nu poate omul sã
ºtie puterea lui Dumnezeu. Dacã omul nu ºtie cã Dumnezeu
are viaþã veºnicã ºi apoi sã ºtie sã se umileascã pentru aceastã
viaþã ºi sã ºi-o lucreze cu credinþã, nu poate omul sã-L iubeas-
cã pe Dumnezeu ºi sã înveþe apoi calea cea dulce, calea cu
Dumnezeu între pãmânt ºi cer. Cel ce crede în mântuirea cea
de la Mine, dacã acela nu ºi-o lucreazã cu inima ºi cu fapta
înaintea Mea ºi înaintea oamenilor, acela nu ºtie ºi nu lucrea-
zã lucrarea mântuirii. Mântuirea, poporul Meu, este mare lu-
crare. Ea trebuie sã se facã în om dorire, ºi apoi lucrare mare.
Ea trebuie sã se facã în om mare de dragoste, mare fãrã þãrm,
cãci viaþa cea mântuitoare este fãrã de sfârºit cu lucrarea ei pe
pãmânt. 

Când l-am zidit pe om, eram pe pãmânt cu Tatãl, ºi
M-a învãþat Tatãl lucrarea vieþii, ºi apoi vasul vieþii, ºi apoi
am spus, Eu ºi cu Tatãl: «Sã facem om dupã chipul ºi asemã-
narea Noastrã». ªi dupã ce l-am fãcut pe om din pãmânt aºa
cum face olarul un vas din lut ca sã-l aibã de trebuinþã, l-am
îmbrãcat pe om în bucurie ºi i-am arãtat facerea cerului ºi a
pãmântului, de care sã se bucure omul, ºi sã trãiascã veºnic în
bucuria aceasta, ziditã pentru om mai înainte de facerea lui.
Dar dacã omul, dupã ce am pus viaþa Noastrã în el, duhul de
viaþã din Noi, dacã el nu a învãþat din aceastã tainã a vieþii, el
a fãcut apoi greºeala de a nu sta sub ocrotirea lui Dumnezeu,
ºi ºi-a pierdut mai întâi frica. Cine pierde frica de Dumnezeu
Fãcãtorul, pierde viaþa ºi nu ºtie sã ºi-o mai gãseascã nici prin
bucurie, nici prin durere, cãci frica de Dumnezeu este înþelep-
ciunea vieþii, este darul pe care i l-a dãruit Dumnezeu omului
ca sã-l ia ºi sã se foloseascã de el pentru viaþa lui Dumnezeu
în el, nu pentru viaþa lui în el. N-a mai ºtiut omul calea spre
Dumnezeu apoi, cãci greºeala, dacã nu te întoarce la Dumne-
zeu, la frica de Dumnezeu, se face viaþã a omului greºeala, ºi
stã omul în ea, ºi nu mai stã în Dumnezeu, cãci ca sã stai în
Dumnezeu, trebuie sã semeni cu El, sã iubeºti suferinþa, care

nu te lasã sã mori, ºi care te întoarce la Tatãl, aºa cum pe
Mine M-a întors la Tatãl crucea suferinþei Mele de la omul cel
necredincios, cel fãrã fricã pentru paza vieþii lui cea de la
Dumnezeu. 

O, poporul Meu, e mare, mare taina lui Dumnezeu cu
omul pe pãmânt. Chiar dacã Domnul nu Se lasã vãzut, El este
cu omul, cãci pe pãmânt Eu ºi cu Tatãl l-am zidit pe om, ºi am
pus în el din Noi duh de viaþã, am pus în om fiinþã din fiinþa
Noastrã ºi am rãmas în tainã lângã om, cãci aºa este Dumne-
zeu cu omul, ºi aºa trebuie sã ºtie ºi apoi sã creadã omul ca sã
nu piardã frica de Dumnezeu, sã nu piardã omul cãrarea
aceasta care îl þine pe el lângã Dumnezeu, ºi pe Dumnezeu,
lângã el. 

Când omul se roagã Tatãlui nostru, nu ºtie omul sã în-
þeleagã ce spune. I-am învãþat pe ucenici sã nu-L înþeleagã
greu pe Dumnezeu, ºi le-am spus sã se roage în chip smerit ºi
sã-ºi punã viaþa mereu în mâna Tatãlui ºi sã nu facã ce fac
pãgânii care neînþelegându-L pe Dumnezeu strigã ºi rostesc
mulþime de cuvinte spre Tatãl. Eu însã i-am învãþat pe ucenici
sã zicã frumos, cuvânt spre Tatãl, ºi sã cuprindã în el tot ce
trebuie sã audã Tatãl ºi sã le dea lor. 

O, ce frumos este sã te rogi Tatãlui aºa cum le-am spus
Eu la ucenici sã se roage, spunând: «Tatãl nostru, Care eºti în
ceruri, sfinþeascã-se numele Tãu; vie împãrãþia Ta, ºi în ea,
voia Ta pe pãmânt ca ºi în cer». O, poporul Meu, când Noi,
Tatãl ºi Fiul, l-am fãcut pe om, pe pãmânt l-am fãcut, ºi a fost
atunci cerul ºi pãmântul, Dumnezeu ºi omul pe pãmânt, ºi a
fost voia lui Dumnezeu pe pãmânt ºi în cer deodatã. Acum
douã mii de ani când i-am învãþat pe ucenici cum sã vorbeas-
cã pe pãmânt cu Tatãl, le-am spus sã-I zicã Tatãlui: „Tatãl
nostru, Care eºti în ceruri“. O, ce mult aº vrea sã fie acum
vremea aceasta, sã înþeleagã de acum omul, sã înþelegi, po-
porul Meu, ºi de la tine sã înþeleagã omul cã Dumnezeu este
vestit de om peste pãmânt, ºi prin propovãduire omul se face
cerul lui Dumnezeu ºi îl învaþã pe alt om sã sfinþeascã pe
pãmânt numele Tatãlui ºi sã-I cearã în fiecare zi pâinea cea
spre fiinþã ºi sã fie iubitor ºi iertãtor pentru orice semen, ca sã
fie ºi Tatãl asemenea, iertãtor pentru greºalele lui de om, cãci
omul a învãþat cel mai întâi sã greºeascã, sã dea din el frica ºi
sã greºeascã lui Dumnezeu, sã-L pãrãseascã pe Dumnezeu
pentru ca sã împãrãþeascã omul pe pãmânt. Dar la ucenicii
Mei le-am spus sã facã vie pe pãmânt împãrãþia Tatãlui ºi
voia Tatãlui, ºi aceasta sã-i fereascã pe ei de ispita cea rea
care s-a nãscut în om dupã ce omul a dat din el frica. 

Vreau sã-l învãþ pe om sã iubeascã ºi sã poarte cu el
arma cea împotriva pierzãrii: frica de Dumnezeu, care îl în-
vaþã pe om sã iubeascã suferinþa cea sfântã, crucea, care îl
aºeazã pe om pe calea spre Dumnezeu. Amin. 

Îþi spuneam, poporul Meu, când începusem sã ies cu
tine în lume pildã de iubire a ta cu Dumnezeu, îþi spuneam cã
vreau sã aduc cerul pe pãmânt, pe tot pãmântul, ºi apoi sã Mã
las descoperit, sã-Mi las vãzutã slava ºi cerul în care stau ºi
din care lucrez pentru tine, ºi cu care te port pe tine spre Tatãl.
Voiesc sã te învãþ sã crezi taina cerului pe pãmânt cu tine, tai-
na Tatãlui, Care este în ceruri lângã tine, sfinþindu-ªi numele
pe pãmânt ºi în cer, dar roagã-te sã te facã Tatãl voie a Sa ºi
împãrãþie a Sa prin voia Sa în tine mereu, prin fiinþa lui Dum-
nezeu în tine, ca sã ai tu Tatã slãvit, poporul Meu, ºi El sã fie
iertãtor ca ºi tine, ºi tu sã fii iertãtor ca ºi El, ºi ca sã te fereas-
cã El de tot rãul din om, de cel dinãuntrul tãu ºi de cel din
afara ta, aºa cum Eu i-am învãþat pe ucenici sã cearã la Tatãl
ºi sã se facã ei unii pentru alþii cerurile Tatãlui, Dumnezeu
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lângã om pe pãmânt, ºi omul lângã Dumnezeu, aºa cum am
fost Noi cu omul la început pe pãmânt. Amin. 

O, poporul Meu, o, cetate a Domnului, este scris des-
pre cetatea Mea cã porþile ei vor fi deschise zi ºi noapte pen-
tru Domnul, ca sã nu fie noapte în ea, ci sã fie Domnul în
porþi, ºi sã fie cu tine ºi sã te înveþe credinþa cã Dumnezeu stã
pe pãmânt cu tine cu cerurile Lui, numai sã ºtii tu sã fii copil
ceresc, cãci fãrã grãire, fãrã vestire, fãrã propovãduire nu
poate ºti omul puterea lui Dumnezeu, iubirea Lui în om, po-
porul Meu. 

Te las sub iubirea biruinþei prin cruce. Te slobozesc,
binecuvântându-þi bucatele de pe masa ta frãþeascã, ºi Eu voi
pune pe masã cuvântul Meu apoi, toatã hrana pe care Eu
voiesc azi sã þi-o dau, poporul Meu. Dar te rog, fiule, sã te laºi
moale, sã te laºi uºor în inima Mea ca sã te pot Eu învãþa cu
multul taina lui Dumnezeu cu tine pe pãmânt ca ºi în cer,
poporul Meu, cãci frica de Dumnezeu este iubire, ºi ea te
poartã ca Tatãl, de mânuþã pe cãrãrile tainelor Lui cereºti pe
pãmânt, cãci crucea este iubirea care-þi dã þie viaþã, poporul
Meu. Amin, amin, amin. 

*
AA cum, intru în mijlocul tãu din nou, intru prin

porþi, poporul Meu, ºi sã cauþi sã ai credinþã
neclãtinatã pentru minunea venirii Mele la tine, cã lumea nu
crede cã Eu mai vin pe pãmânt în vremea ei. Ea vorbeºte me-
reu despre vremi viitoare pentru venirea Mea, ºi face aceasta
ca sã nu Mã primeascã, sã nu se sfinþeascã, sã nu se lase de
deºertãciuni, sã nu iubeascã frica de Dumnezeu, taina aceasta
mare, prin care omul nu stã fãrã Dumnezeu pe pãmânt. Eu pe
pãmânt l-am fãcut pe om, iar Tatãl a fost lângã Mine pe pã-
mânt, cãci pãmântul este aºternutul picioarelor Noastre pre-
cum ºi al omului este, cãci omul stã cu picioarele pe pãmânt
ºi cu trupul în cer ca ºi Dumnezeu, dar omul nu ºtie ce este
cerul ºi pãmântul, ºi nu ºtie ce este trupul lui. 

Trupul omului este casã, poporul Meu. O, fiule învãþat
de Dumnezeu, nu uita cã dacã Eu cu Duhul Meu nu aº fi
locuit în ucenicii Mei acum douã mii de ani, dacã Duhul Meu
nu i-ar fi avut pe ei casã, Eu n-aº fi putut sã Mã fac cunoscut
oamenilor, n-ar fi aflat oamenii de Dumnezeu dacã Eu ºi cu
Tatãl n-am fi gãsit sãlaº ºi cer în ucenicii Mei care sfinþeau
numele Tatãlui ºi numele Meu; dacã ei n-ar fi fãcut vie îm-
pãrãþia Mea în ei, cãci ei s-au dat din ei ºi Mi-au lãsat Mie
trupul lor ca sãlaº, ºi am pus în ei pe Duhul Sfânt al Tatãlui ºi
al Meu, ºi am fost pe pãmânt cu oamenii, poporul Meu. 

O, nu mai stã omul din umbletul minþii lui, nu mai stã
liniºtit cu mintea ca sã pot sã stau Eu de vorbã cu el ºi sã-l
învãþ învãþãturã din cer, din Mine sã-l învãþ, cãci de la om
când ia omul, el rãmâne în mintea lui ºi nu iese din ea, ºi ea
nu iese din el, ºi nu-l pot gãsi pe om liber de el ca sã bat ºi
sã-Mi deschidã ºi sã-i dau din Mine, ºi ca sã fac în el credinþã
cu care el sã-ºi lucreze mântuirea, cã mare este lucrarea mân-
tuirii. Ea este rodul credinþei, ºi iatã, credinþei îi trebuie rod
ca sã se poatã omul mântui prin ea de moarte. 

Omul iubeºte mai mult întunericul decât lumina; iu-
beºte mai mult faptele lui rele, care se trezesc mereu în el,
pentru cã omul nu mai are fricã de Dumnezeu, Care vede în
om ºi peste om. Dar pe tine, poporul Meu, te îndemn, în
numele suferinþei Mele de pe cruce, sã ai grijã multã ºi mare
sã-þi treacã prin inimã rugãciunea, cã dacã ea îþi trece prin
minte, mintea o ia ºi o duce cum duce apa la vale tot ce gã-
seºte în calea ei. Te îndemn cu lacrimi, sã râvneºti, poporul

Meu, la darurile duhovniceºti, chiar dacã nu ajungi sã iubeºti
darul proorociei, dar credinþei îi trebuie rod bogat de la daru-
rile tale duhovniceºti, care sã-þi lucreze mântuirea, cãci ea nu
se capãtã decât prin credinþã, iar credinþa este cea lucrãtoare,
nu cea amorþitã care îl þine pe om departe de voia lui Dum-
nezeu. Apostolul Pavel se lãuda în credinþã, dar el spunea aºa:
«Mie sã nu-mi fie a mã lãuda decât numai în crucea lui
Hristos Domnul, prin care lumea este rãstignitã pentru mine,
ºi eu, pentru lume». 

O, fiilor, cel ce fuge de calea crucii Mele, acela nu iu-
beºte calea cu Mine ºi nu-ºi lucreazã mântuirea, care are ca
sprijin frica de Dumnezeu, cea care îl face pe om sã-L iu-
beascã pe Domnul cu iubire care cautã în ea putere pentru ea,
bucurie pentru ea, credinþã pentru ea, cãci Eu fãrã credinþa
ucenicilor Mei nu M-aº fi putut face iubire în cei mulþi care
M-au aflat ºi M-au iubit fãrã de liniºte, cãci iubirea îl face
mare pe om, ºi lucrãtor în calea aºteptãrii venirii Mele spre
om cu darurile iubirii, cu roadele ei, cu mântuirea, care pe
toate ale Mele le are în ea. Amin. 

Voiesc, poporul Meu, sã te învãþ tot mai desluºit taina
Mea cu tine ºi lângã tine, ca sã Mã poþi iubi, ca sã Mã poþi
urma cu mai mare trãire, cu mai mult rod al credinþei tale în
venirea ta la Mine ca sã pregãtesc prin cuvânt pãmântul pen-
tru ziua Mea cea mare când biruinþa Mea toatã va lua moar-
tea de pe pãmânt, cãci haina de pe om se stricã de la om, de
la ceea ce face ºi mãnâncã omul cu inima ºi cu trupul. Israel
mânca manã din cer, ºi dacã îºi hrãnea aºa trupul, se hrãnea
aºa ºi haina trupului, ºi nu se mai strica haina lui. Dar el ºi-a
lucrat moartea, ºi-a lucrat-o cu inima pe dinãuntrul lui, ºi a
împãrãþit în el moartea, nu Dumnezeu. Iatã cum ºi de unde se
stricã omul, ºi apoi moare necunoscând lângã el pe Dumne-
zeu de viaþã, de cer, de iubire a lui. 

În vremea trâmbiþãrii Mele prin Verginica, dacã Eu îi
spuneam unui creºtin cã are în el moartea care îi mãnâncã pe
dinãuntru viaþa ºi inima ºi sãnãtatea ei cea de la Mine, dacã îi
spuneam cã are iubire de sine, el nu credea. Nu crede creºti-
nul, nu ºtie cã are iubire de sine, cã el se socoteºte dupã min-
tea lui, nu dupã Mine. Dar el este ºi în cer, este ºi la Mine aºe-
zat de îngeri, iar cerul e cer, nu e pãmânt, poporul Meu. 

O, copii învãþãtori, o, copii din porþi, dacã cei ce cred
venirii Mele pe pãmânt cuvânt, dacã aceºtia ºi-ar da Mie min-
tea, aceia ar înþelege cu ea pe Domnul, pe Tatãl, Fiul ºi Sfân-
tul Duh. Cine nu vã poate iubi pe voi cu toatã puterea fiinþei
lor, ca apoi sã pun Eu iubirea Mea în ei aºa cum am pus-o în
voi, aceia nu au priceput tainele venirii Mele pe pãmânt, ºi
ispitesc intrãrile ºi ieºirile Mele prin porþi, ºi pe Mine Mã iau
din cer, zic ei, iar pe voi vã iau de pe pãmânt, ºi aceºtia nu ºtiu
cã Eu îi iau pe ei din voi ca sã-i cunosc, ºi ca sã nu le spun ºi
lor când va veni ziua Mea cea cu slavã, sã nu le spun: «Nu
ºtiu de unde sunteþi». Duhul Meu, copii învãþãtori, nu e duhul
vostru, ci e al Meu, iar duhul vostru este locaºul Meu din voi,
este ochiul Meu peste Israel. Amin. 

O, ce bine îi este creºtinului care Mã primeºte pe Mine
prin voi ºi nu pe voi, ºi care din iubire pentru Mine face
aceasta! O, ce bine îi este creºtinului care vine sã se aºeze în
sfat cu voi, în sfatul Meu, ca sã pot Eu sã vin ºi sã-i dau, ºi sã
fie sfatul Meu binevenit ºi cu credinþã aºteptat, ºi sã nu mai
facã nimic creºtinul decât pe cele ale sfatului Meu, cãci cele
ale sfatului lui îl scot pe el afarã din Mine de fiecare datã când
el le are de fãcut pe cele ale lui, care nu sunt din Mine luate
spre lucru. 

O, ce bine îi este celui ce iubeºte sã stea în sfatul Dom-
nului! Atunci Eu M-aº mlãdia dupã cum este mlãdierea cre-
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dinþei ºi a iubirii fiului acestei lucrãri de cuvânt al Meu peste
Israel, ºi aº putea lucra cu sfatul Meu, aºa cum Eu iubesc sã
lucrez ºi sã ascult de Tatãl, ºi sã am aºa ºi nu altfel loc prielnic
în creºtin, ºi sã nu Mã sfiesc de firea creºtinului, ºi sã nu Mã
tem sau sã Mã împiedic de asprimea lui cea înspre voi, cãci
cine vã iubeºte pe voi, vã primeºte ºi vã aºteaptã dinspre
Mine spre el, ºi cu unul ca acela Eu pot sã stau în sfat ºi sã fiu
cu tot binele între cei ce sunt poporul Meu. Amin. Când Eu
lucrez prin voi ºi vã trimit cu Duhul Meu din voi, voi sunteþi
plãpânzi, ºi dacã Eu nu v-aº da tãrie, n-ar mai avea loc ºi
putere sfatul cel de la Mine pentru tot lucrul cel cu binecu-
vântarea Mea lucrat. Este scris în Scripturi cã porþile cetãþii
Mele vor fi deschise zi ºi noapte ca sã fiu cu poporul Meu, dar
sã fie cu Mine poporul, ºi aºteptându-Mã sã fie. Amin. 

Pe pãmânt sunt numai mlaºtini pentru mintea omului,
poporul Meu, dar tu adumbreºte-te sub cruce, cã nu e bine sã
te lupþi cu valurile, ci e bine sã-þi laºi mintea liniºtitã ºi sã laºi
din mânã cârma în vreme de valuri ºi de mlaºtini, ca sã poþi
pluti pânã ce se liniºtesc valurile. Adumbreºte-te sub cruce în
vremea ta cea grea, ºi cautã sub pace ºi sub rãbdare aºteptând,
cã mintea omului este trasã de mlaºtini chemãtoare din toate
pãrþile, dar Eu te-am învãþat sã stai în cer mereu, ºi sã înveþi
sã fii locaºul Tatãlui, cerul Tatãlui, poporul Meu, sfinþind cu
inima ºi cu gura ta numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului
Duh. Amin. 

I-am probat în iubire pe creºtinii acestei veniri a Mea,
i-am probat prin iubirea lor de Verginica, prin care Eu trâm-
biþam ºi eram cu poporul, ºi i-am gãsit cã aveau pentru binele
lor credinþã ºi nevoie de ea, nu cã o iubeau pe ea pentru Mine
ºi pentru mântuirea lor cea de la Mine, cea de sub cruce ºi nu
cea fãrã de cruce, cã nu este fãrã cruce mântuire slãvitã, po-
porul Meu. I-am probat mai apoi pe creºtini prin iubirea lor
de voi, copii prin care Eu vin acum ca sã fiu cu poporul. I-am
probat pe mulþi, ºi i-am gãsit cu iubire de ei, aºa cum au fãcut
ºi creºtinii Mei cei mai de la începutul lucrãrii Mele, care Îmi
pizmuiau ºi Îmi ispiteau scula prin care îi dãruiam pe ei cu
binecuvântãrile cerului ca sã nu piarã ei de pe pãmânt ºi din
cer prin iubirea de sine a lor. Dar vreau, prin voi, copii învã-
þãtori, sã învãþ poporul sã stea sub crucea Mea ºi sã nu piardã
frica de Dumnezeu, ºi sã-ºi agoniseascã din toatã inima ºi
cugetul ºi sufletul ºi dragostea lor rãspuns bun dupã plãcerea
Mea la capãtul trudei Mele pentru mântuirea multora. Sub
cruce e dulce viaþa, e vie, are inimã vie, cã numai Domnul
este Cel viu dacã El poate sta ºi lucra în om. Învãþaþi poporul
sã iubeascã rãbdarea de sub crucea Mea ºi nu altã rãbdare,
cãci altã rãbdare se zbate în om tot de la iubirea de sine a
omului. Staþi de veghe, fiilor copii, ºi staþi deschiºi spre Mine.
Staþi porþi deschise, ca sã-l pot þine mereu, mereu în luminã
pe Israel ºi ca sã am popor, cãci poporul Meu este cel ce um-
blã în luminã. Amin. 

O, poporul Meu, încearcã mereu, mereu, ºi apoi sã poþi
mereu, mereu sã fii mãrturisitor al Meu dinãuntrul tãu mai
întâi, ºi apoi din afara ta între frate ºi frate, ca sã te vadã Tatãl
din ceruri, sã vadã de lângã tine cã tu sfinþeºti numele Lui pe
pãmânt ca ºi în cer, în trup ºi în duh, poporul Meu, ºi sã vadã
El în mijlocul tãu împãrãþie vie a Sa ºi sfatul voii Sale în tine.
Lasã-te uºor ºi moale în mâna Mea, ºi apoi în inima Mea, ca
sã poþi pricepe în toatã vremea taina Domnului cu tine pe
pãmânt, cãci Eu ºi Tatãl pe pãmânt l-am fãcut pe om, pe pã-
mânt ºi în cer, laolaltã acestea; ºi nu uita cã frica de Dumne-
zeu este iubire ºi te þine în Tatãl, ºi nu uita cã Domnul stã în
ceruri ºi Se sfãtuieºte în ele ºi cu ele, ºi nu uita cã Tatãl ºi Fiul

ºi cerul suntem lângã tine ºi te þinem de mânuþã, ca sã aibã
Domnul în tine cerul pe pãmânt, poporul Meu. Amin, amin,
amin. 

14/27 septembrie 2005

Praznicul Acoperãmântul Maicii Domnului 

Iubirea este cuvânt dulce, cuvânt de înþelepciune, cuvânt de certare,
cuvânt de nãdejde, ºi este cuvânt de dor. Nimeni nu poate fi decât
prin iubire. Mâhnirea ºi mânia sunt pãcate asupra Duhului Sfânt.
Iubirea cea cu dreptate va întocmi pe toate câte vor fi pe vecii. 

SS unt Domnul, copilaºi strãjeri. Hai sã aºezãm în
carte cuvânt. Hai sã mângâiem, cu masa cuvân-

tului, pe mama Mea Fecioara ºi cerul ei de heruvimi, de sera-
fimi ºi de îngeri. Hai, copii strãjeri la porþi, cã Eu, Domnul
Dumnezeul vostru, vã sunt vouã tot ce nu aveþi voi pe pã-
mânt, care sã vã ajute pentru Mine în porþi, cãci voi pentru
Mine v-aþi nãscut ºi nu pentru voi, ºi Eu sunt pe pãmânt prin
voi. Amin. 

Pe pãmânt e greu, fiilor, e greu pentru cã nu este iubire
în inimi, iar omul ar trebui sã fie cea mai de sus locuinþã de
iubire, cã altfel omul, bietul de el, e rece, e aspru, e urât, e fãrã
nici o frumuseþe, cãci iubirea are mare staturã când ea îºi aflã
casã în om. Iubirea este cuvânt ºi dulce cuvânt mai întâi de
orice lucrare a ei, dar ea este ºi cuvânt tare când Mã apãrã pe
Mine ºi pe cei ce Mã iubesc în ei ºi în afara lor cu faþa Mea,
nu cu faþã omeneascã. 

O, poporul Meu, cobor pe masa ta cuvânt ca sã-þi des-
chid tainele iubirii Mele în om ºi sã vezi faþa ei pe care þi-o
arãt prin cuvânt, fiule. Te aºez sub acoperãmântul cuvântului
Meu ca ºi mama Mea Fecioara, care este cu Mine în cuvânt
pentru serbarea ei de azi între sfinþi ºi între îngeri ºi între
puteri cereºti. 

Iubirea este cuvânt dulce atunci când ea se face în om
rugãciune, cuvânt de iubire ºi de slavã pentru stãpânul ei. Ea
este cuvânt cu tãrie atunci când se face râvnã împotriva celui
ce loveºte în faþa Mea de pe pãmânt. Ea este cuvânt de înþe-
lepciune de viaþã atunci când are fii supuºi ei pentru slava
Mea pe pãmânt. Iubirea este cuvânt de certare atunci când cei
ce intrã sã stea sub numele ei lovesc în ea pentru iubirea de
ei, cãci scris este: «Cu cel îndãrãtnic Mã voi îndãrãtnici». Iu-
birea este cuvânt de nãdejde ºi de pace pentru fiii cei senini
ai ei, pentru cei dulci lui Dumnezeu ºi fiilor lui Dumnezeu,
care sunt iubire precum Dumnezeu este iubire. Ea este dor ºi
cuvânt de dor pentru cei gingaºi ai ei, prin dor cu bunã cuviin-
þã ºi cu aleasã ºi cereascã purtare. ªi, iarãºi, ea spune cã este
scris: «Cu cel cuvios, cuvios voi fi; cu cel ales, ales voi fi». 

Iubirea este floare rarã, poporul Meu, ºi nu se mai gã-
seºte pe pãmânt. Ea nu poate vieþui prin spini ºi prin mlaºtini.
Ea poate trãi pe loc înalt ºi însorit, pe loc senin ºi paºnic, pe
loc fertil, verde ºi rodnic pentru ea. 

O, copii din porþi, voi Mã aveþi în voi cu faþa Mea, cu
viaþa Mea, cu dorul Meu, ºi prin Mine ºtiþi voi sã-i spuneþi
rãului rãu ºi frumosului frumos ºi omului înger sau diavol,
aºa cum am ºtiut Eu sã spun dupã cum este inima ºi faþa ºi
dorirea omului. Dacã fiii acestui popor nu cunosc faþa ºi cu-
vântul Meu în voi, ei nu ºtiu sã se facã locaºe ale iubirii Mele
pe pãmânt. Cine dã sã se asemene cu voi prin cele omeneºti
din el, acela greºeºte, cãci Eu, Domnul, nu caut la firea omu-
lui, ci caut la Duhul Meu din om, cãci Dumnezeu este Duh,
ºi apoi cuvânt ºi faptã, iar omul este trup, ºi apoi cuvânt ºi
faptã prin cele ale firii trupului lui. Aceºtia rãnesc cu cuvân-
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tul ºi cu fapta lor ºi nu ºtiu aceºtia sã stea sub duhul iubirii
Mele din voi, ºi care se apleacã sã-l ridice pe om din sângele
lui, cã numai în sângele lui, numai în firea lui se zbate cel ce
este firesc ºi nu duhovnicesc. 

Vã mângâi, copii însuspinaþi în porþi, vã mângâi Eu,
Domnul, cu durerea cuvântului Meu în suferinþele lucrului
Meu cu voi ºi prin voi peste tot poporul acestui cuvânt, cã
mulþi au voit cu voia lor sã se adãposteascã de rãul de pe pã-
mânt sub acoperãmântul vieþii cuvântului Meu, care izvorãºte
din Mine prin voi peste pãmânt. Le desfac tainele iubirii ºi
faþa ei la cei ce sunt numiþi sau se numesc poporul Meu. 

Iubirea este floare rarã, iar mama Mea Fecioarã lasã
peste tine, poporul Meu, acoperãmântul ei, cuvântul ei de
iubire în ziua ei de serbare în mijlocul tãu. Amin, amin, amin. 

– TT u, Fiule scump al meu, eºti în mine cuvânt.
Iubirea este cuvânt dulce; ea este cuvânt cu

tãrie; ea este cuvânt cu certare; ea este cuvânt de nãdejde ºi
de pace, ºi este cuvânt de dor, Fiule Izvorule. Ea ºtie sã iu-
beascã ºi ºtie sã pedepseascã; ea ºtie sã întãreascã ºi ºtie sã
doreascã; ea ºtie tot ce este ea peste tot ce este omul, Fiule al
iubirii mele pentru Tine ºi pentru omul iubit de Tine. Amin. 

Poporule, poporule al acestui cuvânt de dor dupã om!
Eu îþi dau azi o povaþã aleasã din cele mai nepãtrunse puteri
ale iubirii, iar tu sã iei povaþa mea. Puterea iubirii este cu-
vântul Domnului de peste tine. Aceasta este puterea Fiului
meu, cãci nimeni nu poate sã fie puternic decât prin iubire.
Povaþa mea, iat-o, aceasta este: ia ca acoperãmânt al fiinþei
tale cuvântul Fiului meu de câte ori îl lasã Domnul peste tine.
Citeºte-l în vremea Evangheliei; ia-l ca pe Evanghelie ºi
citeºte-l, de la un cuvânt pânã la celãlalt care îi urmeazã. Ia
din el tot ce te þine treaz pentru lucrarea lui, cã dacã nu-i dai
fiinþã prin citire bisericeascã, tu faci altceva, tu faci fire a ta,
popor al acestui cuvânt care se face peste tine acoperãmânt
ceresc. Dacã tu nu-l iei ca sã citeºti mereu din el ca din Evan-
ghelie mereu proaspãt venitã de la Domnul la tine, tu nu-i poþi
da fiinþã ºi viaþã ºi miºcare ºi faptã în mijlocul tãu, ºi te nu-
meºti dispreþuitor de Dumnezeu, neprimitor ºi nepurtãtor de
Dumnezeu. Citeºte la vremea Evangheliei la sfintele slujbe,
citeºte spre împlinire cuvântul Domnului care vine la tine,
cuvântul de viaþã. Citeºte, ca sã nu uiþi chemarea Domnului ºi
împlinirea peste tine a cuvântului iubirii Lui. 

Când Fiul meu era pe pãmânt printre oameni, oamenii
nu-L iubeau, ºi de aceea nu-L cunoºteau, dar diavolii din oa-
meni se temeau de El, ºi mãrturisindu-L pe El Hristosul Tatã-
lui se rugau la El sã nu-i piarã pe ei mai înainte sã-ºi sfârºeas-
cã ei timpul ºi lucrarea între oameni. Ucenicii Lui când au-
zeau numele Lui mãrturisit de diavoli, se minunau de puterea
Lui, cãci El era Unul Domn cu putere, ºi numai aºa lucra, iar
diavolii din oameni Îl mãrturiseau pe El Hristosul Tatãlui. 

O, popor al acestui acoperãmânt de cuvânt! Dacã tu nu
poþi sã cunoºti taina Golgotei Duhului Sfânt, aºeazã-te supus
sub aceastã iubire, ca sã cunoºti apoi iubirea de pe Golgota
Duhului Sfânt, cãci pe drumul Golgotei nu se merge oricum,
nu se stã oricum, ci se stã cu fiori de Duh Sfânt ºi cu sudori
biruitoare peste toatã firea, ca sã poatã veni învierea, ºi sã se
poatã rosti cuvântul învierii morþilor, ºi sã se vesteascã aceas-
ta din vârful biruinþei Golgotei, cã frumoasã ºi dulce este tai-
na Golgotei Duhului Sfânt, taina iubirii, popor al Fiului Cu-
vântului, ºi pe aceastã cale trebuie neînfricoºare, prin iubire
din cer pe pãmânt. 

Au creºtet încoronat cei de pe drumul slavei Golgotei
Duhului Sfânt, ºi nu se poate fãrã cununã de daruri lucrãtoare,

nu se poate pe aceastã mãreaþã cale cu fii ai mãririlor cereºti
pe ea. Povaþa mea de peste tine este aceasta: citeºte cuvân-
tul Fiului meu de la o coborâre la alta a Sa la tine; citeºte-l în
vremea citirii Evangheliei; citeºte-l mãcar în fiecare zi, ºi
aºeazã-l peste tine apoi, popor al acestui cuvânt. Nu sta, fiule,
fãrã acest acoperãmânt, ci tu sã stai sub puterea acestor taine
ale iubirii, cãci fiecare cuvânt al Fiului meu are peste tine
slava lui ºi darurile lui, cãci este cuvânt cu dor în el, ºi tu
trebuie sã-I dai Domnului ce-þi cere, popor cu nume de fiu.
Amin. 

Iar Tu, Copil supus sub taina iubirii, de la naºterea Ta
din Tatãl Cel fãrã de ani precum ºi Tu eºti, supus vei sta sub
puterea iubirii, Fiule al Tatãlui ºi al meu deodatã, ºi mereu vei
învãþa pe cei ce iau ºi pe cei ce nu iau iubirea cuvântului Tãu.
Iar acum, la sfârºit de timp, eu îi plâng pe cei ce nu ºtiu ce
este acest izvor al iubirii, pe toþi cei ce Te alungã din ei necu-
noscându-Te în ei cu faþa Ta seninã ºi dulce, cã aceºtia au
uitat când Tu le-ai spus cã mâhnirea ºi mânia sunt pãcate asu-
pra Duhului Sfânt, este pedeapsã adusã venirii Tale la om,
Fiule Care cauþi ºi tot cauþi la om. Dar Tu eºti floare rarã ºi
scumpã, iar omul este mult ºi urât, Fiule scump, ºi nu cunoaº-
te omul tainele ºi faþa iubirii. Eu am stat lângã Tine acum, ºi
am dat poporului Tãu povaþã ca sã-Þi mângâi Þie durerea ºi
sã-Þi alin lacrima Ta cea multã, care se face izvor de cuvânt
peste om, pentru ca sã Te faci cunoscut de om, Dumnezeule
tainic. Amin, amin, amin. 

– OO,popor al cuvântului Meu, aº vrea sã pot
sã-þi dau cuvânt, pentru ca sã înveþi, sã pot

sã-þi dau staturã în cuvânt ºi în faptã, sã pot sã-þi dau cuvânt
pentru credinþã în darurile duhovniceºti, sã pot sã-þi dau cu-
vânt pentru roade de Duh Sfânt, poporul Meu. Au împletit în-
gerii ºi sfinþii la unii din voi coroniþe, ºi aº voi sã pot sã vi le
dau, ºi sã lucraþi sub slava lor. La sfârºit se dau coroniþe pen-
tru darurile Duhului Sfânt, dar Eu nu pot sã fac ca învãþãtorul
de pe pãmânt, care se uitã la faþa omului, la rangul omului.
Nu pot sã fac aºa ceva, ci împart dupã truda celui ce a lucrat
darurile Mele peste pãmânt ºi în oameni. Pe pãmânt nu este
duh de dreptate, iar în cer locuieºte dreptatea ºi fiii ei. Vã rog
pe toþi, faceþi-vã rost de coroniþe, ºi cãutaþi sã învãþaþi mai
întâi din ce sunt ele împletite de cãtre îngeri ºi sfinþi, ºi apoi
învãþaþi din ce nu se poate împleti o coroniþã. Râvniþi la daru-
rile duhovniceºti, iar îngerii ºi sfinþii sã le vadã în voi lucrând,
ca sã vã poatã împleti din lucrarea lor coroniþã, fiilor. Vã va
fi ruºine prea mult, prea greu dacã nu veþi avea coroniþe, dacã
nu veþi strânge rodul darurilor duhovniceºti, înþelepciunea
cea aleasã, purtarea cea aleasã, cu care se poate lucra rod de
daruri cereºti. Darurile sfinþilor se poartã prin vãzduh, de la
pãmânt înspre cer, ºi dau sfinþii sã caute vrednicie în voi pen-
tru daruri sfinte. Lucrarea Mea cu tine, poporul Meu, trebuie
sã arate faþa cerului pe pãmânt înaintea oamenilor, ca sã poatã
omul vedea cerurile în care Tatãl locuieºte cu Fiul Sãu ºi cu
sfinþii. Amin. 

O, fiilor, se zbat îngerii rãi sã vã facã pe unii din voi
asemenea lor, sã vã goleascã inima de Duhul Meu ºi sã staþi
în duhul vostru ca sã vã despartã de Duhul Domnului, Care
aºteaptã sã-ªi ia toatã împãrãþia pe pãmânt. Faceþi-vã rost de
scãpare uitându-vã la Mine ºi luând în voi chipul Meu. Nu e
bun chipul vostru în voi. E bun chipul Meu în voi, întru sãnã-
tate de minte în voi. Sãnãtatea de minte nu este alta decât
mintea Mea în voi, dar faceþi-Mi loc în voi. ªi dacã nu ºtiþi
cum, înseamnã cã nu aþi cãutat sã învãþaþi aceasta pânã acum
ca sã puteþi acum avea coroniþã împletitã de îngeri ºi de sfinþi
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pentru învãþãtura cea aleasã ºi pentru roadele ei în voi.
Râvniþi la darurile duhovniceºti, fiilor. Amin. 

Te las, poporul Meu, sub acoperãmântul cuvântului
Meu ºi luptã-te, fiule, pentru daruri duhovniceºti, ca sã ai, ºi
ca sã fii copilul Meu, ºi sã te cunosc cã eºti al Meu ºi cã din
ale Mele ai ºi lucrezi. 

Iar voi, copii cârmaci ai Mei, staþi la cârmã, staþi cu
dreptate, cãci iubirea cea cu dreptate este cel mai tare dar
duhovnicesc, ºi cu el Îmi voi întocmi prin voi pãmântul celor
vii, ºi apoi moºtenii lui pe el. Amin, amin, amin. 

1/14 octombrie 2005

Sãrbãtoarea cuvioasei Parascheva 

Lenea pentru cele duhovniceºti vine de la nesupunere. Nimic nu-l
osândeºte pe om decât întunericul din el. Orice lucrare a luminii îºi 

are vrãjmaºii ei. 

LL ucrarea îngereascã a coborârii cuvântului Meu
pe pãmânt la tine ca sã te hrãnesc ºi sã trãieºti,

poporul Meu, aceastã lucrare este slujitã în mare slavã de
cãtre îngeri în cete, cãci cerul îºi are lucrare îngereascã pentru
el peste pãmânt, iar duhul întunericului, potrivnicul lui Dum-
nezeu, Îmi stã mereu în cale ºi nu ascultã oricum ca sã se dea
în lãturi ca Eu sã trec spre tine ºi sã gãsesc porþile întãrite ºi
sã-Mi deschidã ele ca sã-þi pun masã cereascã ºi sã te þin la
ea, poporul Meu, ºi sã nu piarã din calea Duhului Sfânt su-
fletul tãu ºi sã nu aibã cine sã-l dea lui Dumnezeu, de unde el
purcede, cãci taina cea despre cele zece fecioare, cinci înþe-
lepte ºi cinci nebune, Eu, Domnul slavei cereºti, am spus-o
pentru salvarea omului, ºi am spus-o cu mare durere, ºi prin
ea l-am învãþat pe omul credincios numelui Meu cel din Tatãl,
sã nu se joace cu vasul Sãu, sã nu stea gol, sã nu stea el, ci sã
stea luminã a Mea în el, ca sã-l gãsesc luminã a Mea când Eu
mereu, mereu vin, însoþit de îngerii care rostesc mereu, mereu
în slavã ºi în tainã peste tine: «Iatã Mirele!». 

Venirea Mea cuvânt, în slavã de îngeri purtat peste
tine, poporul Meu, se desãvârºeºte în mare, mare frumuseþe,
cu atât mai mult cu cât îngerii întunericului din om Îmi taie
calea spre vasele Mele din care Eu te hrãnesc cu viaþa cuvân-
tului Meu, Îmi taie calea spre locul în care Eu Îmi am sãlaº ºi
porþi de intrare pentru venirea Mea. Dacã omul i-ar vedea pe
îngerii întunericului luptând pentru pierzarea omului ca sã
nu-l am Eu al Meu pe om, omul s-ar înspãimânta ºi ar cãdea
biruit de spaimã mare, ºi tot aºa i s-ar întâmpla ºi dacã ar ve-
dea slava de heruvimi, de serafimi ºi de îngeri când Eu vin ºi
lucrez coborârea Mea la om pentru ca sã-i dau omului hranã
din cer, spre nestricãciunea lui. Eu însã Îmi întãresc calea ºi
Mã aºez pe ea cu puterea Mea, din care dau celor purtãtori de
slava lui Dumnezeu întru venirea Sa dupã om, cãci dacã nu
M-aº aºeza în purtãtorii Mei când vin ºi Mã port peste pãmânt
pentru lucrãrile Mele cele scrise în Scripturi sã le lucrez,
atunci Eu, Domnul, aº sta îndurerat ca ºi îngerii coborârii
Mele, care tot aºa ar sta. Dar Eu stau puternic, cum sunt, iar
puterea Mea îi þine în taina sa ºi în lucrarea sa pe cei ce Mi-au
fost ºi Îmi sunt scarã a cerului, coborâre a Domnului ºi a
sfinþilor Sãi pe pãmânt la oameni, unde îngerii întunericului
îºi au lucrarea lor potrivnicã lui Dumnezeu ºi omului. 

Poporule, poporule hrãnit din cer! Cine se hrãneºte din
cer, acela este cer, iar întunericul duhurilor rele nu pãtrunde
în el. Poporule, poporule umbrit de slava îngereascã a cobo-
rârii Mele la tine! O, cel ce învaþã de la Mine sã vegheze, ºi
vegheazã apoi, acela este vas cu untdelemn, iar Eu Mã fac în

acela feºtilã arzândã ºi merg cu ea peste pãmânt, ºi Mã fac
luminã a lumii când pot sã fac aceasta, când pot sã fiu în lume
ca sã fiu lumina ei. O, poporule cu masã din cer înaintea ta,
cu vas plin cu Hristos, vas plin cu untdelemn pe masa ta! Sã
ºtii cã duhul întunericului îºi ascunde faþa, ca sã-l primeºti. Sã
nu te faci vas al sãu. Cuvânt al sãu sã nu te faci. Slujitor al sãu
sã nu fii, fiule. Învaþã de la învãþãtorii tãi de peste tine ce face
slujitorul lui Dumnezeu ºi ce face slujitorul diavolului, po-
trivnicul lui Dumnezeu. Iatã durere fãrã de hotar. Duhul
omenesc al întunericului dã sã-ºi facã dreptate împotriva lui
Dumnezeu ºi a vaselor Mele cele pentru tine, poporul Meu,
vasele coborârii Mele la tine, cãci acest duh întunecat loveºte
în porþi, împroaºcã, scuipã, huleºte cu rãzvrãtire, vinde ºi se
zbate ºi se întunecã ºi dã sã-Mi defaime lucrarea ºi scara
coborârii Mele la tine, poporul Meu, cãci vai celui ce nu ve-
gheazã cu Mirele ceresc pentru venirea ºi lucrarea Lui! Vai
celor ce stau în lume ºi nu în Dumnezeu! Vai creºtinului intrat
în poporul Meu care apoi umblã la tainele lucrãrii Mele ca
s-o huleascã ºi s-o vândã! O, nu mai ai tu cum sã-L vinzi pe
Dumnezeu, tu, cel ce te scoli cu duh de nemulþumire, de rãz-
vrãtire, ºi apoi cu duh de hulã ºi de vânzare prin limba ta
trufaºã, care se face mãdular al îngerilor întunericului, ca ºi
inima ta în care te ascunzi de Dumnezeu ca sã-L defaimi apoi
în pãrþi. Eu sunt Cel Atotputernic, iar cine nu ºtie cine sunt ºi
cum sunt prin lucrarea cuvântului Meu, acela ºi-a luat mintea
ºi ochii din cartea aceasta ºi umblã cu duhul lumii, umblã ca
lumea ºi se face potrivnic lui Dumnezeu. 

Nu umbla, poporul Meu, cu potrivnicii lui Dumnezeu.
Tu, cel ce vrei sã rãmâi al Meu, nu umbla cu cel ce se luptã
cu Mine ºi cu tine. Stai cuminte, stai în cuvântul Meu împlinit
în tine ºi peste tine, stai cu cartea aceasta deschisã ºi stai în
carte. Nu sãri din cartea aceasta, din barca aceasta, cãci rãz-
boiul cel sfânt e cu atât mai mare cu cât din mijlocul tãu se
ridicã trãdãtori, defãimãtori ºi hulitori ai celor sfinþi ºi ai celor
sfinte ale Mele. Eu însã am limbã de ucenic destoinic în mij-
locul tãu, ºi cu ea te împuternicesc ºi te îngrãdesc ºi fac hotar
între tine ºi cel ce se desface pe sine din trupul acestui popor,
ºi nu Mã tem de om ºi de faþa lui cea pribeagã de Dumnezeu,
cãci vai celui ce se ascunde de Dumnezeu în mijlocul acestui
popor pentru voia lui însãºi, pentru lucrul lui însuºi! Vai, cã
acela se face întuneric, ºi este slujit apoi de îngerii întu-
nericului. 

Te-am învãþat, poporul Meu, lucrarea îngereascã. Des-
chide cartea ºi citeºte ce te-am învãþat, cãci þi-am spus sã nu
umbli pe pãmânt ºi în staulul Meu, sã nu umbli fãrã de îngeri
sau cu înger slab. Te-am învãþat sã nu vorbeºti doi câte doi,
cã acolo îºi face duhul întunericului cuib, ºi apoi el se întã-
reºte cu întuneric împotriva Mea ºi a fiilor care stau în lumi-
nã. ªi iatã, te fac atent pentru taina celor zece fecioare, cã nu
toate au fost înþelepte. Jumãtate din ele au fost nebune ºi n-au
vegheat ºi n-au vãzut pe Mire venind, iar când au dat sã batã
ca sã intre dupã ce s-au dus spre untdelemn strãin ºi cumpã-
rat, nu au mai vãzut, nu au mai auzit dinãuntrul nunþii decât
glasul Mirelui, care a spus: «Nu ºtiu de unde sunteþi!». 

O, creºtine care stai cu tine în braþe iar pe Domnul Îl
trãdezi prin iubirea de tine! Sã ºtii ºi sã nu uiþi cã îngerul tãu
pãzitor nu este ca tine. El este supus lui Dumnezeu ºi are
semn al stãpânirii pe el, are semnul supunerii pe creºtetul sãu
cel îngeresc. Când tu oropseºti pe înger, tu nu mai ai stãpân
pe Dumnezeu, ºi nici pe înger, cãci îngerul are acoperãmânt
de supunere în faþa Stãpânului sãu, Dumnezeu. 

Lenea pentru cele duhovniceºti vine de la nesupunere,
de la neascultare, de la trufie, de la pofta ochilor, de la pofta
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trupului care pofteºte fãrã de Dumnezeu, iar când Duhul
Sfânt nu-l mai poate pãzi pe om, omul se face slujitor îngeri-
lor întunericului. Dar ca sã înþelegi aceasta, poporul Meu,
deschide cartea atât cât þi-am dat din ea pânã acum, cãci la
desfacerea ei toatã, îþi vei vedea numele tãu numit în ea, ºi vei
sta faþã în faþã cu tine însuþi prin cartea aceasta, ºi vor vedea
îngerii întunericului ºi te vor osândi, cã nimic nu-l osândeºte
pe om decât întunericul lui, ºi vai omului ascuns în sine ºi în
om! 

Poporule, poporule, întãreºte veghea ºi mãnâncã unt-
delemn din cartea Mea cea dãtãtoare de viaþã, ca sã fii vas
plin cu untdelemn ºi sã nu fii lipsit ca sã trebuiascã sã cauþi la
strãini, la cei ce vând, dupã ce uºa se va închide iar Mirele va
intra în cãmara Sa cu mireasa Lui cea plinã cu untdelemn în
vasul ei. Poporul Meu, nu cumva sã iei în glumã glasul Meu.
Glasul Mirelui sã nu-l închizi în carte, cã vei fi judecat dupã
carte pentru bine sau pentru rãu, fiindcã Eu M-am fãcut în
tine carte, ºi cu tine sunt în ea, cãci am spus tuturor celor în-
dãrãtnici: «Nu Eu voi judeca, ci cuvântul Meu cel rostit, acela
se va întreba cu cel ce l-a cãlcat». Amin. 

O, poporul Meu, Eu sunt cu sfinþii venit, iar cuvioasa
Parascheva, fecioara care s-a fãcut vas al untdelemnului Meu,
privegheazã din ceata cuvioaselor, privegheazã ca fecioara
înþeleaptã ºi dã sã rosteascã „amin“ pentru cuvântul Meu de
peste tine la sãrbãtoarea ei. 

– AA min, amin zic vouã, fii ºi fiice care aveþi
pe Dumnezeu Cuvântul luminã de deasu-

pra voastrã peste voi: eu n-am ieºit din Domnul dupã ce m-am
nãscut din iubirea Lui ºi pentru iubirea Lui. Eu am ieºit din
lume, cu totul am ieºit, ºi apoi am stat în Domnul pe pãmânt,
ºi m-am fãcut luminã a Lui ºi vas cu untdelemn, ºi m-am
pãstrat mireasã curatã cu inima ºi cu trupul ºi cu cuvântul ºi
cu iubirea ºi nu L-am trãdat pe El pentru altã iubire ºi nu
m-am iubit pe mine, cã n-am mai putut aceasta, ci am putut
apoi numai pentru El. 

Voi, copii ai Domnului, care staþi porþi ale Lui spre
popor, vã amintesc, pentru puterea cea biruitoare cu care stã
Domnul în voi, ºi spun ºi eu, ca Domnul spun celor ce lovesc
în voi: «Cine nu vã primeºte pe voi, pe Domnul Îl alungã ºi
nu pe voi», ºi aºa pãþeºte cel ce nu-ºi þine fãgãduinþele pentru
naºterea din nou, uitând de supunere ºi de ascultare, uitând cã
omul nu poate sã fie înger, nu poate fãrã de ascultare, nu poa-
te fãrã de martori ai naºterii lui cea de sus. 

Iar cartea Ta cu poporul Tãu, Doamne ºi Mire Care vii
cu mireasa cea din cer la mireasa cea de pe pãmânt, Tu vei citi
din cartea Ta ºi Îþi vei spãla cu ea ºi cu adevãrul ei obrazul
Tãu cel lovit de duhul întunericului din cei ce n-au voit ºi nu
voiesc sã fie ºi sã stea sub semnul supunerii, semn care se
cere la masa Ta de nuntã, semn care va mãrturisi pentru Tine
pe cei ce sunt ai Tãi, ºi care asemenea Þie plâng acum, cãci
orice ucenic desãvârºit este ca învãþãtorul sãu, orice mireasã
este ca mirele ei ºi este un trup cu el. Amin, amin, amin. 

– OO,poporule, poporule, Eu, Domnul, ºi glasul
sfinþilor Mei sunãm cuvântul puterilor ce-

reºti peste tine. Se apropie sãrbãtoarea îngerilor. Daþi de ves-
te, voi, cei din porþi, cã va fi sãrbãtoare îngereascã pentru cei
vii ai Mei ºi pentru cei adormiþi ai lor care aºteaptã strigarea
lor la masa Mea de înviere. Daþi de veste sã stea tot poporul
ºi mereu sã stea sub semnul supunerii, precum îngerii stau în
lucrarea Mea cu ei. Uitaþi-vã la chipul lor din icoane ºi învã-
þaþi poporul sã se uite la îngerii slavei Mele ca sã ºtie cã orice
lucrare a luminii îºi are necontenit vrãjmaºii ei, dar îºi are

veºnic binecuvântarea ei ºi Dumnezeul ei Cel binecuvântat ºi
sfânt din veci ºi pânã în veci, ºi fericiþi ºi sfinþi sunt cei ce au
parte de înviere fãrã de moarte, cãci slava Mea va fi peste ei.
Amin, amin, amin. 

14/27 octombrie 2005

Sãrbãtoarea sfântului mucenic Dimitrie, izvorâtorul de
mir 

Omul îºi stã sieºi împotrivã. Cine nu are ucenici nu este învãþãtor.
Cel ce are minte din sine, este om fãrã tatã ºi fãrã mamã, ºi îºi este
sieºi stãpân. Neascultarea ºi nesupunerea sunt pãcate mai grele ca 

vrãjitoria ºi închinarea la idoli. 

OO,poporul Meu, grea ºi dureroasã Mi se face
coborârea Mea la tine. Eu sunt Fiul durerii în

cer ºi pe pãmânt, ºi prin dureri trec ºi cobor ca sã-þi dau duh
dãtãtor de viaþã ºi ca sã iei dacã nu ai. În numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh, aºa îþi dau Eu învãþãturã de viaþã,
iar apoi te povãþuiesc ºi te îndemn sã iei de la Mine duh dã-
tãtor de viaþã aºa cum îþi dau Eu sã iei, în numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh, cã dacã iei altfel, nu se lipeºte de
tine coborârea Mea la tine, iar Eu, Fiul durerii sunt când
cobor cu hranã la popor. 

De douã mii de ani Mã uit pe pãmânt, ºi lucrez cu greu,
cã n-am ajutor sã lucrez ca sã pun în om viaþã fãrã de moarte,
cãci omul îºi stã sieºi împotrivã ºi nu voieºte sã înveþe taina
ºi apoi puterea pentru naºterea de sus. Tot cerul de sfinþi do-
reºte fii nãscuþi de sus pe pãmânt, ºi care sã semene cu Mine
la iubire ºi la credinþã, cãci aceasta înseamnã fii nãscuþi din
Dumnezeu. Pe pãmânt nu este învãþãturã pentru naºterea de
sus a omului, iar Eu, dacã Mi-am întocmit venirea cea de la
sfârºitul credinþei în Dumnezeu, nu pot sã-Mi fac fii cereºti
din oameni, nu pot, fiindcã nimeni pe pãmânt nu pricepe taina
ºi lucrarea naºterii de sus a omului ca sã se facã omul fiu al
lui Dumnezeu pe pãmânt. 

Sunt cu sãrbãtoare de sfinþi mucenici, de fii ai lui Dum-
nezeu, sãrbãtoare cu dragoste din cer în ea, cãci cei care au
iubit cerul pe pãmânt, s-au fãcut la capãtul aºteptãrilor sfinþi
ai cerului Meu, iar Eu vin cu cerul de sfinþi la tine, poporul
Meu, ºi te povãþuiesc ºi te îndemn sã stai nãscut din cer pe
pãmânt, ca sã pot fi Eu cât mai mult pe pãmânt cu fiii, cãci
cine nu are fii nu este tatã, ºi cine nu are ucenici nu este învã-
þãtor, ºi, iarãºi, cine nu este învãþãtor nu are ucenici. 

O, copii care-Mi aºezaþi cuvântul pe masa poporului
Meu! O, fiilor mereu plãpânzi, mereu duruþi! Sã caute po-
porul la voi Duhul Meu, Cel dãtãtor de viaþã, ºi sã înveþe
darul ºi harul vieþii cea fãrã de moarte, cãci cine înceteazã sã
caute, acela se stinge zi dupã zi tot mai tare ºi nu mai trãieºte
viaþa fãrã de moarte, ci o trãieºte pe cea care este pe pãmânt
în toþi cei ce nu se fac fii ai lui Dumnezeu între oameni. 

Sunt cu poporul în cuvânt în aceastã zi, ºi cu prãznui-
rea mucenicului Meu Dimitrie, iar cu el este ceatã de muce-
nici care ascultã cu duh înlãcrimat de dor cuvântul gurii Mele,
Duhul Cel dãtãtor de viaþã, Care Se naºte din Mine ca sã nas-
cã fii din El, ºi pentru El fii, nu pentru ei, cãci cine nu trãieºte
pentru Mine, acela trãieºte pentru sine, poporul Meu. O, fii-
lor, vã povãþuiesc cu harul vieþii veºnice, cã aveþi cu voi sfin-
þii la masã, ºi le dau ºi lor ce vã dau ºi vouã, ca sã hrãniþi du-
hul lor cu taina facerii omului, cu viaþã pentru fiii lui Dumne-
zeu pe pãmânt, atât de mult aºteptaþi de sfinþi aceºti fii. 

O, poporul Meu, sã ia învãþãtura Mea de peste voi tot
omul care ajunge pânã la ea, ºi sã simtã cã Eu sunt acest cu-
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vânt. Cine nu învaþã viaþa mereu, acela nu poate avea învã-
þãtor. Numai cel ce iubeºte pe Dumnezeu cu toate ale fiinþei
lui, numai acela cautã sã aibã viaþã. Viaþa fãrã învãþãtor nu
este viaþã de sus, nu este naºtere din nou, de sus mereu, ci este
minte de sine, om fãrã tatã ºi fãrã mamã, om fãrã învãþãtor,
om care nu are prin cine sã fie ºi mereu sã fie. 

Sã nu se bizuie omul oricum pe împãrãþia cerurilor cu
el dacã el nu are învãþãtor. Eu i-am spus omului cã împãrãþia
cerurilor este a pruncilor, pentru cã numai pruncii ºtiu sã stea
în ea, numai ei nu pot fãrã pãrinþi, cãci dacã se fac mari, îºi
leapãdã pãrinþii, aºa cum a fãcut Adam prin mintea de sine cu
care a stat împotriva Fãcãtorului sãu. Vai celui ce se aduce pe
sine la Dumnezeul acestei lucrãri ºi nu cautã mereu, mereu
apoi sã înveþe ce înseamnã naºterea lui de sus, om nãscut din
nou, om cu învãþãtor peste viaþa lui ºi nu tot cu sinele lui peste
el. Cel ce vine lângã Mine ºi lângã cuvântul învãþãturii Mele,
sã nu vinã pentru altceva decât pentru naºterea lui de sus ºi
pentru statura lui de fiu al lui Dumnezeu apoi, iar aceastã
minune dacã nu-l cuprinde pe el, dacã nu se cunoaºte peste el,
acela va trebui sã-Mi dea rãspuns pentru viaþa lui. Cine nu are
prin cine sã fie, acela este stârpiturã ºi tot aºa ºi creºte, dar cel
ce vine sã se nascã de sus, din cuvântul Meu de viaþã dãtãtor,
acela dacã nu se naºte din nou, fiu dupã asemãnarea Mea, va
da apoi un greu ºi dureros rãspuns pentru el înaintea Mea,
cãci Eu l-am povãþuit cu taina vieþii Mele în om ºi i-am dat
învãþãtor de la Mine, ca sã aibã cine sã-i dea viaþã mereu, iar
el mereu sã ia, ºi sã caute sã ia. 

Iatã, poporul Meu, tainã adâncã în ea îþi spun, ca sã
audã toþi cei care iau de la tine învãþãtura Mea cea cu Duh dã-
tãtor de viaþã în ea. Am spus pentru cel ce pãcãtuieºte împo-
triva Fiului Omului cã i se va ierta lui, dar cel ce pãcãtuieºte
împotriva Duhului Sfânt, e greu de acela. Iar acum spun pen-
tru atunci ºi pentru acum ºi spun aºa: cine a pãcãtuit împo-
triva Fiului Omului pânã sã ºtie cã El este Dumnezeu Fiul,
aceluia i se va ierta. ªi iarãºi spun: cine a pãcãtuit împotriva
slugii Mele pânã sã ºtie cã sluga Mea este cuvântul Meu ºi
vasul Meu de venire, aceluia i se va ierta. Amin. 

O, poporule, poporule, cu dor ºi cu durere te învãþ sã
stai sub învãþãtura Mea ºi s-o pui peste tine cu fricã de Dum-
nezeu, cu credinþã ºi cu iubire, fiule, cãci Eu, Domnul, am
spus prin prooroci cã neascultarea ºi nesupunerea sunt pãcate
mai grele ca vrãjitoria ºi ca închinarea la idoli ºi sunt chiar ro-
dul acestora. Te-am povãþuit, în multa Mea povaþã de viaþã
fãrã de sfârºit peste tine ºi þi-am spus sã pãzeºti în tine viaþa,
sã pãzeºti în tine învãþãtura Mea ca sã nu o pierzi, ca sã nu te
pierzi din ea. Te-am povãþuit cum sã calci peste puterea dia-
volului, care te aºteaptã mereu pe la toate rãspântiile ºi pe
toate cãile tale, ºi þi-am spus sã-þi faci semnul sfintei cruci pe
tãlpile încãlþãmintelor, ºi sã-l faci cu untdelemn din candelã
ºi cu apã sfinþitã mereu, ca sã biruieºti pentru tine, pentru
paza vieþii tale, ºi apoi pentru venirea ºi lucrarea Mea pe pã-
mânt prin rodul vieþii tale cea cu ascultare ºi cu supunere faþã
de cuvântul învãþãturii Mele, care te paºte ºi te pãzeºte ca sã
nu pieri dinaintea Mea, poporul Meu. Dar azi te îndemn cu
proaspãtã povaþã sã te lepezi de voia ta ºi sã iubeºti voia Mea,
cuvântul Meu împlinit peste tine, cãci pe cel ce îl stãpâneºte
voia sa ºi mintea sa, acela este stãpân ºi nu poate sã fie fiu.
Eu nu pot sã te fac fiu al Meu oricum ai fi tu, oricum ai vrea
tu, ci numai tu poþi sã te faci fiul Meu aºa cum vreau Eu sã
fii, ºi altfel nu este statul înaintea Mea al celor ce se voiesc a
fi fiii învãþãturii Mele. Acest cuvânt, împãrãþie, va fi sã fie
unul în curând, cãci Eu voi birui împãrãþia morþii ºi pe diavo-

lul cel viclean, care are putere prin voia omului. Dar Eu voi
fi Unul biruitor la sfârºit, ºi voiesc sã-l îndemn pe om sã nu
rãmânã în sine, sã nu rãmânã cu duhul diavolului, pe care
nu-l cunoaºte a fi, dar care este, ci sã rãmânã cu Duhul Meu
Cel dãtãtor de viaþã, Care Se descoperã pe Sine ca sã facã din
El fii ai lui Dumnezeu pe pãmânt, ºi cu ei sã biruiesc numai
Eu. Amin. 

– OOOO,numai Tu, Dumnezeule al sfinþilor Tãi, ºi
voiesc ºi eu sã Te ajut cu fiascã iubire, cã

noi, sfinþii Tãi, suntem mângâierea ºi ajutorul Tãu, ºi suntem
în venirea Ta. Eu nu m-am despãrþit de Tine nici când am
putut sã mã despart, nici când n-am mai putut aceasta. Eu am
fost mereu fiul Tãu, dupã ce din dragostea Ta de oameni m-ai
nãscut între fiii oamenilor. Îi spun ºi eu poporului cuvântului
Tãu, aºa cum ºi Tu i-ai fãcut atenþi pe copiii cei din porþile
venirii Tale, îi spun cã dacã cei ce aud cuvântul Tãu îl pãzesc
pe el, ºi pe al lor îl vor pãzi, cãci Tu ai copii învãþãtori peste
fiii poporului Tãu, iar cine nu va împlini cuvântul Tãu, nici pe
al lor nu-l vor primi. O, mi-e tare, tare milã de cei duruþi
adânc, de cei ce stau porþi ale venirii Tale cu hranã de cuvânt
la poporul Tãu ºi la toþi cei ce vor lua din Duhul Tãu Cel dã-
tãtor de viaþã. 

O, popor al învãþãturii cea de sus, care naºte fii pentru
ea, ºi voi, fii ai oamenilor care vã aplecaþi sã luaþi din hrana
aceasta! Nimic nu este mai rãu, omule, decât sã nu crezi, sã
nu poþi primi adevãrul cel despre tine ºi sã nu te urmãreascã
el apoi cu putere ca sã te smulgi din tine apoi ºi sã te dai
Domnului ºi fraþilor Domnului, cãci pentru acest adevãr,
pentru el ºi numai pentru el vei da tu seamã în faþa Domnului
ºi a mii ºi milioane de îngeri ºi nu în faþa omului. O, când tu
nu poþi da seama în tine despre adevãrul cel despre tine, oare,
cum va fi atunci când vei rãspunde Domnului despre tine
dupã ce tu nu ai voit sã rãspundã cineva în dreptul tãu înain-
tea Domnului, dupã ce tu nu ai putut sã fii al Domnului mai
mult decât al tãu, mai mult decât cu tine, dupã ce tu nu ai voit
sã crezi ºi sã ºtii viaþa vieþii veºnice? 

Iatã, omul stã ascuns în sine. Cum va putea el sã dea
rãspuns lui Dumnezeu când va fi sã facã aceasta? Dacã tu nu
eºti împãcat în tine cu aproapele tãu ºi înaintea lui, nesoco-
tindu-l, cum vei putea sta în inima Domnului în acelaºi timp,
fiule? O, calea împãrãþiei cerurilor e cale cu multã iubire pe
ea, cu multã smerenie ºi umilinþã, cu multã jertfã pe ea. Ea nu
este o cale ca a omului. Dar cum nu aleargã omul sã afle ºi
apoi sã poatã purta aceastã împãrãþie înãuntrul fiinþei sale? 

O, popor al Domnului, te povãþuiesc spre împãrãþia
care este venitã la tine ºi te învaþã pentru ea. Ai grijã de Dom-
nul, nu de tine, dar sã înveþi de la învãþãtor aceastã lucrare,
cãci dacã singur îþi dai povaþã ce sã faci, tu eºti stãpân, ºi nu
poþi sã fii ºi fiu dacã eºti stãpân peste tine, de vreme ce nu
asculþi pentru lucrarea cea despre tine, cea pentru tine. Cel ce
ia îndemn din sine pentru sine, acela este stãpân ºi nu este
ascultãtor împãrãþiei fiilor lui Dumnezeu, cãci fiii au alt veº-
mânt, au veºmântul ascultãrii ºi al supunerii cu fiascã iubire,
cu statornicã credinþã ºi cu jertfã necârtitoare, prin puterea
Domnului. Amin. 

Cel ce voieºte sã se facã fiu, acela poate tot ce voieºte
Domnul, ºi aceasta este povaþa prin care încununez eu din cer
sãrbãtoarea mea între mucenicii care au luat cununa rãbdãrii
sfinþilor spre lauda lui Hristos, Învãþãtorul Cel bun ºi sfânt al
celor ce vãzându-L, urmeazã Lui pe pãmânt. Amin, amin,
amin. 

– MM ângâiere vouã, o, sfinþi mângâioºi prin
lucrarea voastrã care este ca a Mea, Învã-
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þãtorul sfinþilor Mei. De douã mii de ani am zis cã vin curând,
ºi am zis aºa ca sã-l aºez pe cel credincios la veghe, dar iatã,
împãrãþia cerurilor este asemenea celor cinci fecioare înþelep-
te din cele zece care aºteptau venirea Mirelui lor. Cele cinci
înþelepte erau ºi gãtite dupã plãcerea Mirelui, nu erau numai
fecioare ºi atât, ci aºteptau împlinirea cuvântului Meu prin
care am spus: «Vin curând ca sã dau fiecãruia dupã cum este
fapta sa». 

O, poporul Meu, e multã învãþãtura Mea de peste tine.
Sã nu iei puþinã din ea, cãci cinci din cele zece fecioare au
fost nebune ºi n-au pus peste ele tot ceea ce sunt Eu, tot ceea
ce am lãsat Eu sã aibã pe ei ºi peste ei ºi în ei fiii împãrãþiei
care cred acest cuvânt al Meu: «Vin curând!». 

O, Israele al milei Mele, se apropie de tine sãrbãtoarea
îngerilor. Apropie-te ºi tu de ei ºi fã-le bucurie ºi dã-le lor
viaþa ta, s-o facã ei ca viaþa Mea, cã îngerii Mei au lucrarea
împãrãþiei Mele de aºezat pe pãmânt, ºi au de dezrobit pe cei
ce plâng aºteptând de veacuri cerul cel nou ºi pãmântul cel
nou, aceastã tainã a vieþii veºnice, ºi care se aºeazã peste tot
ºi peste toate curând, curând. Amin. 

Pregãteºte-te, poporul Meu, ºi fã îngerilor primirea ºi
aºeazã-þi fiinþa toatã în simþirea aceasta, ºi fã în tine locaº
ceresc de sãrbãtoare, stând în aºteptare, cãci Eu ºi cu îngerii
Mei venim curând, curând, ºi sã te gãsesc aºteptând, cã vin
curând. Amin, amin, amin. 

26 octombrie/8 noiembrie 2005

Soborul sfinþilor arhangheli Mihail ºi Gavriil 

Harul sfinþilor este umilinþa de duh. Fericiþi sunt cei ce iubesc în-
tristarea dupã Dumnezeu, plãtindu-ºi bucuria de dupã ea. Când 

cade Dumnezeu din om, cerul suferã fãrã de casã. 

AA m venit la poporul Meu de pe pãmânt cu ziua
serbãrii îngerilor. Înaintea Mea ºi a lor merge

cãpetenia lor, Mihail arhanghelul, îngerul Meu, ºi toþi ascultã
la el ºi se aºeazã de sãrbãtoare lângã poporul cuvântului Meu.
E ordine cereascã în toatã suita venirii Mele cu îngerii ºi cu
sfinþii. E sãrbãtoare ca în cer, nu ca pe pãmânt, iar Eu aºa vin
când vin la popor ca sã-l hrãnesc cu cuvânt ºi cu har din har,
ºi ca sã-l înalþ spre umilinþa de duh, care este har al sfinþilor
Mei în cer ºi pe pãmânt. 

Hai, deschideþi-Mi, voi, cei din porþi. Eu bat la porþi
când ajung înaintea lor. Hai, copii priveghetori, cãci fericitã
este sluga pe care o gãsesc priveghind pentru venirea Mea.
Deschideþi-Mi, dar! Eu sunt Cel ce sunt. Vã spun cine sunt
când bat venind. Sunt Domnul Iisus Hristos, Domnul înge-
rilor slãvilor cereºti, Domnul sfinþilor, ºi sunt Domnul Dum-
nezeul vostru, iar voi sã aveþi popor, ca sã am Eu ce aveþi voi,
cãci dacã voi nu aveþi, nici Eu nu am. Cei ce vã au pe voi între
ei ºi Mine, aceia sunt cei pe care Eu îi am, cãci v-am aºezat
înaintea venirii Mele ca sã împãrþiþi cuvântul Meu ºi sã se
strângã lângã el cei ce iubesc sã-l împlineascã pe el, cãci vai
de cei ce ºtiu de la Mine cuvânt ºi nu-l împlinesc pe el spre
slava numelui Meu peste cei credincioºi ºi necredincioºi
venirii Mele o datã ºi încã o datã acum douã mii de ani ºi,
iarãºi, acum, dupã ce s-au scurs veacurile ºi peceþile lor, ca sã
pot sã-Mi desfac cartea cea cu ºapte peceþi ºi sã lucrez cu ea
dreptatea cea pentru Dumnezeu, ºi pe care oamenii veacurilor
au pus-o spre uitare mereu, mereu, cãci pe pãmânt nu e ca în
cer ºi nu se vede ca în cer. Omul stã departe de Dumnezeu pe
pãmânt, ºi de aceea cerul stã nevãzut de om, dar nu e om care
dezbrãcându-ºi trupul sã nu vadã cerul pe pãmânt ºi sã nu-l

doarã adânc ºi greu depãrtarea lui de Dumnezeu ºi de îngerii
lui Dumnezeu, cã fãrã îngeri, omul nu poate avea cuvânt
înaintea Mea. Fãrã îngerii lui Dumnezeu nu se ºterge de pe
rãboj depãrtarea de Dumnezeu a omului. ªi iatã-Mã cu ser-
bare îngereascã alãturi de poporul Meu nãscut din cuvântul
Meu din vremea aceasta. 

Glasul Meu cel românesc umple vãzduhul de slava cu-
vântului Meu cel purtat de îngerul Meu, cãci Eu fãrã înger nu
pot sã fiu înaintea omului. Îngerii sunt fãrã de trup, ºi Îmi
acoperã trupul între Mine ºi om, aºa cum l-au acoperit când
M-am aºezat în Tatãl, înãlþându-Mã pe îngeri dupã ce am în-
viat din rãstignire. 

Poporul Meu, voiesc sã fac bucurie îngerilor. Ei au
cãpetenie peste ei pe Mihail arhanghelul, îngerul Meu, care
este ºi îngerul poporului Meu. Eu sunt cuvântul lui, iar el este
cuvântul Meu. 

Am stãuraº în mijlocul tãu, poporul Meu, ºi Mã nasc ºi
cresc ºi Mã împart þie ºi omului de pe pãmânt, cã am purtãtori
ai Mei pe îngeri ºi pe cei ce Mã împart þie de lângã tine; þie ºi
omului de pe pãmânt. Toatã îngerimea slavei Mele ascultã de
îngerul Meu, iar el ascultã de Mine precum în cer aºa ºi pe
pãmânt. 

O, îngerul Meu! Cuvinteazã! Amin, amin, amin. 

– DD acã Tu porunceºti, Doamne, eu împlinesc,
ºi Te slãvesc în cer ºi pe pãmânt, cuvân-

tând. Glasul Tãu cel românesc este în cuvântul meu, iar eu
sunt îngerul Tãu, cuvântul Tãu, care se face înger peste po-
porul Tãu ºi al îngerului Tãu. Amin. 

O, popor slujit de îngerii ºi de sfinþii cerului cel ne-
vãzut de om! Noi suntem cei ce acoperim cu firea noastrã cea
fãrã de trup pe Domnul slavei în venirea Lui la tine cu hranã
de viaþã veºnicã ºi cu putere pentru ea. Cel ce voieºte sã-L
vadã pe Domnul slavei, sã se ridice deasupra trupului sãu ºi
sã petreacã pe pãmânt ca unul fãrã de trup, prin roadele Du-
hului ºi apoi prin Duhul Sfânt. Amin. 

O, Doamne, aº vrea sã-i spun poporului Tãu ºi al meu
sã-ºi aminteascã de cuvântul Tãu prin care l-ai povãþuit sã
lucreze ca în cer. Le-ai spus odatã la cei ce Te aºeazã cuvânt
înaintea poporului Tãu, le-ai spus sã lase peste fiecare cetate
de creºtini numai o cârmã, ca sã-l pãzeºti de tot vaiul cel
dinãuntrul ºi cel din afara lui pe poporul Tãu. Duhul Tãu Cel
învãþãtor a spus prin prooroci: «Vai de cetatea cea cu mulþi
cârmuitori sau fãrã de cârmuitor peste ea!». Acestea douã
sunt acelaºi fel de rãu, cãci cetatea cu mulþi cârmuitori nu are
cârmuitor, ºi de aceea este aºa, iar cetatea fãrã de cârmuitor
este aºa din pricina cã mulþi se aºeazã în ea sã cârmuiascã. 

O, Doamne al slavei cea frumoasã a îngerilor ºi a sfin-
þilor Tãi! Frumoasã a fost sã fie cârmuirea cea din vremea lui
Moise peste poporul Israel. El punea cârmuitori, iar aceia ale-
geau ºi ei ajutoare pentru cârmuire bunã ºi nu oricum se
alegea la aceastã cereascã lucrare. Nimeni nu se alegea pe
sine, cãci Duhul Tãu din Moise lucra însemnând pe cei ce
meritau pe Dumnezeu. Dacã însã cei însemnaþi nu au spre în-
grijire dintre cei cu credincioºie de duh, nu pot cei însemnaþi
sã facã ordine cereascã ºi cârmuire cu pace ºi cu folos pentru
Dumnezeu precum este între îngerii lui Dumnezeu. Nici un
popor, nici o cetate nu scapã de vai peste ea dacã nu ºtie sã
aibã cârmuire peste cei din cetate. O, Doamne învãþãtor, sã ia
pildã de la îngeri, sã ia poporul Tãu, ºi sã aibã ordine înge-
reascã toate cetãþile Tale de nou Ierusalim. De ºapte mii de
ani îngerii slavei lucrãrilor Tale stau cu supunere pentru cu-
vântul Tãu cel rostit de mine în vremea cãderii îngerilor, cãci
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am spus atunci peste îngeri poruncã: «Sã stãm bine, sã stãm
cu fricã ºi sã luãm aminte!». Aceastã lucrare a supus sub feri-
cirea ei pe îngeri, iar eu am trecut la cârmã ºi îngerii mi se
supun sã stea bine ºi cu fricã ºi cu luare-aminte ºi aºa sã lu-
creze lucrãrile Tale pe pãmânt ºi în cer, în cer ºi pe pãmânt,
Doamne. O, unde pe pãmânt nu este tot aºa între oameni,
Doamne, acolo este vaiul despre care au proorocit cei plini de
Duhul Sfânt, dar fi-va aºa pe pãmânt curând, curând, fi-va ca
în cer pe pãmânt. Amin. 

– OO,îngerul Meu cel ascultãtor ºi supus Duhu-
lui Meu! Am spus þie: cuvinteazã! Iar tu

aºa ai fãcut, ºi ai adus poporului Meu taina vieþii îngereºti
peste el, minunatã lucrare a fericirii pe pãmânt. Dar pentru
aºa lucrare este nevoie de iubire cereascã în om, de înþelep-
ciune cereascã în om, de bunãvoinþã între om ºi om pentru lu-
crarea supunerii, care nu este o scãdere pentru om, ci o slavã
cereascã este pentru el ºi cu el. 

O, e tare greu pe pãmânt, cã e mult de când omul a cã-
zut, ºi tot atât de mult este de când Eu, Domnul, trudesc cu
suspin zdrobit în Mine ca sã-l pot înþelepþi pe om, ºi apoi sã
vrea el fericirea, sã vrea iarãºi, aºa cum au voit-o iarãºi îngerii
care au rãmas ai Mei dupã cãderea îngerilor, care s-a întâm-
plat dupã ce omul n-a mai iubit supunerea ce îl þinea pe el în
fericirea raiului, ºi pe Mine în om, în casa pe care Eu am
zidit-o. Amin. 

Iatã, strigãm la masa îngerilor pe cei care ºi-au lãsat
trupul în vremea celor ºapte mii de ani. Bucuria lor e de neîn-
chipuit, dar ºi durerea lor pentru cei ce ca ºi ei în vremea lor
nu ºtiu pe pãmânt sã preþuiascã pe Dumnezeu, cãci omul stã
departe de Dumnezeu pe pãmânt ºi nu ºtie durerea care îl va
lua în ea apoi. Cei adormiþi aºteaptã pe Dumnezeu de pe pã-
mânt, nu din cer, cã ei vãd cerul pe pãmânt, ºi vãd ºi aºteaptã
bucuria care îi va lua în ea dupã ce Eu voi avea pe pãmânt
precum între îngeri lucrare. Amin. 

Mângâiaþi-vã, voi, cei întristaþi dupã Dumnezeu! Puþin,
puþin, ºi va fi învierea ºi lumina ei ºi mângâierea ei. Feri-
ciþi sunt cei ce pe pãmânt iubesc întristarea dupã Dumnezeu,
cã aceea îºi plãtesc bucuria care îi va lua în ea apoi. O,
mângâiaþi-vã acum! Însemnatu-M-am peste voi cu glasul în-
gerului Meu, cã vã este pusã masã cu îngerii. 

O, este între voi un suflet care strigã. Trâmbiþa Mea
Verginica voieºte sã fie lãsat sã vorbeascã cel ce strigã. Sã nu
sfârºim cuvântul cãrþii de azi, copii din porþi, pânã nu vedem
ce este cu cel ce strigã la voi. Acum însã lucrãm ziua serbãrii
îngerilor, ºi stãm apoi în lucru ca sã cercetãm pe cel ce strigã
dintre cei chemaþi la masa îngereascã din ziua aceasta de
serbare. 

Lucrarea aceasta a venirii Mele la tine, poporul Meu,
suspinã dupã ea cerul ºi pãmântul ºi iadul, suspinã dupã ea
duhurile celor sãvârºiþi, poporul Meu, iar trâmbiþa Mea Ver-
ginica stã la acest hotar ca sã fie mijlocitoare ºi sã aducã pildã
de învãþat peste oameni, cãci oamenii stau departe de Dumne-
zeu pe pãmânt, ºi de aceea cerul stã nevãzut de om. 

O, poporul Meu, s-au strâns la sãrbãtoare cei ce se
hrãnesc cu cuvântul Meu. Le-am dat ca ºi vouã glasul arhan-
ghelului, glasul îngerului Meu, învãþãturã pentru lucrare
frumoasã peste tot pe unde sunt cei ce au învãþãtura Mea ºi
vor sã stea în ea. Când cade Dumnezeu dintre om ºi om, din-
tre frate ºi frate, atunci cerul ºi frumuseþea lui suferã fãrã de
casã. De aceea, privegheaþi, fiilor, sã aibã cerul casã între voi
ºi sã se vadã cerul pe pãmânt. Însemnatu-M-am peste voi cu
glasul cuvântului Meu pentru serbarea îngerilor. Plecaþi-vã

genunchii ºi cereþi-Mi mereu duh nou din Duhul Meu.
Întãritu-M-am cu semnul Meu peste voi, iar voi întãriþi-vã lo-
caºul din voi pentru Duhul Meu. 

Fiilor, fiilor, staþi departe de lucrarea diavolului ºi
þineþi-l departe de voi, cãci v-am învãþat mereu sã ascultaþi de
tot cuvântul învãþãturii Mele de peste voi. Fiilor, fiilor, omul
stã departe de Dumnezeu pe pãmânt, iar voi sã staþi departe
de diavolul ºi aproape de Dumnezeu, împotrivindu-vã diavo-
lului, cãci v-am dat arme cereºti. Supuneþi-vã mereu învãþã-
turii, fiilor. Învãþaþi peste tot pe tot poporul cel ascultãtor sã
iubeascã supunerea precum îngerii o iubesc în cer, spre prea-
frumoasa fericire a lor, suspinând ei cu ea dupã fericirea omu-
lui care stã departe de Dumnezeu pe pãmânt, nevãzând cerul
cel atât de aproape de el. 

Glasul Meu cel românesc este dorit de toþi cei care au
purtat trup pe pãmânt, cãci cuvântul Meu rãcoreºte toatã arºi-
þa ºi tot plânsul lor. 

Îngerul Meu strãbate peste tot în ziua aceasta ºi împarte
mângâiere ºi nãdejde, dar ajutã-Mã, poporul Meu, sã biruiesc
pe vrãjmaºul omului ºi sã-l scot pe om de la supãrare, cãci tu
pentru aceasta ai fost chemat la Mine. Amin, amin, amin. 

Rãmâneþi cu cartea zilei de azi deschisã, copii din
porþi. Vom sta la masã cu îngerii, ºi vom slobozi apoi pe cei
pomeniþi la masa îngerilor Mei, ºi vom fi mângâietori, cãci
suntem din Tatãl, fiilor. Amin. 

*

OO,fiilor din porþi, stau cu Verginica la hotarul din-
tre cele vãzute ºi cele nevãzute, iar ordinea cea

desãvârºitã a îngerilor Ne însoþeºte ºi Ne slujeºte. Am lãsat sã
curgã sãrbãtoarea de azi, ºi v-am povãþuit în ea prin îngeri.
Îngerul Meu Mihail a amintit poporului Meu sã lucreze ºi sã
trãiascã dupã ordinea îngerilor, ca în cer pe pãmânt. ªi iatã,
cei ce au trecut cu trupul, Mã aºteaptã pe Mine de pe pãmânt,
nu din cer, cãci toatã lucrarea cea pentru mântuirea lor, se
lucreazã pe pãmânt, iar cerul rãspunde pãmântului. Amin. 

O, Verginico, tu ai o dorinþã, iar Domnul ºi îngerii toþi
þi-o împlinesc, ºi apoi îi slobozim pe îngeri, dimpreunã cu cei
chemaþi la serbare prin pomenirea lor de azi. Între cei ce au
trecut cu trupul, tu ai cu tine un glas de suflet strigând prin
lucrarea cuvântului Meu care grãieºte pe pãmânt. Care îþi este
dorinþa, Verginico? 

– MM-am bucurat între toþi îngerii ºi între cei ce
s-au strâns pentru serbarea lor, iar po-

porul nostru a pomenit pe cei adormiþi, ºi s-au strâns ºi ei,
Doamne, cã e mare ascultare între cele ce nu se vãd, ºi ei au
venit strigaþi, ºi au luat bucuria sãrbãtorii ºi bucuria lor din ea
ºi din lucrarea Ta cu poporul Tãu. O, ce frumos, ce minunat
lucreazã cele ce se vãd cu cele ce nu se vãd, dar omul stã de-
parte de Dumnezeu pe pãmânt, ºi de aceea cerul stã nevãzut
de om. Aduc cu mine la copiii care ne poartã, aduc strigãtul
celui ce, dintre cei chemaþi ºi pomeniþi la masa de azi, strigã
la mine ca sã dau de veste despre el pe pãmânt; un suflet din
sãtuþul meu de naºtere, care mã roagã sã-i dau parte sã spunã
copiilor noºtri care ne aduc pe pãmânt cuvânt, sã-i dea lui alin
în suspin. Eu, plinã de milã cum am fost ºi pe pãmânt, caut ºi
în cele cereºti sã lucrez mult, ºi sã-Þi aduc rod, Doamne. ªi
acum grãiesc cu cei din porþi, sã ºtie ei apoi ce strigã acest su-
fleþel pomenit azi între cei pomeniþi. 

O, copii veghetori la porþi pentru Domnul ºi pentru
sfinþi ºi pentru îngeri ºi pentru cei ce au trecut cu trupul! Iatã,
vã spun suspinul celui ce strigã la voi prin mine. Eu îl aud, ºi
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voiesc sã fie cunoscutã strigarea lui, ca sã ºtie ºi cei de pe pã-
mânt ce mare este aceastã lucrare de cuvânt între cer ºi pã-
mânt. Voi sunteþi osteniþi de durerile cele pentru lucrarea
Domnului ºi de durerile celor ce aºteaptã fãrã de putere mân-
tuirea ºi mângâierea lor de la Domnul. Iatã, acest sufleþel care
strigã voieºte sã puneþi înaintea lui mila ºi iubirea ce le aveþi,
cã el este rãnit adânc pentru toate durerile pe care vi le-a adus
în neliniºtea lui de la voi în vremea statului lui pe pãmânt,
cãci voi aþi urmat pe placul Domnului calea acestui cuvânt,
iar el ºtiind, n-a fãcut aceasta, ºi a fost mereu neliniºtit, ºi v-a
adus neliniºte. Mã roagã, iatã, mã roagã sã vã spun vouã cã
stã înfricoºat, uitându-se la voi cu suspin, cãci Domnul a lãsat
vãzut de el armura în care sunteþi voi îmbrãcaþi, ºi el suspinã
cu amar cã n-a ºtiut aceasta, fiindcã l-a slujit pe el duhul
mândriei ºi al semeþiei, ºi a trãit pe pãmânt împotrivitor vouã
pentru calea voastrã cu Domnul, dupã ce Domnul v-a fãcut
slugi ale Sale. Se mângâie ºi se rãcoreºte dacã poate sã vã dea
de ºtire cã suspinã cu pãreri de rãu pentru ranele pe care
mereu vi le-a fãcut ca unul fãrã de cunoºtinþã, de credinþã ºi
de temere de Dumnezeu. Eu sunt cea care vã spun vouã pe
cele ce suspinã în el, cã el nu are cum sã treacã acum. Se cã-
ieºte cã v-a lovit, cã v-a ameninþat, cã v-a urât ºi v-a urmãrit
ca sã vã umple de dureri ºi de spaime ca unul fãrã de fricã. Îl
doare fãrã de mângâiere cã v-a zdrobit de câte ori a putut
aceasta, iar acum el vede ce are Domnul peste voi, ce iubire
între cei din cer pentru voi, ce slujire aduceþi cerului, ºi cerul
vouã, ce lucrare minunatã între cei din cer ºi voi, ºi el vede
acum, ºi se umple de jale ºi de pãreri de rãu. V-a privit cu la-
crimi toatã ziua serbãrii de azi. Eu i-am fost ajutor lui, iar el
a privit ºi a suspinat ºi a plâns sã-l ajut sã cunoaºteþi rana lui.
Se ruºineazã înaintea îngerilor cã a fost plin de semeþie pe
pãmânt, iar mintea lui omeneascã îl ruºineazã acum, cã la
Domnul acestea nu au preþ. Ce este de preþ la oameni, este
fãrã de preþ la Dumnezeu ºi la îngeri. Acum vã roagã el pe voi
sã fiþi alãturi lui ºi sã-i daþi ce puteaþi sã-i daþi ºi pe pãmânt
dacã ar fi putut fi mic înaintea acestei lucrãri de serbare ºi de
mângâiere a celor ce o iubesc pe ea pentru slava ei cereascã
între oameni. El se uitã la voi, la bunãtatea ºi la mila voastrã,
ºi îndrãzneºte, cã sunteþi miloºi. Vã roagã pentru ajutor, cã
sunteþi mari la Domnul. Vã roagã pentru el sã-i fiþi lui sprijin
pentru alinarea durerii duhului lui cel fãrã de împãcare în
suspin, cã el nu mai are acum pe nimeni, nici mamã, nici tatã,
nici sorã, nici frate, nici familie, nici prieteni ca sã-l poatã
ajuta pe el. El strigã la voi, iar eu dau aceastã veste pe pãmânt
spre pildã peste toþi ºi pentru toþi cei care încã nu pun preþ pe
aceastã mãreaþã lucrare a Domnului cu voi pe pãmânt între
oameni. Sloboziþi duhul lui de durerea lui, cã îl apasã dureros
tot rãul ce vi l-a adus prin rãutatea lui fãrã sã ºtie ce har aveþi
peste voi de la Domnul. Acum numai dupã voi cautã, cãci pe
pãmânt v-a prigonit, v-a hulit, v-a rãnit, v-a înspãimântat, iar
spre sfârºitul trupului lui a lovit mult ºi cu semeþie mare în
voi ºi în poporul Domnului, suflând furtunã ºi ameninþare
peste voi prin mândria lui semeaþã, hrãnitã de duhul împo-
trivirii. El se rãcoreºte cã-ºi poate arãta pocãinþa ºi cã este o
aºa de mare minune lucrarea cuvântului acesta. Vã roagã cu
suspin nemângâiat sã-i daþi putere de mângâiere, sã ºtergeþi
dinaintea Domnului ruºinea lui ºi durerea lui, cu inimioarele
voastre dulci ºi duioase pentru orice suflet pierdut de pe calea
cea cu slavã a Domnului pe pãmânt. Eu îi voi spune lui, iar el
va primi rãcoarea ºi liniºtea ºi mângâierea, cã e tare, tare zbu-
ciumat, fiilor copii, când vã vede înaintea Domnului deschi-
zându-I sã vã creascã ºi sã-ªi creascã poporul ºi sã-l înveþe ºi

sã-l ocroteascã ºi sã-l slãveascã cu slava Lui cereascã. Eu îi
dau acestui sufleþel zdrobit, îi dau de la voi tot ce doreºte el
sã-i daþi, iar Domnul sã judece cu milã soarta lui ºi sã-i dea
din plinul milei Lui, fiilor copii. 

Eu, Doamne, am vestit tot strigãtul, toatã ruga celui ce
a strigat spre copiii coborârii Tale pe pãmânt în ziua serbãrii
îngerilor când poporul Tãu a adus pomenire pentru cei ador-
miþi. Eu, Doamne, Te rog sã-Þi întinzi mângâierea ºi rãcoarea
de suflet pentru cel ce a strigat la mine ca sã grãiascã la porþi.
Sunt cu el la hotar. Acum slobozeºte-i pe cei pomeniþi, ca sã
duc la locul lui pe cel ce a strigat, iar Tu sã faci cu el minunea
de mângâiere ºi de uºurare, Doamne, cã eu sunt trâmbiþa Ta
care strigã peste tot, vestind lucrarea venirii Tale ºi stând la
hotar ca sã vii ºi sã dai fiecãruia dupã fapta sa, ºi apoi dupã
mila Ta, Doamne, cã avem mijlocitori pe pãmânt, avem copii
cu mila ºi cu lucrarea Ta în ei. Amin, amin, amin. 

– OO,Verginico, tu eºti bucurie în cer ºi pe pã-
mânt, cã eºti mamã, ºi ai inimã de samari-

nean. Cei din porþi au luat vestea adusã de tine, iar Eu vãd ini-
mioarele lor, ºi mângâi unde se strigã dupã mângâiere, Vergi-
nico, ºi fericiþi sunt cei ce au ca portiþã aceastã lucrare de ve-
nire a Mea, cãci poarta aceasta este poarta mângâierii. Amin. 

O, copii priveghetori, glasul Meu cel românesc rãvã-
ºeºte cerul ºi pãmântul. Mihail, îngerul Meu, aºeazã în ordine
pe îngeri, dupã ziua lor de serbare. Îndemnaþi mereu poporul
sã lucreze ca în cer, ca între îngeri, ºi sã fie îngeraºul Meu tot
fiul care Mã împlineºte în el în poporul Meu, ºi sã asculte pre-
cum îngerii ascultã, cãci vai de cetatea care nu este cârmuitã
sau care mulþi o cârmuiesc pe ea! 

Poporul Meu, ia pildã de la îngeri, fiule, cãci lucrarea
de cârmuire a lor prin îngerul Meu Mihail, a supus sub ferici-
rea ei pe îngeri când aceºtia erau sã cadã de la Dumnezeu în
urma semeþiei lui Lucifer. Tu sã fii popor cuminte ºi supus ca
îngerii, cãci lucrarea Mea de venire pe pãmânt la tine, ºi de la
tine peste pãmântul tot, este slujitã de îngeri, poporul Meu, ºi
tot aºa sã fie ºi de tine slujitã, ºi sã Mã ajuþi, poporul Meu,
sã-l biruiesc pe diavol ºi sã scot omul de la supãrare, cã tu
pentru aceasta ai fost chemat la Mine. Amin, amin, amin. 

8/21 noiembrie 2005

Praznicul Intrãrii Maicii Domnului în bisericã 

Cel ce lucreazã adevãrul, stã în luminã cu cele ale sale sãvârºite în
Dumnezeu. Nimic nu se capãtã fãrã lucrare, ci este mãsurã pentru 

mãsurã. Cel ce þine minte rãul, þine pe diavol în minte. 

SS unt la hotarul dintre Mine ºi poporul Meu. Sunt
la porþi aºteptând, ºi dau sã le întãresc, cã le gã-

sesc slãbite, dar Eu trebuie sã las în carte ziua de serbare a
mamei Mele Fecioara, ºi sã dau poporului Meu povaþã de
viaþã ºi de dor pentru petrecerea lui cu Mine, pentru viaþa
Mea în fiii poporului Meu. Amin. 

O, copii din porþi, sunteþi neputincioºi, fiilor. Aºtept
din zori sã vãd putere în voi pentru coborârea Mea. Nu pot sã
las ziua de serbare sã treacã fãrã s-o las în carte, cãci cuvântul
Meu de la voi e hrana Mea ºi a sfinþilor Mei ºi a îngerilor
Mei. Am venit cu sfinþi tãmãduitori ºi cu îngeri întãritori
pentru voi, ca sã vã aºez înaintea Mea, fiilor copii. O, grea Mi
s-a fãcut coborârea, ºi mult ajutor Îmi trebuie din cer ºi de pe
pãmânt ca sã vã ajute pe voi sã puteþi sta înaintea Mea cu pace
ºi cu putere în voi. O, fiilor copii, aveþi grijã de sãnãtatea
voastrã, ºi sã aibã poporul grijã de puterea voastrã, cã Eu am
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nevoie de voi ca sã vin pe pãmânt cuvânt ºi sã vindec pã-
mântul de deºertãciunea cea de la om ieºitã, ºi sã împlinesc
într-o zi desãvârºit slava lucrãrii Mele cu voi ºi vederea ei.
Dar am nevoie de popor, iar poporul Meu trebuie sã fie în-
flãcãrat de dor ºi de dragoste, ºi sã ºtie el cã Mie Îmi trebuie
dragoste ºi dor de la om ca sã pot sã vin ºi sã dau celor iubiþi
ºi iubitori plata pentru cei ce lucrând ºi aºteptând M-au iubit
ºi M-au crescut în ei ºi între ei, arãtându-Mã oamenilor ºi
îngerilor din cer. Amin. 

O, poporul Meu, vor îngerii sã-þi slujeascã pentru
Mine, cã mare este plata celor ce au grijã de Mine pe pãmânt.
O, toatã ziua am dat sã-Mi întãresc porþile ca sã pot veni la
tine, cã le-am gãsit fãrã de putere când am venit în zori. Îþi
amintesc iarãºi de cele cinci fecioare înþelepte care nu numai
cã au împlinit cele pentru curãþie ºi mântuire, dar M-au ºi
iubit ºi au ºi vegheat cu dor ºi cu credinþã ºi cu mare lucrare
venirea Mea. Tu trebuie sã ajungi sã ai har ºi sã înþelegi cã
fãrã harul Duhului Sfânt nu poþi fi întreg, fiule. Lucrarea ha-
rului este încununarea celor ce lucreazã cele plãcute de Dum-
nezeu în om. În toatã vremea cuvântului Meu cu tine te-am
îndemnat spre har, ºi spre iubire pentru har, ºi þi-am spus cã
nu este de ajuns împlinirea cea cu trupul. Þi-am spus mereu,
poporul Meu, sã fii plin de har ºi de iubire din cer, þi-am spus
ºi prin îngeri ºi prin sfinþi, ºi iatã, iarãºi îþi spune mama Mea
Fecioara lucrul tãu cel pentru împãrãþia Mea din mijlocul tãu. 

O, mamã a Mea, am pus alinare ºi putere din cer peste
neputinþele din porþi. O, ce sleiþi de puteri sunt aceºti copii,
mamã! Dã-le ºi tu puteri ºi lasã-te cu glasul serbãrii tale peste
poporul cuvântului Meu, cã el trebuie mereu rugat de cei din
cer ca sã vegheze ºi sã-ºi întãreascã iubirea ºi veghea, mamã.
ªi acum, aºeazã darul ºi harul tãu peste ei, o, mama Mea!
Amin. 

– NNNN oi, Fiule scump ºi milos, le aducem puteri
la cei ce ne poartã spre popor, dar nu nu-

mai de la noi, ci mai mult de la harul poporului Tãu au ei ne-
voie de puteri ºi de cereri la Dumnezeu pentru venirea Ta,
Doamne bun. Noi, Fiule rãbdãtor, le dãm mereu puteri, dar
mãcar sã nu le fie stoarse, sã nu le fie zdrobite, ci sã le fie în-
mulþite, Fiule scump. Eu îndemn pe poporul Tãu la zile de
sãrbãtoare ºi de veghe ºi de creºtere, cãci trebuie puteri mari
de acum, fiindcã vremea e tot mai grea, iar fiii poporului Tãu
trebuie sã înveþe sã poatã împotriva relelor de pe pãmânt, pe
care duhul rãu dã mereu sã le întãreascã ºi sã nu piarã ele, ci
sã-l slãbeascã pe om ºi sã-l ducã mereu la nepãsare, la nelu-
crare, ba chiar ºi pe copiii Tãi sã-i facã nelucrãtori cu Tine,
Doamne Fiule. 

O, popor miluit de Dumnezeu, nu aºa sã te laºi tu, ci sã
ai grijã mare sã nu te laºi sã fii ca pe pãmânt. Tu ai atâta
învãþãturã din cer peste tine, dar n-o lãsa de peste tine, popor
al învãþãturii din cer. O, nu-þi mãri rãspunsul cel pentru între-
barea împlinirii cuvântului lui Dumnezeu, ci tu sã-l îm-
plineºti, fiule, cã vei fi întrebat de rodul lui din tine. Ai grijã
sã asculþi pe Domnul. Nu te lãsa sub neascultare, dar pentru
ascultare îþi trebuie iubire din tine lucratã ºi nu altfel iubire. 

O, fiilor, umiliþi-vã unii înaintea altora ºi preþuiþi-vã
dacã staþi laolaltã. Fiþi prieteni înfocaþi ºi fiþi fraþi, cã nu e
bogãþie mai mare ca ºi fraþii când îi ai. Pe un prieten adevã-
rat, omul începe sã-l preþuiascã dupã ce nu-l mai are, ºi îl doa-
re golul lui. Preþuiþi-vã unii pe alþii, unii pentru alþii. Preþu-
ieºte-l pentru tine pe fratele tãu, nu pentru el, fiule. Dã-i mâna
când þi-o cere, ºi fã-l sã þi-o dea pe a lui, ºi sã vã vadã Domnul
mânã în mânã când vine la voi pentru ca sã vã dea hranã, ºi
sã vadã apoi rodul ei la voi. 

Iubiþi adevãrul, fiilor, ºi fiþi atenþi la ceea ce a spus
Domnul ºi Fiul meu despre adevãr: «Cel ce lucreazã adevã-
rul, vine la luminã, ca sã se arate faptele lui cã în Dumnezeu
sunt sãvârºite». O, aceasta face frãþia între cei nãscuþi de sus.
Voi sunteþi din cer învãþaþi, ºi de aceea eu vã îndemn sã nu fiþi
rãzbunãtori, ci sã fiþi iubitori ºi înþelepþi ºi iertãtori ºi calzi,
neaºteptând mai mult de la celãlalt, ci vouã fiecare ce-
rându-vã mai mult. O, nu staþi cu voi în voi, ci daþi-vã Dom-
nului ºi unii altora, ca sã vã fie uºoarã inima ºi dragostea ini-
mii, ºi sã-I fie Domnului cald la voi. Ajutaþi-vã în facerea de
bine pentru Domnul, fiilor, ca sã puteþi iubi lumina, cãci
Domnul a spus cã cei ce fac rele urãsc lumina ºi nu vin la lu-
minã. O, cine nu-ºi vãdeºte sufletul sãu, acela rãmâne în rele
ºi nu se lasã spre vindecare, pentru cã el nu vine la luminã, ci
fuge de ea. Dar voi sunteþi învãþaþi de Dumnezeu ºi ºtiþi toate,
ºi pentru toate veþi da rãspuns cum le-aþi împlinit, în voi mai
întâi, ºi apoi unii peste alþii, ºi de aceea vã îndemn, împli-
niþi-L pe Domnul, fiilor. Eu am fost plinã de grijã zi ºi noapte
pentru împlinirea Domnului în mine, ºi de pruncã m-a luat
Domnul în Sine ºi mi-a dat sã-L ascult ºi sã-L iubesc ºi sã-L
aºtept ºi sã-L nasc ºi sã-L urmez pe pãmânt ºi în cer, cãci am
fost cea proorocitã pentru ca sã-I fiu Nãscãtoare. Voi însã, tre-
buie sã lucraþi ºi mai mult, cã nimic nu se dã de-a gata, ci tre-
buie sã fie mãsurã pentru mãsurã, iubire pentru iubire; dar
învãþaþi ºi iar învãþaþi ºi tot mereu sã învãþaþi ce înseamnã
Dumnezeu ºi cum sã-L iubiþi pe El. Învãþaþi unii de la alþii, în-
vãþaþi-vã unii pe alþii, fiilor. 

O, iatã ce povaþã vã dau: citiþi cuvântul Domnului, cã
aveþi mult cuvânt, ºi apoi mãrturisiþi-l unul altuia întãrindu-vã
din el. Cereþi sã vi se dea de lucru la cititul cuvântului, ca sã
vã învãþaþi sã cunoaºteþi bine ºi în toatã clipa tot cuvântul
Domnului, cã altfel nu-l puteþi împlini, fiilor, ci îl uitaþi, ºi ui-
taþi apoi de lucrul mântuirii voastre, care se lucreazã cu duhul
ºi cu iubirea ºi nu cu trupul, fiilor. Daþi-vã apoi spre cercetare
cum citiþi ºi cât înþelegeþi ºi cât împliniþi, ºi cãutaþi sã aveþi
unii pentru alþii, unii peste alþii lucru sfânt înaintea Domnului,
ca sã nu staþi din lucrul iubirii, din lucrul frãþiei, care lucreazã
unul de la altul, unul pentru altul înaintea Domnului, ºi sã nu
staþi zadarnic împreunã în numele Domnului, fiilor. Înþelep-
ciunea iubirii frãþeºti, nici unul sã n-o luaþi din voi înºivã, ci
din nevoile iubirii frãþeºti, ca sã nu vã scrie diavolul cã sunteþi
iubitori de voi înºivã ºi nu de fraþi, fiilor. O, fiecare din voi
sã-i iubiþi pe fraþi ºi nu pe voi înºivã, cãci cine se iubeºte pe
sine, îl judecã pe fratele sãu ºi þine minte rãul ºi nu-L mai þine
pe Domnul în minte. Fiþi credincioºi, fiilor învãþaþi, cã iatã ce
vã spun: cine þine minte rãul, þine pe diavolul în minte. Fiþi
înþelepþi, cãci harul Domnului lucreazã prin iubire, ºi altfel el
nu este în om. Luaþi în voi adeverirea cuvintelor cu har în ele
când harul se dã vouã prin cuvântul preotului atunci când el
rosteºte peste voi spunând: „Harul Domnului nostru Iisus
Hristos ºi dragostea lui Dumnezeu Tatãl ºi împãrtãºirea
Sfântului Duh sã fie cu voi cu toþi“, iar voi la aceste dãruiri
rãspundeþi cu „Amin“. Iatã, fiilor, harul, dragostea, ºi Duhul
Sfânt Împãrtãºitorul, acestea trebuie sã fie lucrarea voastrã,
cãci voi singuri le spuneþi lor: „Aºa sã fie“. O, nu fiþi iscusiþi
numai la lucrul cu mâna, ci fiþi iscusiþi la aceastã mare lucrare
de daruri pline de dor, cã dacã nu veþi lucra aºa, nu veþi avea
suflet cu pace ºi cu bucuria harului în el. Harul Domnului tre-
buie sã se facã bucurie ºi viaþã în voi, ºi pentru aceastã lucrare
va trebui sã daþi Domnului rãspuns, fiilor. Unde lipseºte lu-
crarea harului, lipseºte ºi rodul frãþiei cereºti dintre voi. Harul
are înþelepciune fãrã de margini, ºi de la el luaþi ca sã aveþi. 
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O, fiilor învãþaþi de Dumnezeu, cu El trebuie sã se-
mãnaþi dacã El vã învaþã. Citiþi psalmii în zile de sãrbãtoare
ºi cuprindeþi-i, ca sã vã umiliþi unii în faþa altora, unii pentru
alþii, iar seara nu vã culcaþi oricum. O, nu aºa, fiilor, ci
culcaþi-vã îmbrãþiºaþi cu Domnul ºi împãcaþi cu orice frate, ca
sã aveþi liniºte în inimi, ºi toþi sã aveþi, ºi unul de la altul sã
aveþi, binecuvântându-vã unul pe altul ca sã aveþi duh de umi-
linþã, fiilor, cã iatã, greu plãteºte omul pentru neumilinþa lui. 

O, nu pierdeþi timpul în vremea rugãciunii, ci câºti-
gaþi-l, ºi sã se vadã apoi cã nu l-aþi pierdut. Staþi cu Domnul
în vremea rugãciunii, ºi sã se vadã apoi cã aþi stat cu El la ma-
sã ºi cã vã ridicaþi împlinind ceea ce aþi spus Domnului, fiilor.
Iatã, e ziua mea de serbare, ºi o petrec punându-vã masã de
învãþãturã, cãci vouã vã trebuie multã împlinire a învãþãturii
Domnului, cã nu sunteþi oarecare pe pãmânt, ci sunteþi po-
porul cuvântului lui Dumnezeu. Cutremuraþi-vã de lucrul pe
care îl aveþi de împlinit pe pãmânt înaintea Domnului, ºi lã-
saþi pe Domnul sã stea în voi aºa cum este El ºi nu aºa cum
sunteþi voi, cãci Domnul ºi Fiul meu este Cel blând ºi Cel
smerit cu inima, fiilor. Amin. 

Le-am dat glasul serbãrii mele peste ei, Fiule Doamne.
Le-am dat aducerea-aminte a Ta în ei, cãci Tu eºti Cuvântul
peste ei. Dar acum, trimite Tu lângã ei multe puteri cereºti, în-
mulþindu-le puterile umilinþei, ca sã poþi Tu locui înãuntrul
lor, Doamne. O, de mila celor ce sunt zdrobiþi în porþi, eu i-am
amintit azi poporului Tãu sã-ºi întãreascã peste el, ºi în el
însuºi fiecare fiu, învãþãtura Ta pe care de atâta vreme le-o dai
ca sã-ºi înmulþeascã în ei harul Tãu, cã dupã ei aºtepþi, Doam-
ne, dar înmulþeºte Tu în vasul lor iubirea ºi torþa ei, care este
dorul, Doamne al celor smeriþi. Eu din pruncie am iubit harul
Tãu, ºi l-am luat în mine, Fiule Doamne, ºi apoi Tu ai fost
Fiul meu ºi al harului meu cel lucrãtor de la Tine, cãci Tu mi
l-ai dat ca sã Te pot purta ºi sã fiu ca Tine ºi nu ca omul cel
fãrã de harul Tãu. Le-am spus lor sã fie cu harul Tãu în ei.
Le-am spus lor sã Te cerceteze în ei cercetându-se pe ei pen-
tru harul Tãu, Doamne, Fiule al meu ºi Învãþãtorul lor. Amin,
amin, amin. 

– OO,poporul Meu, se umple cerul ºi pãmântul
de glasul cuvântului Meu, ºi îl ascultã cu

dor. Fã-te mlãdios la glasul Meu, fiule, ºi întreabã-te cu veghe
dacã se cunoaºte cã peste tine este cuvântul Meu. Este scris
cã ºi cerul ºi pãmântul trec, dar nu cuvântul Meu. O, poporul
Meu, toate cele ce faci tu, pot trece, dar sã nu treacã peste tine
cuvântul Meu ºi sã-l laºi tu neîmplinit apoi, cã nu omul, ci Eu
te voi întreba cât l-ai iubit, cât l-ai crezut ºi cât l-ai aºezat tu
peste tine dacã Eu te-am pãstorit cu el ca un Pãstor ceresc al
tãu. Întãreºte-Mi venirea Mea la tine, poporul Meu, ºi nimic
mai presus decât aceasta sã nu preþuieºti. Harul Meu ºi dra-
gostea Tatãlui ºi Duhul Sfânt Împãrtãºitorul, aceasta sã fie
lucrarea cea de peste tine, mai întâi ºi mai presus de toate câte
faci tu pe pãmânt, poporul Meu. O, multe te-am învãþat, ca sã
nu uiþi de Mine ºi de tine, ºi iar îþi spun cã dacã pe acestea nu
le faci, toate celelalte câte tu faci, þi se întorc împotrivã, spre
durerea ta ºi a Mea. Întãreºte-te, dar, ºi te ridicã mare înaintea
harului Meu, care þi se dã mereu ca sã-l lucrezi ºi ca sã fie cu
tine, dar tu trebuie apoi sã fii cu el în lucrare mãrturisitoare ºi
împãrtãºitoare, ca sã-Mi faci uºoarã calea spre tine ºi sã Mã
arãþi pe pãmânt cu venirea Mea la tine, ºi mereu sã Mã pot da
celor ce Mã aºteaptã ºi celor ce nu Mã aºteaptã sã vin. O, nu
fiþi nepãsãtori de harul ce vi s-a dat, fiilor! Amin. 

ªi acum, copii din porþi, Eu, Domnul, vã aduc alinare
în neputinþe, cãci voi aºteptaþi. Mama Mea Fecioara vã aduce

mulþumire cã aþi pus în carte ºi înaintea poporului cuvântul
sãrbãtorii ei. Ea a îndemnat poporul spre harul Meu ºi spre
dragostea Tatãlui ºi spre Duhul Sfânt Împãrtãºitorul. ªi acum,
aºtept ºi Mã uit sã Mã împartã unii altora fiii poporului Meu,
ca sã-i numesc pe ei fiii credinþei sfinte ºi ai roadelor ei
înãuntrul lor ºi în afara lor. Amin, amin, amin. 
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Sãrbãtoarea sfintei muceniþe Ecaterina 

Carnea ºi sângele stau fire vrãjmaºã iubirii cereºti înãuntrul
omului. Calea cu Domnul este cu mãrturisire pe ea. Cei ce 

mãrturisesc sunt cei sfinþi. 

AA ºtept sã intru în carte ºi sã împãrtãºesc poporu-
lui Meu duhul mângâierii, ºi de la el duh întãri-

tor, de la care se nasc bucurii pentru cei din cer în sfântã pãr-
tãºie cu cei ce sunt dorul cerului pe pãmânt, cãci Eu am spus
cã graiul cuvântului Meu este mângâierea ºi hrana Mea ºi a
sfinþilor Mei ºi a îngerilor Mei. Amin. 

Îmi întãresc cu puterea Mea intrarea, ºi îþi dau, poporul
Meu, duh întãritor, nãscut din duhul mângâierii, ºi iarãºi te
rog cu mare aºteptare sã te hrãneºti cu mult cuvânt de la
Mine, ca sã poþi sã fii întãrit prin el ºi sã-þi fie bine pe pãmânt,
cãci binele tãu ºi al Meu de nicãieri nu vine pentru Mine ºi
pentru tine decât de la dragostea ta pentru venirea Mea, de la
cãutarea ta dupã pãrtãºii cereºti, cãci dacã tu stai îmbrãþiºat cu
cerul, nu-þi va fi decât bine pe pãmânt, cãci cerul este locul
fericirii ºi al odihnei, ºi te rog, poporul Meu, sã-l þii în mijlo-
cul tãu, ca sã ne fie cald unii de la alþii ºi sã fie adevãratã bu-
curia cerului cea de la tine ºi sã-i bucuri pe sfinþi, ca sã te
ajute ei, poporul Meu. 

Cu dor aºteaptã sãrbãtoarea de azi sã te mângâie cu
cuvântul ei, cuvântul Meu ºi al sfinþilor Mei. E zi de dragoste
a sfinþilor, cãci sfinþii sunt numai dragoste, iar zilele Mele cu
tine sunt calea lor ºi a dragostei lor, a sfinþilor Mei, care co-
boarã pe pãmânt cu venirea Mea, poporul Meu. O, mare este
dragostea sfinþilor, iar tu trebuie sã cauþi cu ei aºa cum cautã
ei dupã tine, cã fãrã sfinþi ºi fãrã îngeri lângã tine þi-ar fi greu,
chiar dacã tu nu poþi pãtrunde taina acestui adevãr, fiule. O,
ai grijã cum petreci ºi cum vorbeºti cu sfinþii, ca sã le dai
viaþã ºi stat slãvit cu tine ºi cãrãri cu ajutor pe ele în tot jurul
tãu, dar tu trebuie sã mulþumeºti mult de tot lui Dumnezeu ºi
sfinþilor Lui cã eºti acum copilul Meu, cãci prin aºa iubire ºi
recunoºtinþã vei fi cu cerul, ºi el te va îngriji, te va acoperi, te
va hrãni ºi îþi va da mângâierea, ºi va acoperi de la faþa ta tot
ce nu este ceresc pe pãmânt, cãci pe pãmânt e întunericul în
care piere omul, iar tu eºti cuprins în lumina cuvântului Meu,
ºi multã iubire îþi trebuie pe calea luminii, poporul Meu. Sãr-
bãtoarea cea de azi te învãluie în lumina învãþãturii ei, cãci
muceniþa Ecaterina a fost luminã a Mea peste cei din întune-
ricul în care omul piere, ºi Mi-a dat Mie rod al lucrãrii luminii
Mele din ea, iar Eu i-am dat ei coroanã de dragoste sfântã, ºi
ea a lucrat pe pãmânt sub slava coroanei primite prin darul
dragostei ei, cã aºa sunt încoronaþi cei ce iubesc cu iubirea
Mea în ei, poporul Meu. Amin. 

– CC oroana mea, cea de mâna Ta pusã pe creº-
tetul meu, Doamne al sfinþilor Tãi, o pun

înaintea poporului Tãu, închinându-mã lui pentru dragostea
Ta de el ºi ridicându-l pe el la lucrarea slavei coroanei sfinþi-
lor care Te-au mãrturisit prin sângele lor, prin mãrturisirea
lor, Doamne ºi Mire al sfinþilor Tãi. Cu închinare grãiesc po-
porului Tãu de azi cuvântul Scripturii care spune cã întru îm-
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pãrãþia Ta carnea ºi sângele nu pot moºteni decât dacã ele
mãrturisesc pentru Dumnezeu fãcându-se dragoste numai
pentru Tine în om, ºi nu viaþã a omului în om, Doamne. 

O, popor al harului în care Domnul te ocroteºte ca sã te
aibã ºi ca sã te facã asemenea Lui! Carnea ºi sângele nu moº-
tenesc împãrãþia lui Dumnezeu, ci stau în om fire vrãjmaºã
iubirii cereºti dinãuntrul omului. E cu mare adâncime aceastã
înþelepciune pe care o grãiesc þie, popor al tainelor de sus.
Carnea ºi sângele trebuie sã aibã lucrare mãrturisitoare lui
Dumnezeu, aºa cum am lucrat eu împotriva stãpânitorului în-
tunericului în care omul piere. Când trupul pofteºte împotriva
duhului, carnea ºi sângele dau acest rãzboi, cãci omul firesc
nu doreºte dupã Duhul Domnului înãuntrul sãu, iar duhul cel
satanicesc nu are a se lupta cu omul cel firesc care-ºi are
cârma în carnea ºi în sângele lui, în firea lui, prin care îºi face
voia împotriva Duhului lui Dumnezeu în om. Aºa fel de înþe-
lepciune am revãrsat eu prin mãrturisirea mea în duhul în-
þelepþilor pãmântului, care-ºi aveau de stãpâni voile ºi mintea
lor, iar ei, luând foc ºi dor în ei prin înþelepciunea duhului
meu, au lepãdat de la ei rodul minciunii ºi au luptat pentru ei
chiar împotriva lor înºiºi, ca sã nu se mai piardã ei de pe calea
adevãrului care încununase inimile lor prin mãrturisirea mea
cea despre împãrãþia în care omul se aºeazã dupã ce îºi biru-
ieºte carnea ºi sângele, firea cea stricãcioasã, care dã mereu
sã stãpâneascã în om, frânând mereu în el lepãdarea de sine,
pe care a cerut-o Mirele Hristos la toþi cei care vor sã meargã
pe calea noii vieþi prin mãrturisire. Calea Domnului este cale
cu mãrturisire pe ea, iar cine n-o are ºi nu lucreazã duhul care
mãrturiseºte, acela nu a ajuns la lepãdarea de sine, mãsura pe
care Hristos, Mirele sfinþilor, o cere celor ce iubesc taina ºi
lucrarea vieþii veºnice pe calea acestei împãrãþii. 

O, fii ai lui Dumnezeu ºi ai cuvântului Sãu, sã ºtiþi cã
diavolul nu se rãzboieºte cu cei care leapãdã voia lui Dumne-
zeu pentru voile lor, dar el este prins în cursa celor ce iubesc
pe Dumnezeu cu multã credinþã ºi cu mare umilinþã a duhului
lor înaintea Domnului ºi a venirii Lui de-a pururi. Noi, sfinþii
cei mari ºi cei mici, am biruit pe diavolul prin credinþa ºi prin
mãrturisirea lui Iisus Hristos, Mirele sfinþilor Lui, iar unde
diavolul nu gãseºte lucrare împotriva lui, el poate acolo prin
voia omului care nu ºi-a biruit firea ºi nu are a se mai lupta.
Sfinþii însã au ales voia Domnului prin mãrturisirea credinþei
lor pe care n-a putut-o îndura duhul diavolului, potrivnicul lui
Dumnezeu în om. Cel ce nu-L mãrturiseºte pe Dumnezeu,
acela îºi mãrturiseºte statul sãu în el, dar Domnul este mãrtu-
risit de sfinþi, aºa cum eu, uceniþa, ºi apoi muceniþa numelui
Lui, am dat de pe tronurile lor pe cei mulþi ºi mari, care pânã
la mãrturisirea mea peste ei au domnit în ei nedându-i de lu-
cru diavolului, stãpânitorul peste cei þinuþi în întunericul prin
care omul piere. Eu însã i-am întãrit pe ei în mãrturisirea cre-
dinþei pânã ce ei au ieºit biruitori, scãpând de gheena pierzãrii
cea de veci, ºi cu dor i-am dat pe ei Domnului meu iubit, dupã
ce El, cu mare iubire ºi cu mare dor, întru mine a binevoit cu
darurile harului Sãu, care este coroanã pentru sfinþi. Amin. 

Sã le dai, Mire scump, iubire de mireasã, cãci eu mã în-
chin cu coroana de pe creºtet înaintea poporului Tãu pentru
dragostea Ta de el, ridicându-l la mare lucrare a harului Du-
hului Sfânt, dupã ce el lucreazã mult chemarea Ta peste tot
trupul, cãci Tu ai zis sã se lepede de sine cel ce vine dupã
Tine. Înþelepciunea aceasta este pentru sfinþi, ºi tot la fel este
ºi lucrarea ei, Doamne ºi Mire al sfinþilor Tãi care au în ei
harul iubirii Duhului Sfânt, Duhul Care Îºi mãrturiseºte pe fiii
Sãi. Amin. 

Voiesc sã-þi spun dintre sfinþi, sã nu amâi pe Domnul,
popor al aºteptãrii. Te-a strâns Domnul în chiticele numai
pentru El. Nu uita aceastã milã, nu uita cã eºti dator cu milã,
cãci din milã de Domnul mulþi dintre iubiþii Lui I-au adus mã-
reaþã ascultare, slãvitã iubire, ºi mãrturisire prin rod, aºa cum
eu L-am iubit pe El, uitând de mine pentru mila de El, pentru
dorul de El, pentru dragostea mea de El. Amin, amin, amin. 

– OO,ce mãreþ grãiesc sfinþii cu tine, poporul
Meu! Ce tainã de nepãtruns de mintea cea

fireascã a omului îþi aduc ei þie înainte închinându-se þie cu
slava Mea din ei! O, nu uita, poporul Meu, sã fii treaz în iu-
bire, sã fii grai, sã fii lucrare de Duh Sfânt, cãci harul ºi ade-
vãrul au venit cu Mine la tine, ºi Eu îþi mãsor lucrarea lor ºi
aºtept sã am mãrime în tine aºa cum am avut în sfinþii care
suferind cu trupul M-au mãrturisit ºi Mi-au adus rod însutit.
Voiesc, poporul Meu, sã fii rodul harului ºi al adevãrului Meu
cu care am venit la tine. Se uitã sfinþii clipã de clipã la tine ºi
aºteaptã de la masa ta. Aºteaptã sfinþii duhul mângâierii, cãci
toþi ºi toate care aºteaptã dupã Mine ºi dupã tine, de pe pã-
mânt aºteaptã ca Eu sã pot, ºi pe tine te aºteaptã toatã firea,
poporul Meu. Aº slobozi peste tine suspinul ei ca sã-þi ro-
deascã mila ºi sã ai numai milã în toatã clipa, cãci Eu ºi cu
cerul de sfinþi ºi de îngeri ºi toþi cei care aºteaptã de ºapte mii
de ani, dupã mila ta aºteaptã, iar cei ce miluiesc cerul, vor fi
cei miluiþi, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

25 noiembrie/8 decembrie 2005

Sãrbãtoarea de paisprezece ani de la târnosirea Sfintei
Sfintelor Noului Ierusalim 

Omul slavei deºarte nu ºtie ce este Dumnezeu. Neamul Domnului
va fi întocmit din neamurile de pe pãmânt care se vor smeri sub 

slava Domnului. 

ÎÎ n cer ºi pe pãmânt, în cele ce nu se vãd ºi cele ce
se vãd, e sãrbãtoarea grãdiniþei cuvântului. Sunt

paisprezece ani de când Eu, Domnul, ºi cu voi, fiilor unºi în
grãdinã, ºi cu arhiereul Meu, martor dintre cei necredincioºi
ai venirii Mele, am pus zi de sãrbãtoare ºi de sfinþire ºi de pe-
cetluire peste acest cort. Aºezaþi-vã acum ºi aduceþi Domnu-
lui rugãciune de mulþumire ºi de mãrire pentru slava Sa cu
care a biruit împotriva celor neputincioºi care nu ºtiu ce este
Domnul în cer ºi pe pãmânt ca sã se închine Lui în duh ºi în
adevãr, cãci din pricina slavei deºarte de pe pãmânt, ºi de sub
care nimeni nu mai poate scãpa, iatã, nu mai ºtie nici un om
ce este Dumnezeu ºi cum trebuie sã stea omul înaintea Sa,
cãci s-a dus de la oameni frica de Dumnezeu ºi smerenia care
înalþã pe om spre Domnul, iar pe Domnul Îl aduce pe pãmânt.
Eu însã v-am luat pe voi în planul Meu cel pentru sfârºitul
deºertãciunii omului ºi v-am îmbrãcat cu podoabele venirii
Mele ºi v-am aºezat pentru înfiinþarea cea vãzutã a grãdiniþei
Sfintei Sfintelor Mele ºi a zilei pecetluirii ei cu mirul puterii
ºi al sfinþeniei Mele, ºi întru acestea v-am aºezat pe voi. Iar
acum îmbrãcaþi-vã cu podoabe sfinte ºi ridicaþi înaintea Mea
rugã ºi mulþumire pentru aceastã zi de biruinþã, ºi în taina
smereniei de duh bucuraþi-vã inimioarele ºi întãriþi-vã unii pe
alþii, cã sunteþi plãpânzi ºi firavi, fiilor. Eu, Domnul, aºez
peste voi duh întãritor ºi vã înviorez, cãci sunteþi fiii venirii
Mele, ºi venirea Mea e cu greu lucratã, iar vouã vã trebuie
mereu ºi mereu puteri de sus, fiilor. Daþi-vã unii altora puteri
de sus. Fiþi dulci în toatã clipa. Fiþi dulci, fiilor. Duhul umilin-
þei îl înalþã pe cel blând ºi smerit cu inima. Fiþi lucrãtori ºi
suflaþi de-a pururi putere peste duhul ºi peste trupul celor ce

1887Anul 2005



sunt poporul Meu cu care Mã sprijin în dureri ºi în bucurii, în
încercãri ºi în biruinþa cea peste ele, ºi în zile de slavã pentru
biruinþa Domnului, fiilor unºi. Fiþi copii dulci, ca sã ia cerul
de la voi mângâiere, ºi nici o neputinþã sã nu vã biruie pe voi.
Amin. 

ªi acum, ridicaþi înaintea Mea zi de sãrbãtoare, rugã de
mulþumire ºi, aºezând duh de putere ºi de sfinþenie ºi de biru-
inþã peste vasul cu apã de pe masã, stropiþi grãdiniþa, fiilor, ºi
stropiþi-vã pe voi ºi împrejurimile de la voi ºi pe poporul cu-
vântului Meu, ºi aduceþi Domnului inimioarele voastre ca sã
le încãlzeascã ºi sã le umple de dulcele ceresc, ca sã daþi mân-
gâiere cerului, iar cerul sã vã dea vouã duhul mângâierii care
sã vã dea întãrire ºi lucrare prin ea. 

Sunt la voi cu apostolul Andrei, sunt cu zi de sãr-
bãtoare pentru grãdiniþa Mea cu voi. Întãriþi-vã pentru
intrarea Mea, ca sã aºez în carte cuvântul acestei zile de
aducere-aminte a împlinirii Mele cu voi, a lucrãrii cuvântului
Meu peste pãmânt, a venirii Mele cu slava cuvântului Meu
peste toate neamurile pãmântului, ºi voiesc sã fac din ele nea-
mul cerului pe pãmânt, ºi vã am pe voi pentru propovãduirea
împãrãþiei cu care am venit ca sã Mã fac cunoscut cu ea peste
pãmânt. Fiþi numai pentru Mine în toate câte voi iubiþi ºi
lucraþi. Fiþi dulci, ºi unul altuia daþi-vã puteri, cã vã dau duh
întãritor. Aveþi cu toþii grijã de cãrarea Mea spre voi. Întãriþi
calea Mea, fiilor. Inimioarele voastre, toate, sã stea îmbrãþi-
ºate ºi sã stea dulci ºi sã nu piardã cãldura lor, ºi nici un greu
sã nu le slãbeascã pe ele. Fiþi în unire sfântã. Umpleþi-vã de
dragostea Mea ºi unii altora daþi-vã puteri cereºti, cãci Eu cu
voi sunt, ºi vã ocrotesc cu mare dor, ºi am mare grijã de voi,
ºi cu multã rãbdare ºi iubire vã am în grija Mea, iar sfinþii ºi
îngerii se poartã dupã voi mereu, ca sã vã întãreascã puterea
ca sã fiþi slava Mea ºi mângâierea Mea sã fiþi. 

Binecuvântat sã fie cuvântul de rugãciune, de mulþu-
mire ºi de slavã pentru ziua aceasta de sãrbãtoare, ºi vom
aºeza în carte tot cuvântul zilei, fiilor. Amin, amin, amin. 

29 noiembrie/12 decembrie 2005

Sãrbãtoarea sfântului apostol Andrei 

Bucuria sfinþilor este venirea lor cu Domnul. Nu este jertfã mai
mare ca iubirea dintre om ºi Dumnezeu. 

MMMM ã fac cale a sfinþilor, cã scris este în Scripturi
cã Eu cu sfinþii vin, iar Scripturile trebuiesc

împlinite, poporul Meu. Ziua Mea de serbare cu voi este ºi a
sfinþilor Mei, cã ei nu au altã bucurie ºi altã rãsplãtire a dra-
gostei lor decât lucrarea Mea de venire cu ei, ca sã lucreze ei
cu Mine ºi sã ne fim unii altora de mângâiere. 

Apostolul Andrei a stat martor din cer în ziua pecetlui-
rii grãdiniþei Mele cu voi, copii ai începutului cel nou, cãci
þara venirii Mele s-a întocmit la începutul cel dintâi ºi, iarãºi,
la venirea Mea întrupat pe pãmânt, iar acum Eu iarãºi o întoc-
mesc ºi Mã slãvesc în ea cu sfinþii Mei. 

Sãrbãtoresc lângã ziua grãdiniþei cuvântului Meu pe
apostolul Andrei. El vã întãreºte cu binecuvântarea venirii
Mele cu sfinþii ºi vã dã de lângã Mine cuvânt. Amin, amin,
amin. 

– OOOO,Doamne al ucenicilor Tãi, întãreºte pu-
terea ºi pacea celor mai mici ai Tãi de azi,

cã ei trebuie sã ne poarte ºi sã ne ajute. Ei trebuie sã ajute ºi
cerul ºi pãmântul; ºi pe noi, ºi pe oameni, Doamne. Sunt cei
mici, dar Tu ai lucrat peste ei cu puterea Ta, ºi ei Þi-au întoc-
mit grãdiniþã Þie ºi lor, la cuvântul Tãu cel rostit peste ei.

I-ai mângâiat, i-ai întãrit acum paisprezece ani, iar ei Te-au
ascultat fiindcã au crezut. O, mângâie-le credinþa ºi puterea
lor cu Tine ca sã poatã, Doamne. Eu am fost ºi sunt lângã
Tine martorul zilei pecetluirii cu numele Tãu ºi cu harul Tãu
a grãdiniþei din care Tu Te slãveºti peste pãmânt cu slava
cuvântului Tãu, cu venirea Ta, cu hrana Ta pentru cei ce se
pregãtesc pentru Tine. 

O, ucenici micuþi, daþi-vã puteri ºi mângâieri unii al-
tora. Fiþi dulci, aºa cum Domnul vã învaþã, cã frumos Îºi
învaþã El ucenicii, ºi tot aºa a lucrat ºi cu noi acum douã mii
de ani. Fiþi mângâietori, cãci voi sunteþi hrãniþi cu Duhul
Sfânt Mângâietorul, ºi vã stau în ajutor sfinþii ºi îngerii. Aºa
sã staþi ºi voi în ajutorul Domnului, ºi sã-I fiþi Lui mângâiere
mai înainte de orice lucru faceþi voi pe pãmânt. Acum pai-
sprezece ani L-aþi ajutat ºi v-aþi aºezat stâlpii venirii Lui cu
grãdiniþa cuvântului Lui, pe care a întocmit-o cu voi pe pã-
mânt între oameni, precum este scris în Scripturi. Fiþi mereu
casa ºi grãdiniþa Lui ºi daþi-I mângâiere. El este Învãþãtorul
ucenicilor Lui. Fiþi ucenici cu Învãþãtor. Fiþi mici înaintea
Lui, ca sã vã fie El învãþãtor, cãci cei mari de pe pãmânt nu
învaþã de la El. Zidiþi iubire în voi pentru El. Zidiþi-vã mereu,
fiilor, ca sã aibã Domnul casã în voi, ºi sã lucreze El în ea
iubirea Lui, iar voi sã-I daþi iubire. 

Tu, Doamne, întãreºte-i, cã sunt mici, ºi alinã toate
neputinþele lor ºi adu-le vreme dulce ºi mângâieri ºi puteri, ca
sã ai Tu sprijin de la ei. Întãreºte-le credinþa ºi râvna ºi mila
pentru Tine, iar harul Tãu sã le fie lucrare ºi veºmânt, cã Tu
întru ei ai binevoit. Amin. 

– EEEE u sunt Învãþãtorul ucenicilor Mei. Rugã-
ciunile sfinþilor Mã mângâie, poporul Meu.

Aºa sã Mã mângâi ºi tu de pe pãmânt, ºi sã-Mi þii mereu
calea, ºi sã ai grijã de ea zi ºi noapte, ca sã ai lucrare frumoasã
ºi scumpã înaintea Mea, poporul Meu. Mai înainte de orice
îndeletnicire a ta întãreºte în mijlocul tãu puterea Mea, statul
Meu cu tine ºi statul tãu cu Mine, cã acestea îþi trebuiesc þie
ºi Mie, iar celelalte îþi vor fi uºor de lucrat, cãci Eu îþi voi da
þie ajutor, poporul Meu. Eu mereu vin sã te întãresc, iar tu sã
ai grijã mare de pacea din mijlocul tãu, cã ea este alifia ta ºi
a Mea, cuibul Meu cel blând de la voi, fiilor, dar nu uitaþi sã
fiþi dulci, sã fiþi înþelepþi la gândire ºi la vorbire ºi la iubire,
fiilor, cã nu e jertfã mai mare ca iubirea dintre voi ºi Mine,
dintre voi ºi voi, ºi nici o putere nu poate mai mult ca ºi iubi-
rea dintre cei ce sunt copiii Mei pe pãmânt. Amin. 

În ziua sãrbãtorii grãdiniþei cuvântului Meu, Eu v-am
mângâiat pe voi ºi v-am dat putere sã fiþi mângâietori. Trâm-
biþa Mea Verginica stã aproape cu sãrbãtoarea ei sã vã mân-
gâie cu harul ei cel plin de milã. O, copii ai milei Mele, fiþi
dulci ºi fiþi sprijin unul altuia, ºi fiþi Mie locaº cald de venire,
cã Eu pentru aceasta v-am nãscut, ºi numai cu iubire v-am
crescut. Amin, amin, amin. 

30 noiembrie/13 decembrie 2005

Sãrbãtoarea sfintei Virginia, trâmbiþa lui Dumnezeu 

Cei din morminte aud glasul de acum al Domnului. Trâmbiþa
Virginia a fost locul ºi timpul venirii Domnului la sfârºit de timp. Lu-
crarea milei cea plinã de iubire va face rãscumpãrarea fãpturii. 

ÎÎÎÎ n a treia zi de sãrbãtoare a pecetluirii grãdiniþei
Sfintei Sfintelor, grãdiniþa cuvântului Meu ºi a

fiilor lui, Eu, Domnul, sunt la hotarul dintre Mine ºi poporul
Meu cu trâmbiþa Mea, cu Verginica, vasul venirii Mele a doua
oarã de lângã Tatãl. În trupul ei M-am sãlãºluit Eu cu cuvân-
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tul acum, la a doua Mea venire, iar gura ei a fost glasul trâm-
biþei Mele. Amin. 

O, poporul Meu, frumoasã a fost chemarea omului la
Mine în vremea trâmbiþãrii Mele din acest cort, din vasul
Meu Verginica. Glasul ei era ca ºi al Meu, dulce ºi duios, dar
ºi cu durerea Mea în el. Duhul Meu din ea era îndurerat, ºi aºa
mângâiam pe cei pe care-i chemam la masa Mea. Îmi ascun-
deam durerea ºi îi mângâiam pe mulþi, ca sã-i ajut spre împã-
rãþia Mea. O, e prea veche rãtãcirea omului, ºi omul nu mai
ºtie ce este viaþa, ºi nici moartea nu mai ºtie ce este, bietul de
om. Atâta iubire am izvorât Eu prin aceastã trâmbiþã a venirii
Mele, de s-au miºcat toþi cei din morminte bucurându-se de
venirea Mea cuvânt pe pãmânt, fiindcã toþi au aºteptat acest
timp pe care Eu l-am anunþat acum douã mii de ani cã va
veni, ºi am spus: «Vine vremea sã audã cei din morminte gla-
sul Fiului lui Dumnezeu». Toþi cei care de la începutul omului
au adormit, toþi au aºteptat vremea în care am ajuns Eu cu
tine, popor al acestei Scripturi, iar oamenii de pe pãmânt nu
ºtiu ce lucrez Eu azi în mijlocul tãu, cãci iatã, împlinesc fãgã-
duinþa cea fãcutã acum douã mii de ani, ºi omul nu cunoaºte
vremea ºi semnele ei. 

Aceastã trâmbiþã a fost locul ºi timpul venirii Mele pe
pãmânt pentru cei morþi ºi pentru cei vii, pentru sfinþi ºi pen-
tru oameni. Ea a fost gura suspinului Meu, glasul prin care Eu
Mi-am întocmit cãrare ºi ucenici ca ºi acum douã mii de ani,
cãci cele ce au fost iarãºi sunt. 

O, popor al venirii Mele, e mare Scriptura vremii tale,
ºi pe care Eu am vestit-o când M-am întrupat în Fecioarã ºi
M-am fãcut Om. Uitã-te tu cum vin sfinþii din cer la masa
Mea de cuvânt în mijlocul tãu. E mare sãrbãtoare pentru cei
din cer venirea Mea cu ei la tine, dar tu eºti mititel ºi cuprinzi
prea puþin taina celei mai mari împliniri, taina cea de la sfâr-
ºit, venirea Mea cu cer nou ºi cu pãmânt nou peste timp,
Scriptura despre care au vorbit proorocii prin Duhul Meu Cel
Sfânt, poporul Meu. Cu omul cel de la sfârºit lucrez cele mai
mari împliniri, la care se uitã toþi cei care au fost pe pãmânt
în toate veacurile, ºi iatã, am pregãtit vas în care M-am aºezat
cu cuvântul Meu, care a fost ºi la începutul facerii, ºi tainic
am lucrat ºi lucrez, cã am mlãdiþe, ºi este scris cã atunci când
ele înfrunzesc, Domnul este aproape, la uºi. 

O, trâmbiþa Mea cea de dinaintea slavei Mele cereºti!
O, Verginica Mea, mare tainã ai fost pe pãmânt, iar acum pri-
veºti de lângã sfinþi, din cer, la ea, la rodul ei, la rodul Meu
prin tine, ºi Îmi doreºti cu mare dor toate împlinirile pentru
odihna Mea. Mama Mea Fecioara mult te mângâie, fiicã as-
cultãtoare, cã mereu þi-a mângâiat durerea pe care o aveai
mereu de la focul care ardea în trupul tãu, Duhul Fiului ei,
cuvântul Meu cel ca focul, cãci foc am adus pe pãmânt când
am venit sã Mã folosesc de vasul tãu, ca sã curãþ în el tot ce
este strãin de Dumnezeu pe pãmânt, ºi cuvântul Meu arde în
el ºi cu el toatã pleava, ca sã rãmânã grâul, ca sã rãscumpãr
pe om din pãcat ºi sã-l dau Tatãlui Meu grâu curat. Tainic lu-
crez, cãci nu este credinþã pe pãmânt, dar Eu lucrez prin cei
puþini ºi credincioºi aºa cum am lucrat ºi acum douã mii de
ani cu câþiva ucenici care Mi-au împãrþit tainica Mea trãire cu
omul pe pãmânt. 

O, trâmbiþa Mea, deschide-þi glasul, cãci cei mai mici
ucenici ai Mei ºi ai tãi Ne ascultã ºi Ne împart peste pãmânt
de la margini la margini. Amin, amin, amin. 

– SSSS e uitã sfinþii la mine, Doamne, ºi se uitã la
cei mici ai noºtri, pe care i-am cuprins în

taina ºi în harul venirii Tale, ca sã-i avem cale a Ta ºi a sfin-
þilor Tãi. Mãicuþa Ta scumpã îi mângâie în toatã truda lor cea

de sub venirea Ta, aºa cum pe mine mereu m-a mângâiat ºi
mi-a adus puteri sub multa mea sarcinã, cuvântul venirii Tale,
pe care ea atâta l-a dorit sã vinã pe pãmânt, cãci Îþi dorea ve-
nirea ºi ziua Ta de odihnã în om, ºi fii credincioºi, ca sã Te
poarte ca sã vii. 

Mã mângâie sfinþii pentru ziua mea de serbare când am
intrat între cei din cer spre slava Ta ºi a lucrãrii Tale pe pã-
mânt. Îi mângâi ºi eu, de lângã Tine ºi de lângã sfinþi, pe cei
micuþi care sunt poporul venirii Tale. Îi învãþ sã preþuiascã
aceastã tainã care îi cuprinde pe ei jos pe pãmânt ºi sus în cer,
cãci cerul este pe pãmânt cu toate cele de sus pentru ocrotirea
poporului Tãu ºi a tainei lui cu Tine. 

O, fii ai Cuvântului Hristos, o, fii micuþi, sunteþi cei din
urmã, dar Fiul lui Dumnezeu este veºmântul vostru, paza
voastrã ºi slava voastrã. Fiþi mereu, mereu slava Lui, cãci
sfinþii cerului cel nevãzut vãd aceastã slavã, ºi se încãlzesc ºi
se mângâie la ea. Fiþi plini de iubirea care vã înveºmântã în
ea. Daþi Domnului statul cel mai slãvit în voi ºi între voi. Sã
nu spuneþi cã sunteþi mici ºi cã nu puteþi sau cã nu pricepeþi.
Dacã spuneþi cã sunteþi neînsemnaþi ºi mici, nu uitaþi cã
Domnul a spus cã a celor mici este împãrãþia care nu se vede
de cei de pe pãmânt, împãrãþia cerurilor. Staþi cuprinºi în tai-
na aceasta ºi lãsaþi-vã cuprinºi. Învãþaþi sã vã bucuraþi aºa. În-
vãþaþi iubirea cea multã, cea fãrã de timp. Învãþaþi taina ve-
nirii Domnului ºi nu ieºiþi din ea, ci staþi îmbrãcaþi cu ea, cu
slava venirii Lui, slavã care se face cuvânt pentru cer nou ºi
pãmânt nou, slavã aºteptatã de la începutul fãpturii, fiilor. 

Þi-a spus Domnul cã te privesc îndelung sfinþii, ºi aº-
teaptã de la masa ta duhul mângâierii, ºi þi-a spus cã te aºteap-
tã toatã firea ºi cã ar da sã slobozeascã suspinul ei ca sã-l auzi
ºi ca sã ai numai milã în toatã clipa. Dupã mila ta aºteaptã
firea, popor al venirii Domnului, cãci rãscumpãrarea fãpturii
se face cu lucrarea milei cea plinã de duh de iubire, nu de
jertfã, fiilor. 

O, copii ai poporului sfânt! Domnul v-a povãþuit cu dor
sã fiþi dulci. De la lucrarea milei vine aceastã lucrare de har.
Tot ºi toate, dupã mila ta aºteaptã, popor al harului cel pentru
sfârºitul aºteptãrii cea cu suspin a fãpturii toatã de la început
ºi pânã azi. Cu dor însuspinat aºtept ºi eu slava ta, mila ta, ºi
ea va cuprinde în ea îmbrãþiºarea fãpturii care aºteaptã învie-
rea a toate câte au fost în Dumnezeu, ºi Dumnezeu în ele. Po-
veþele Domnului sunt dulci. Aºezaþi-vã în ele ºi întrebaþi-vã
unii pe alþii de frumuseþea veºmântului vostru ºi ajutaþi-vã ºi
lucraþi-vã unii altora veºmânt frumos, ºi nu vã lucraþi singuri
veºmântul slavei. Nu uitaþi sã fiþi dãruitori, sã fiþi îngeraºi
gingaºi, ºi sã nu fiþi ca oamenii nici în gândire, nici în grãire,
nici în iubire, ci sã fiþi ca îngerii din cer, ºi sã pãtrundeþi po-
vaþa Domnului cea din rugãciunea domneascã în care spune
sã fiþi precum în cer pe pãmânt. Aºteaptã Domnul ºi sfinþii Sãi
sã Se odihneascã de osteneli în leagãnul milei ºi al iubirii de
la voi, iar pentru ziua mea cu sfinþii ºi cu voi în sãrbãtoare pe
pãmânt, daþi-I Domnului slavã, fiilor. Amin, amin, amin. 

– OO,popor al milei Mele, sã te pãtrundã glasul
ºi harul trâmbiþei Mele, ºi sã lucrezi ca un

ucenic, cãci taina de ucenic este ca el sã fie ca învãþãtorul sãu
de la care a învãþat darul vieþii, viaþa milei ºi a iubirii cereºti
pe pãmânt. E zi de mângâiere, iar mângâierea înseamnã pu-
tere, ºi apoi har lucrãtor. E zi de slavã, iar cuvântul zilei a fost
cu slavã în el, cu mare slavã. Slava zilelor Mele cu tine dã sã
se ridice ºi sã mãrturiseascã pe pãmânt taina acestei slave.
Duhul îndumnezeirii sã pãtrundã în tine de la Mine, ºi sã fii
copil îndumnezeit, ºi toþi ca unul, pentru taina dumnezeirii
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Mele în voi, aºa sã lucraþi ºi aºa sã fiþi rãsplãtiþi pentru lucrul
vostru cel spre slava Mea de peste voi, fiilor. 

Acum, fiii cei unºi în grãdiniþã, sã ridice în mijlocul tãu
rugãciune ºi slavã pentru sãrbãtoarea trâmbiþei Mele împreu-
nã cu tine, poporul Meu. Clipele rugãciunii tale sã te pãtrun-
dã, sã te înnoiascã, ºi apoi vor vedea neamurile pãmântului cã
ai fost poporul Meu cel adevãrat în iubire ºi în graiul ei de
rugãciune ºi de slavã, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

1/14 decembrie 2005

Sãrbãtoarea sfântului ierarh Nicolae 

Pentru lucrarea milei trebuie har, iar harul se dobândeºte prin
credinþã neclãtinatã. Cei miloºi nu cautã sã fie singuri. 

ÎÎÎÎ mi întãresc cu pacea Mea ºi cu duhul mângâierii
calea coborârii Mele la tine, poporul Meu, ca sã te

scriu mereu cu Mine, mereu în cartea Mea cu tine, ºi sã ia
sfinþii ºi îngerii hrana pe care o pun Eu pe masa Mea cu tine,
pentru tine ºi pentru cei cereºti, fiule. Eu þi-am spus mereu cã
între sfinþi e dor mare ºi tot mai mare pentru cuvântul Meu de
pe masa ta, iar tu sã prinzi fiori cereºti când ºtii cu cine stai la
masa cuvântului Meu, ºi sã-þi fie precum în cer pe pãmânt, ºi
sã am putere de la tine prin harul Meu de peste tine, iar harul
se dobândeºte în om prin credinþã neclãtinatã, poporul Meu.
Toþi cei care sunt acum cu cerul, prin credinþa lor cea fãrã de
clãtinare au ajuns sfinþi pe pãmânt ºi cu puterea Mea în ei,
dupã ce Îmi dãdeau Mie locaº în ei, dar prea puþin a fost nu-
mãrul lor faþã de multul neam omenesc. Prea puþini M-au pus
la încercare ca apoi sã Mã descopãr în ei înaintea oamenilor.
Arhiereul Nicolae, sfânt al darului milei, M-a aplecat mereu
spre cei nãpãstuiþi de neputinþe ºi de lipsuri pe pãmânt, iar Eu
M-am slãvit prin credinþa lui. El n-a lucrat nimic mai mult ca
ºi credinþa în Mine, iar Eu l-am ales ºi l-am slãvit pe el pentru
slava Mea ºi nu pentru el, cãci el era smerit cu inima ºi cu
fapta credinþei lui, ºi Mã voia numai pe Mine slãvit, iar pe oa-
meni, ajutaþi în neputinþele lor, cãci era milos. 

O, poporul Meu, lucrarea milei este tot ce mai aºteaptã
de pe pãmânt cerul ºi pãmântul, dar pentru aceastã lucrare
trebuie mare har. Arhiereul Nicolae a strãlucit înaintea Mea
cu darul milei, iar acum, în ziua serbãrii lui se aºeazã cu Mine
la masa cuvântului Meu din mijlocul tãu. Amin, amin, amin. 

– SSSS unt fiul milei Tale, Doamne al celor credin-
cioºi, cãci eu am crezut în puterea Ta, ade-

verind-o pe ea peste oamenii neputincioºi ºi lipsiþi, ca sã se
aducã ei Þie mulþumire ºi sã lase peste pãmânt vestea puterii
Tale în cei credincioºi care Te-au voit cu oamenii pe pãmânt
ajutându-le lor. Tot ce ai adus pe pãmânt, a fost lucrarea milei
Tale. Te-ai adus Tu Însuþi pe pãmânt, ca sã dai multã milã la
cei credincioºi ºi la cei necredincioºi, dar ai stat mereu de-a
dreapta Tatãlui, ca sã asculþi de El, ºi Te-ai fãcut pe pãmânt
Cel binecuvântat de sfinþi. Ai venit ºi vii mereu cu milã dupã
om, iar omul trebuie sã se cureþe de trufie înaintea milei Tale
ºi sã plângã dupã Tine în el, ºi sã facã omul rod, Doamne, rod
de milã ºi de credinþã, fiindcã aºteaptã cerul ºi pãmântul milã
de pe pãmânt, o, Doamne blând ºi milos prin smerenia Ta. 

O, popor al milei Domnului, nu poþi fi copil milos
decât prin darul cel sfânt al smereniei. Mila nu lucreazã daru-
rile ei dacã nu este smerenie mereu în cel purtãtor de har. Ru-
gãciunea ta fã-o cu milã, ºi sã nu fii pãrtinitor, cãci Domnul
lucreazã dupã atotcunoaºterea Sa, lucreazã drept prin rugã-
ciunea ta ºi prin înþelepciunea ei, care te face lucrãtor ase-
menea Lui, cu rãbdare ºi cu milã în lucrarea ta cu El. 

Îþi dãruiesc darul ºi harul milei cereºti ºi nu omeneºti,
cãci mila cereascã aduce rod Domnului, iar mila omeneascã
aduce omului, dar tu eºti înþelept prin învãþãtura Domnului
cea de peste tine, ºi mare lucrare este lucrarea ascultãrii, care
te poartã numai lângã Dumnezeu, popor al milei Domnului. 

Arhiereascã iubire ºi binecuvântare aºez cu Domnul pe
creºtetul fiilor unºi în grãdina cuvântului. Harul milei mele sã
fie în lucrãrile lor, cã eu, binecuvântare le dau, iar ei sã poar-
te, cãci sunt binecuvântaþi. Amin, amin, amin. 

– LLLL ucrarea ºi cuvântul sfinþilor Mei se fac pil-
dã de credinþã ºi de milã ºi de iubire cereas-

cã peste tine, poporul Meu, iar tu sã urmezi mila ºi iubirea lor
pe pãmânt înaintea Mea, cãci iubirea cereascã se naºte din
milã cereascã, se naºte din Dumnezeu, ca sã fie pe pãmânt ºi
sã-ºi dea unii altora fiii lui Dumnezeu, ºi sã fie ei plini de har
pe pãmânt. Amin. 

O, aveþi grijã de voi, copii lucrãtori, ºi îmbrãcaþi-vã în
nori de îngeri, ca sã fiþi ocrotiþi ca sfinþii. Nu fiþi singuri nici
la rugãciune, nici la lucru, nici pe cale, ci unii altora daþi-vã
puteri ºi ocrotiri, ºi fiþi miloºi ca Mine, Domnul Dumnezeul
vostru, cãci Eu am ascultat de Tatãl, ºi aºa am lucrat peste om
ºi peste pãmânt. Învãþaþi ºi iar învãþaþi lucrarea harului ceresc,
cãci Eu din nou vã îndemn: fiþi dulci, fiþi copii dulci, fiilor.
Cãutaþi sã semãnaþi cu Mine, cã Eu am fost copil dulce înain-
tea Tatãlui, ºi numai voia Lui am fãcut-o, ºi cu umilinþã am
lucrat lucrarea Lui. 

Harul sfinþilor Mei sã vã dea vouã har, iar iubirea Mea
din voi sã-l încãlzeascã ºi sã-l facã roditor între voi, ca sã Mã
arãt cu rod din voi în cer ºi pe pãmânt, ºi sã Mã bucur cu voi
înaintea Tatãlui. 

Fiþi plini de har lucrãtor de la unul la altul, iar mila
cereascã sã vã fie vouã lucrare dulce, cãci Eu v-am spus, ºi cu
milã v-am îndemnat: fiþi dulci, copii ai milei Mele, ca sã-L
bucurãm pe Tatãl, fiilor. Amin, amin, amin. 

6/19 decembrie 2005

Sãrbãtoarea sfântului ierarh Spiridon 

Domnul lucreazã peste pãmânt dupã puterea omului. Mila este
izvor pentru mângâierea durerii. 

ÎÎÎÎ nlãcrimat ºi neputincios cu duhul ca un om, pãºesc
pe calea Mea spre tine, cãci calea e cu neputinþe pe

ea, poporul Meu. Dau sã prind putere, dar Eu pe pãmânt lu-
crez dupã puterea omeneascã, fiindcã fãrã om Eu nu lucrez.
Când Îmi duceam crucea, Îmi era greu, ca unui om, cãci pen-
tru om o duceam, fiindcã omul nu ºi-o ducea, ºi Îmi era greu
de tot, dar când Mã gândeam la cei preaîndureraþi, preazdro-
biþi pentru durerea Mea, puteam pentru ei, ºi mila de ei Îmi
dãdea puteri, Mã întãrea mult, fiindcã mila este cea mai mare
putere a lui Dumnezeu ºi a omului, ºi este izvor pentru mân-
gâierea durerii. Mã pornesc sã te îmbrãþiºez cu sãrbãtoarea
sfântului Meu, arhiereul Spiridon, ºi þi-l dau de pildã pentru
viaþa ta cu Mine, cã el a fost iertãtor, milos ºi mult credincios
ºi a petrecut în el cu harul puterii credinþei ºi a faptelor ei,
fiindcã numai Eu puteam ºi trãiam în el, prin dragostea ºi prin
puterea credinþei lui. E slab ºi neputincios drumul cuvântu-
lui Meu, dar îþi dau îndemn prin arhiereul Meu. Ia, fiule, ºi
aºeazã-te lângã dragostea sfinþilor ºi fã în tine locaº al puterii
lor ºi al lucrãrii credinþei, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

– TTTT u, Doamne, eºti izvorul milei pentru cei
care cu dureri ºi cu neputinþe lucreazã pe

pãmânt venirea Ta ºi vestea venirii Tale ºi mângâierea Ta
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peste om. Îi dau poporului Tãu îndemn ºi îi spun aºa: nu uita,
nu te lua cu ziua ºi cu lucrul ei, popor al milei Domnului. Nu
te lua cu orice lucru pe care îl lucrezi ca apoi sã uiþi de în-
demnurile Domnului puse peste tine ºi pentru tine. O, nu aºa,
cãci Domnul te învaþã, iar tu, ca un ucenic ºi, mai mult decât
atât, ca un fiu, de Tatãl tãu trebuie sã asculþi, de tot cuvântul
Lui. Ai grijã de viaþa ta; de viaþa ta cu Domnul, ºi fã-L pe El
sã simtã de la tine cã Îl ai pe El Dumnezeu, ºi fii înþelept ca
sã ºtii ce lucrare trebuie sã lucreze acum fiii lui Dumnezeu pe
pãmânt. Învaþã lucrarea dragostei, popor al venirii Domnului;
învaþ-o bine, ºi ia din Scripturi lecþia ei, ºi n-o lua din tine, ci
ia-o din locul de unde ea se aprinde. Adu-þi aminte mereu,
mereu de lucrarea dragostei, fiule din urmã, cã Domnul are
nevoie de aceasta, ºi nu tu. Tu trebuie sã fii sluga Domnului
în zilele Lui cu tine, ºi nu Domnul trebuie sã fie sluga ta. Iatã,
Domnul îþi slujeºte mereu prin mila Lui de tine, ca sã ai ce-þi
trebuie pentru viaþã pe pãmânt, dar fii cu inima plinã de
recunoºtinþã ºi stai ca un fiu milos ºi credincios în curþile Lui
ºi dã-I Lui slujire cereascã ºi vezi cum stai în lucrarea dragos-
tei, ca sã ai credinþã ºi neclãtinare apoi, popor al milei Dom-
nului. Cere-I Lui mereu, mereu. Cere-I ceea ce El þi-a fãgã-
duit sã-þi dea ºi sã-I dai, cã þi-a fãgãduit sã-þi dea ºi sã-I dai
viaþã fãrã de moarte, iubire fãrã rãgaz. Cer pe pãmânt sã fii
pentru lucrãrile Domnului scrise în Scripturi pentru vremea
Lui cu tine, cã e cu tine venirea Lui, dar nu te învãþa cu ea, ci
stai cu sfialã de fiu înaintea Lui ºi slujeºte-I prin darurile dra-
gostei fierbinþi, aºa cum uceniþele Lui Îi slujeau cãrãrii Lui
spre oameni, ºi aºa I-au slujit pânã peste înviere, iar pentru în-
vierea Lui, ele s-au ridicat cu mult dor, cu mare credinþã, cu
dragoste de mireasã ºi cu neodihnã în iubirea lor cea jertfi-
toare ºi arzândã în ele ziua ºi noaptea, iar focul lor le þinea în
Domnul ºi Îi hrãnea mila Lui ºi Îi dãdea puteri pentru viaþa
omului, pentru care El a suferit sub cruce ºi a biruit pentru
om. Eu te îndemn, binecuvântându-te cu arhiereascã dorire,
sã înteþeºti în tine focul dragostei de Dumnezeu, poporul
meu, aºa precum fecioarele care Îl doresc pe El se hrãnesc cu
dor ºi trãiesc cu dor, desfiinþând înãuntrul lor hotarul dintre
ele ºi Mirele lor, Domnul Cel iubit, pentru Care ele se hrãnesc
cu dor ºi se sfinþesc prin el, iubindu-L pe Domnul. Amin. 

Voi, fii unºi în grãdina Domnului din zilele acestea, fiþi
tari cu duhul ºi cu rugãciunea ºi cu darul iubirii, ºi înteþiþi în
popor darul duhului frãþiei cereºti, cãci Domnul poate acolo
unde sunt împreunã ºi cu El fiii venirii Lui. Amin. 

– OOOO,voi, sfinþi veniþi în serbãri cereºti cu Mine!
O, mare a fost mãrirea Mea în voi, iar voi

aþi fost slava Mea. Daþi puterile voastre fiilor poporului Meu,
ca sã aducã ei rod, ºi cereþi din mijlocul lui mereu, mereu îm-
plinirea slavei fãgãduinþelor Mele cele pentru venirea Mea ºi
pentru împãrãþia cerului nou ºi a pãmântului nou, dupã cum
Eu am fãgãduit celor ce Mã iubesc. Amin. 

Iar tu, poporul Meu, lucreazã-te pentru Mine,
lãsându-te lucrat, ºi stai în luminã, ca sã fii luminã, fiule.
Aratã-Mi cã Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu. Aratã-Mi cã tu
eºti poporul Meu, aratã-Mi prin lucrarea ta cea pentru Mine
ºi nu pentru tine, cã Eu pentru Mine te-am întocmit. Aratã-Mi
cã eºti poporul Meu ºi cã Eu stau în mijlocul tãu, ºi sã vadã
aceasta cerul ºi pãmântul, ºi sã se facã noi prin harul Meu
lucrãtor în tine, cã Eu nu pentru tine, ci pentru Mine te-am
luat la sânul Meu cel duios, ca sã înveþi de la Mine lucrarea
ºi harul milei dumnezeieºti, care îþi sfinþeºte fiinþa ºi dorul din
ea, dorul dupã Dumnezeu, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

12/25 decembrie 2005

Praznicul Naºterii Domnului 

Lucrarea ucenicilor adevãraþi este Duhul Sfânt lucrãtor ºi roditor
de ucenici. Iubirea ucenicului aduce mângâiere Domnului ºi nu 

omului. Maica Domnului a fost ucenic desãvârºit. 

ÎÎÎÎ þi cânt, poporul Meu, cântarea cu care îngerii cei
vestitori din noaptea naºterii Mele pe pãmânt le-au

cântat pãstoraºilor de la oi, spunându-le sã se coboare în
cetatea Betleem ca sã Mã afle nãscut din Fecioarã ºi sã Mã
vesteascã peste veacuri apoi, cã am venit de la Tatãl ca sã dau
jertfa mântuirii omului ºi sã aduc împãrãþie veºnicã, ne-
priceputã de mintea omului care nu poate pãtrunde tainele lui
Dumnezeu. Îþi cânt, poporul Meu, îþi cânt cu îngerii naºterii
Mele: slavã lui Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Sfântul Duh, întru cei
de sus, în cer, ºi jos pe pãmânt pace, iar în mijlocul tãu voia
Mea între frate ºi frate, spre slava Mea ºi a ta, poporul Meu.
Îmi mângâi cu tine zilele slavei numelui Meu, în cer sus, ºi pe
pãmânt jos. Îmi mângâi cu tine duhul sãrbãtorilor ºi dau sã-þi
întãresc duhul ca sã Se sãlãºluiascã în el Duhul Sfânt Mân-
gâietorul. De douã mii de ani M-am lãsat cu El peste pãmânt,
dupã ce înviind M-am aºezat iarãºi de-a dreapta Tatãlui, dar
nu ia omul din El. Din El au luat ºi iau numai ucenicii Mei,
dar doare la cer cã taina de ucenic al Meu nu se suie la mintea
ºi la inima celor ce se numesc pe ei înºiºi aºa pe pãmânt. Unii
altora îºi dau acest nume cei ce îmbracã hainã de slujitor al
cerului pe pãmânt, ºi doare la cer aceastã fãþãrnicie, iar naº-
terea cea de sus nu se prinde de ei, de vreme ce ei nu Mã iu-
besc mãcar cât pe ei înºiºi. 

Sãrbãtoarea zilei naºterii Mele, sunt cu ea între voi,
cãci voi sunteþi poporul cuvântului Meu de acum, care vine ºi
tot vine sã nascã iarãºi lumea. Sunt cu voi, sunt cu zilele
naºterii din nou a lumii, sunt Cel nãscut în cetatea Betleemu-
lui Iudeii acum douã mii de ani din mama Fecioara, ºi sunt
Cel ce Mã nasc cuvânt în aceastã cetate în care v-am adunat
pe voi la glasul cuvântului Meu care vesteºte naºterea din nou
a toate câte au fost fãcute, ºi care trec ºi tot trec de când omul
trece ºi nu voieºte sã rãmânã ºi sã lucreze lucrarea Mea. 

Mi-am întãrit cu Duhul Sfânt Mângâietorul intrarea
Mea în carte ca sã fiu cu tine în serbare de naºtere, poporul
Meu. Mi-am întãrit copiii care-Mi sunt cãrarea Mea de la cer
la pãmânt, de la Tatãl la om. Voiesc sã pot mai mult, cã mult
trebuie sã pot, ºi mult trebuie sã poþi ºi tu pentru puterea Mea,
poporul Meu, cã lumea are drumul ei, dupã cuvântul Scrip-
turii care spune: «Cel ce se spurcã, sã se spurce ºi mai depar-
te, cã toate sfârºitu-s-au». 

Grãiesc cu Tatãl între cei din cer, între sfinþi ºi între
îngeri, ºi Ne spunem despre mângâierea pe care o avem de la
coborârea Noastrã în mijlocul tãu, popor al cuvântului Duhu-
lui Sfânt Mângâietorul, pe Care Îl aºteaptã Domnul de la tine
sã Se mângâie cu tine, cãci L-am trimis acum douã mii de ani
peste ucenici, ca sã fiu pânã la sfârºitul timpului cu ucenicii
Mei, pânã la tine, poporul Meu de azi, iar tu sã ai mare grijã
sã înveþi, ºi bine sã înveþi lucrarea ºi iubirea de ucenic. Nimic
nu aºtept Eu de la tine decât iubire de ucenic, mângâiere de
fiu, cãci þi-am dat putere sã te faci fiu al Meu ºi M-am unit cu
tine, una cu trupul tãu M-am fãcut, ºi aºa þi-am dat putere, iar
tu sã lucrezi cu ea ºi sã n-o laºi sã stea, cã Eu în Tatãl nu-Mi
sfârºesc lucrarea, ºi nici El în Mine, fiindcã puterea nu stã.
Nici o putere nu stã din lucru, iar þie Eu þi-am dat putere, ºi
pentru Mine þi-am dat; þi-am dat ca sã împlinesc cu sprijinul
tãu Scripturile venirii Mele cu toate câte ele au de împlinit, ca
sã împãrãþeascã apoi între cer ºi pãmânt scaunul mãririi Mele,
împãrãþia mângâierii peste cei mântuiþi care au crezut ºi cred
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Scripturile care s-au împlinit ºi se împlinesc cu putere ºi cu
slavã ºi cu înnoirea a toate câte sunt fãcute de Dumnezeu ºi
de fiii lui Dumnezeu care sunt pe pãmânt voia Mea. Amin. 

O, dulce mama Mea, tu Mã mângâi cu mare mângâiere
în ziua aceasta de serbare a Mea ºi a ta. N-am gãsit mângâiere
de pe pãmânt în ziua când tu M-ai nãscut pe pãmânt din
Duhul Sfânt la porunca Tatãlui, Care M-a sãlãºluit în trupul
tãu ca sã Mã naºti ºi sã Mã numesc pe pãmânt Fiul Omului.
Adâncã a fost taina aceea când Pilat a spus la cei ce Mã pri-
veau încununat cu spini: «Iatã Omul!». Mi-ai purtat durerea
vieþii, mama Mea, iar Eu þi-am purtat-o pe a ta. Îndureraþi am
fost de la naºtere ºi pânã la Tatãl, ºi pânã azi, mamã. Tu ai fost
atâta de supusã, mereu, mereu ai fost aºa, ºi erau atâta de
puþini cei ce-þi ºtiau mãrirea! O, dacã vrei, învaþã-Mi poporul
frumuseþea vieþii tale, viaþã de copil supus tuturor, fãrã de ju-
decatã peste om. M-ai iubit cu cea mai de sus iubire, dar nu
þi-a trecut niciodatã prin inimã judecatã pentru cei ce te-au în-
josit, pentru cei ce M-au dat crucii ºi morþii, mamã. Te-a
durut ºi n-ai judecat, cãci tu ai iubit. Pentru iubire te-ai nãs-
cut, ºi aºa M-ai arãtat oamenilor, prunc, ºi apoi Om desãvâr-
ºit. E sãrbãtoarea Mea ºi a ta, ºi suntem în mijlocul ucenicilor
cei mai mici, dar ucenicii Domnului trebuie sã fie mari în
taina de ucenic, trebuie sã fie ca tine, mamã. Tu ai fost ucenic
desãvârºit. Iubirea cea de sus a fost tot ce ai avut, tot ce ai
lucrat, tot ce ai dãruit, iar Eu, Fiul tãu, am fost Stãpânul tãu,
cã tu ai ºtiut de unde sunt Eu, ºi L-ai cunoscut pe Tatãl în
Mine, ºi pe Mine în Tatãl, cã ai fost ucenic desãvârºit, mamã. 

O, sã-i lãsãm spre zi de sãrbãtoare de naºtere a Mea, ºi
apoi tu sã le fii lor ca ºi Învãþãtorul tãu ºi sã-i înveþi taina fii-
lor lui Dumnezeu, mamã ºi mireasã a Mea. Amin. 

O, poporul Meu, îndulceºte-te cu roadele Duhului
Sfânt Mângâietorul, cã Eu îþi cânt cu îngerii cântarea cea din
noaptea naºterii Mele, ºi Mã aude Tatãl, ºi se mângâie sfinþii
la glasul Meu de peste tine. Învaþã ce sã lucrezi ºi ce sã nu
lucrezi, învaþã de la cei ce au de la Mine peste tine învãþãtura
Mea, ºi sã creºti ca din Scripturi, poporul Meu, iar învãþãtura
lor s-o ai ºi s-o împlineºti ca mama Mea Fecioara, cãci ea aºa
a iubit pe Dumnezeu, aºa a împlinit ea iubirea cea de sus.
Amin, amin, amin. 

25 decembrie 2005/7 ianuarie 2006

Soborul Maicii Domnului 

Fiii lui Dumnezeu sunt cei ce seamãnã cu Dumnezeu. Domnul
aºteaptã de pe pãmânt pe Duhul Sfânt Mângâietorul. 

HHHH ai, dulce mama Mea, e ziua Mea ºi a ta. În ziua
naºterii Mele între oameni Eu M-am fãcut Fiul

tãu dupã ce îngerul Gavriil cu nouã luni înainte te-a bucurat
cu vestea cã tu Mã vei naºte copil ºi voi fi Fiul tãu. Am fost
Fiul Tatãlui Savaot, nãscut din El mai înainte de vecii, iar
apoi Duhul Sfânt Mângâietorul, fiinþa Tatãlui ºi a Mea, S-a
sãlãºluit în pântecele tãu cel fecioresc, ºi dupã vremea soro-
citã M-am nãscut copil pe pãmânt, ºi de atunci neamul cel
credincios Ne sãrbãtoreºte pe Noi cu cântãri de naºtere,
mamã, cu bucuria mântuirii lor, cã Eu apoi am împlinit rãs-
cumpãrarea din moarte a omului, moarte pe cruce, tributul
plãtit morþii ca sã-l scot pe om din moartea cea veºnicã,
mamã, ºi, dacã vrea omul sã creadã în Mine desãvârºit, sã nu
mai moarã omul, mamã, cãci Eu am spus, ºi nu împlineºte
omul ce am spus, cãci am spus aºa: «Cel ce crede în Mine nu
va muri niciodatã». Noi însã am trãit cu duhul ºi cu sufletul
ºi cu trupul toatã durerea omului cãzut, cã atât de mult am

iubit Noi, mamã, ºi cu credinþa Noastrã fãrã de meteahnã am
suferit pe pãmânt pentru mântuirea omului din moarte, cãci
pentru aceasta am venit din cer. 

Aceastã dulce grãire este pentru ucenici. Tu ai avut
iubire de ucenic desãvârºit, cãci iubirea cea de sus a fost tot
ce ai avut tu, tot ce ai lucrat ºi tot ce ai dat în jur, mamã.
Învaþã-Mi poporul iubirea vieþii tale ºi frumuseþea ei de copil
supus tuturor cu iubire ºi cu rãbdare, cã tu ai ºtiut de la Duhul
Sfânt plata rãbdãrii sfinþilor, ºi voiesc, ca ºi tine voiesc ºi Eu,
sã aibã platã de la Dumnezeu poporul Meu ºi sã lucreze pen-
tru ea aºa cum tu ai lucrat ºi ai trãit ºi ai iubit ºi te-ai sfinþit
pentru Duhul Sfânt, dulce mama Mea. Amin, amin, amin. 

– TTTT aina fiilor lui Dumnezeu, o, scump copilul
meu, o, Doamne ºi Stãpân al meu, aceasta

voiesc eu sã trezesc în inima fiilor poporului Tãu. Le-ai dat
putere sã se facã fii ai lui Dumnezeu. Fiii lui Dumnezeu sunt
nãscuþi din Dumnezeu ºi trebuie sã semene cu Dumnezeu. Tu
ai spus cã cine nu se va naºte de sus nu poate moºteni lucrare
de fii cereºti, lucru de ucenic desãvârºit. Numai cei nãscuþi
din Tine au lucrare ºi platã de ucenic. Numai cei ce înþeleg
iubirea Ta cu care Te-ai dat în braþele morþii pentru dragostea
de om pentru ca sã-l faci pe om asemenea Þie, numai aceia
nu stau fãrã cruce, Fiule al suferinþei cea pentru iubirea celor
ce se nasc din durerile suferinþei Tale pentru om. Ferice celui
ce crede în Tine ºi care nu moare niciodatã, cãci sunt ca în-
gerii cei ce cred în Tine, copil venit pe pãmânt ca sã nimiceºti
moartea ºi ca sã-i arãþi omului iubirea ºi taina ei care-l naºte
pe om de sus, de unde este veºnicia vieþii, Fiule, copil al Tatã-
lui ºi al meu. Lacrima bucuriei, când Te vãd cu Tatãl grãind
între cei din cer despre mângâierea care ne vine de la cobo-
rârea noastrã în mijlocul poporului Tãu, mã aduce sã le amin-
tesc celor ce au numele Tãu prin acest cuvânt de peste ei cã
Duhul Sfânt Mângâietorul aºteaptã de lângã ei sã vinã peste
Tatãl ºi peste Tine ºi peste toþi cei ce au acum trupuri cereºti
în cer, ºi sã-i mângâie pe ei, sã mângâie ei cerul lui Dumne-
zeu, Fiule plin de dor de ucenici desãvârºiþi prin iubirea cea
de sus, aºa cum eu am iubit pe pãmânt. 

O, copii ai cuvântului Fiului meu! Stã lângã voi Duhul
Sfânt Mângâietorul ca sã meargã mereu, mereu la Dumnezeu
de la voi cu mângâiere, ca sã poatã Domnul cu voi sã stâr-
peascã moartea de peste om ºi sã aducã învierea morþilor, ºi
viaþa mângâierii din cer pe pãmânt. Moartea nu este mângâ-
ietoare, ci îl înºealã pe tot omul cu dulceþile ei mincinoase,
pânã ce omul este cuprins de plata ei cea plinã de dureri. Via-
þa însã este mângâiere fãrã de sfârºit, iar durerea cea pentru
plata mângâietoare este lucrarea ucenicilor desãvârºiþi, care
ca ºi mine au ca bogãþie a vieþii iubirea cea de sus, care se
face mângâiere în om ºi pentru om. Nu daþi din inimile voas-
tre aceastã bogãþie, cãci Fiul meu v-a spus: «Fiþi dulci ºi staþi
învãluiþi în nori de îngeri ca sã fiþi ocrotiþi ca sfinþii, ºi fiþi
copii dulci, cã Eu am fost copil dulce la Tatãl ºi la mama
Mea, ºi voia lor am fãcut-o, ºi cu umilinþã dulce am lucrat lu-
crarea de ucenic desãvârºit prin rãbdarea cea de sus». Amin. 

O, copii ai naºterii de sus, aºa v-a îndemnat Fiul meu
Cel iubit, întru Care Tatãl a binevoit cu voia Lui. Binevoiþi ºi
voi întru El cu voia voastrã cea dulce Lui, dar învãþaþi lu-
crarea de ucenic desãvârºit uitându-vã în viaþa mea. Eu am
fost dulce la grai ºi la faptã ºi la iubire ºi la purtare, iar viaþa
mi-a fost jertfã a duhului meu cel umilit, cel plin de milã
pentru Dumnezeu ºi pentru om. O, dulce mi-a fost cuvântul ºi
n-am îndurerat cu gura mea, ci numai am mângâiat ºi am
împãrþit taina cerului sfânt, iubirea cea de sus în tot jurul meu
în toatã clipa, ziua ºi noaptea, cãci plãmada mea a fost
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plãmada de ucenic desãvârºit, de iubire cu milã ºi cu dor ºi cu
mântuire în ea. Beþi din izvorul vieþii mele ºi lãsaþi-vã plãmã-
diþi din aluatul fiinþei mele. Fiþi un duh cu cei ce vã sunt de la
Domnul luminã cãlãuzitoare a mântuirii sufletelor ºi a
duhurilor ºi a trupurilor voastre. Gândiþi în voi cu iubirea lor
de Dumnezeu ºi de oameni. O, frumos vã mai învaþã din
Domnul ºi din Scripturile Lui aceºti fii-copii! Sã nu-i îndure-
raþi, fiilor. Lucraþi înaintea lor aºa cum am lucrat eu între toþi
cei în care Domnul m-a aºezat ca pildã de viaþã ºi de iubire a
Lui în mine. Daþi putere celor ce vã poartã pe calea cea împã-
rãteascã sã vã poatã purta cu duioºie, cu mângâiere, dar fiþi
fiii Duhului Sfânt Mângâietorul, cã eu vi L-am nãscut pe
Domnul ºi vi L-am dat vouã de viaþã ºi v-am iubit ca la sfâr-
ºit când iubirea cea de sus ia foc pe pãmânt ca sã lumineze
peste cei fãrã de viaþã, fãrã naºtere din cer, ºi ca sã ºtie ºi ei
cea mai de sus iubire, iubirea cea de sus, cea din Dumnezeu. 

O, fii ai poporului cel cu nume sfânt, fiþi sfinþi la inimã
ºi la grai ºi la faptã ºi la dãruire cu milã ºi cu iubire, cã Dom-
nul Dumnezeul vostru sfânt este, copii ai naºterii de sus.
Amin, amin, amin. 

– OOOO,dulce mama Mea, ce dulce îþi este grãirea,
cãci tu eºti ucenic desãvârºit al Învãþãtoru-

lui tãu, Iisus Hristos, Fiul tãu, pilda omului nou, venit de la
Tatãl între oameni. Amin. 

O, poporul Meu, Eu, Domnul Dumnezeul tãu, M-am
nãscut în peºterã ºi am fost culcat în paie ºi am crescut sãrac
de cele de pe pãmânt, ca sã nu iubesc lumea aceasta cu toate
ale ei care trec. Am fost Dumnezeu desãvârºit pe pãmânt,
precum Tatãl este. M-am arãtat oamenilor aºa cum am trãit ºi
am iubit ca sã ºtie omul cum sã fie ºi cum sã-L iubeascã pe
Domnul pe pãmânt ºi nu pe sine, iar de sine sã se lepede ºi sã
fie ca Domnul. Am dat pe mama Mea Fecioara înaintea oa-
menilor, chip al ucenicului desãvârºit în iubire, umplându-i
ea pe oameni de dorul dupã Mine, Fiul ºi Dumnezeul ei. Aºa
sã fii tu, poporul Meu, ºi sã înveþi taina vieþii veºnice, taina
lucrãrii de ucenic al Domnului pe pãmânt, cã am în mijlocul
tãu fii-copii pe care tu sã-i ajuþi sã fie aºa cum Îmi place Mie
cu învãþãtura lor peste tine. Nu-i apleca, ci ridicã-i de sub
greu ºi primeºte-Mã pe Mine din ei, cã ei calea vieþii þi-o ara-
tã ºi au de lucrat la viaþa ta, poporul Meu. Amin. 

Sãrbãtoarea naºterii Mele s-o iubeºti, Ierusalime nou,
cãci învierea Mea în om este lucrarea care vine dupã naºterea
Mea în inima omului ºi în fapta lui, iar biruinþa cea veºnicã o
ºtie a lucra în tine Duhul Sfânt Mângâietorul, Învãþãtorul ºi
minunea celor mântuiþi, poporul Meu, doritul Meu Ierusalim,
mângâierea Mea cea de pe pãmânt, cãci Duhul Sfânt Mân-
gâietorul, de pe pãmânt este aºteptat sã-L mângâie pe Dom-
nul ºi sã-L aºeze Domn ºi Mântuitor peste pãmânt. Amin,
amin, amin. 

26 decembrie 2005/8 ianuarie 2006

Sãrbãtoarea sfântului mucenic ºi arhidiacon ªtefan 

Duhul trufiei omului nu poate peste Dumnezeu. Împãrãþia
Domnului este în cei ce ºtiu sã fie ca pruncii. Cei din morminte
sunt pregãtiþi pentru înviere ºi pentru mãrturisirea cuvântului 

venirii Domnului. 

TTTT e cuprind iarãºi în cuvânt, Ierusalime mic. Tu
eºti micuþ, dar taina Mea cu tine este mare, po-

porul Meu. Sunt aºa de puþini între cei de pe pãmânt care dau
sã înþeleagã taina Mea cu tine, cãci cei ce ar fi sã înþeleagã
întreg ar trebui sã-ºi ia crucea ºi sã-Mi urmeze Mie ºi þie prin

lepãdare de sine, adicã prin pãrãsirea slavei deºarte, care nu-l
lasã pe om sã dea de la el vremelnicia ºi duhul lumii ºi sã se
facã el credincios ºi sfânt ºi bogat în faptele credinþei sfinte.
Cu tine însã Mã mângâi, ºi mângâi tot cerul de sfinþi ºi de
îngeri când vin în mijlocul tãu cuvânt. E hrana celor din cer
cuvântul Meu de peste tine, e rodul aºteptãrii lor, e Domnul
pe pãmânt cu sfinþii ºi cu îngerii, iar credinþa ta Îmi întãreºte
calea spre tine, ºi apoi tu Mã dai la toþi cei ce s-au deprins cu
venirea Mea la tine, cu glasul Meu care naºte iarãºi lumea.
Mare bucurie ºi mângâiere se lasã de la cuvântul Meu de azi
peste toþi cei care M-au iubit sau nu M-au iubit în vremea
celor ºapte veacuri de când lumea cea vãzutã s-a întocmit la
cuvântul Meu, iar Eu sunt cuvântul Tatãlui Savaot. 

Minunat ºi mult am lucrat în vremea lui Moise pentru
biruinþa Mea pentru poporul Israel cel de atunci ºi care cãzuse
rob în Egipt ca platã a pãcatelor lui, plata trufiei, ºi de la ea,
a neiubirii ºi a netemerii de Dumnezeu. ªi dacã Israel a plâns
cu umilinþã ºi cu pocãinþã, Eu i-am ridicat izbãvitor iscusit în
credinþã ºi în umilinþã ºi Mi-am arãtat prin el mila Mea de
Israel, care plângea aºteptându-Mã sã-i întind mâna ºi sã-l iau
iarãºi la sânul Meu. I-am grãit lui Moise ºi i-am spus tot ce
voi face prin mâna Mea cea tare ºi prin mâna lui pentru cei ce
plâng strigându-Mã sã-i izbãvesc. Minunat a lucrat puterea
Mea împotriva puterii omului trufaº care stãpânea peste po-
porul Meu cel robit în Egipt din pricina fãrãdelegilor lui.
Milostivirea Mea însã Îmi este trezitã atunci când pocãinþa ºi
umilinþa strigã la Mine din om ca sã-Mi arãt pentru el slava
Mea dumnezeiascã, putere cu care omul nu se poate lupta, ci
se lasã învins, cãci omul nu poate ceea ce numai Dumnezeu
poate. 

O, minunatã ºi multã este, iarãºi, lucrarea cuvântului
Meu de azi, Ierusalime, poporul Meu, cãci tu ai crezut cã Eu
sunt Cel ce grãiesc cu putere, ca un Dumnezeu, ºi iatã, te
cuprind mereu în cuvânt, iar taina Mea cu tine e mare, cãci
aºa este la sfârºit ca sã pot Eu lucra cu înþelepciunea Mea fa-
cerea lumii, cãci toate s-au stricat ºi sunt supuse stricãciunii
dupã ce le-am fãcut ºi dupã ce trufia a intrat în om ºi l-a smuls
din braþul Meu. N-a fost însã sã Mã las biruit ºi sã nu am om
cu credinþã în Mine din vreme în vreme, ca sã-i arãt adesea
omului cã Eu sunt Dumnezeu adevãrat ºi minunat ºi cã omul
este om ºi nu poate peste Dumnezeu, oricât de mult l-ar sluji
duhul trufiei lui, duh care a cãzut din cer peste om când omul
a zguduit prin trufia lui lumea îngerilor ºi când îngerul cel
mare a slujit trufiei din om pierzându-ºi întâietatea ºi asculta-
rea de Dumnezeu Fãcãtorul. 

ªi, iarãºi, poporul Meu, minunat ºi mult este cuvântul
Meu de peste tine, ca sã te deprind mereu, mereu cã tu eºti
poporul Meu ºi cã Eu sunt Dumnezeul Cel adevãrat, Domnul
ºi Stãpânul tãu Care te învaþã sã fii credincios ºi cuminte ºi sã
asculþi cuvântul Lui care vine sã facã iarãºi lumea cea de sus
ºi lumea cea de jos, ºi apoi totul sã fie una, precum a fost la
început. Amin. 

Am la masa ta cu Mine cuvânt de serbare ºi de mân-
gâiere a sfinþilor, poporul Meu. Mucenicul ªtefan, mistuit de
râvna cea pentru Mine, Dumnezeul Cel adevãrat în cer ºi pe
pãmânt, s-a smerit pe sine ºi M-a înãlþat pe Mine înaintea ce-
lor trufaºi care nu ºtiau sã slujeascã pe Dumnezeu dupã ade-
vãr, ºi cãrora Eu le-am stat cu putere împotrivã pentru trufia
lor, ºi ridicându-Mi ucenici din cuvântul Meu de peste
mulþimile care-Mi urmau învãþãtura cea plinã de putere, am
biruit semeþia celor ce domneau peste lume în numele Meu, ºi
M-am mãrturisit Domn ºi Stãpân prin gura ucenicilor Mei
cãrora le-am dat Duhul Meu râuri de ape vii, izvorâte din râul
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vieþii dupã ce le-am dat harul ºi darul credinþei sfinte pentru
umilinþa inimii lor cu care ei M-au cuprins ºi M-au mãrturisit
apoi. Mucenicul ªtefan prin minunea mãrturisirii lui ºi-a
dovedit înaintea celor plini de sine înþelepciunea lui cea din
Scripturi pentru venirea Mea pe pãmânt ca sã judec lumea cea
din întuneric chemând-o la luminã Eu Însumi, întrupat în
Fecioarã, ºi nãscut între oameni, ºi crescut pânã la vârsta de-
sãvârºitã, ºi apoi, ucenicii Mei prin care am lucrat cu Duhul
Meu fapte mari, mãrturisitoare prin Scripturi despre slava
Celui drept judecând ei lumea prin cuvântul mãrturisirii lor,
cãci lumea a fost judecatã când Eu am venit de la Tatãl acum
douã mii de ani împlinind toate cele scrise despre Mine în
Scripturile lui Moise, în prooroci ºi în psalmi. 

O, poporul Meu, nu pot fi cuvinte care sã poatã mãrtu-
risi bucuria sfinþilor Mei, mãrturisitori în vremea lor, când Mã
vãd ei pe Mine cuvânt de facere din nou a lumii, cuvânt în
mijlocul tãu. Iubirea Mea de tine îi umple ºi pe ei de Duhul
Meu, de iubirea Mea, cãci sfinþii sunt asemenea Mie ºi de
aceea Mã vãd ei cum sunt, ºi tot aºa lucreazã ºi ei peste tine.
Am ceatã de sfinþi mucenici la masa Mea cu tine ºi mereu te
povãþuiesc sã înveþi sã le dai lor din bunul Meu, sã fii primitor
de oaspeþi cereºti, cãci cu cerul vin când vin la tine, ºi pun
masa când vin. 

Împarte-te sfinþilor, poporul Meu, ºi fã-le duh de bucu-
rie dinspre tine spre ei, cã mare le-a fost aºteptarea ºi lacrima
dupã împãrãþia Mea cu ei pe pãmânt ca sã rãscumpãr sângele
lor pentru care ei strigã ºi cu dor aºteaptã sã Mã vadã Împãrat
pe pãmânt, cu împãrãþie peste sfinþi, cãci a celor sfinþi care au
ºtiut sã iubeascã ºi sã creadã ca niºte prunci, a acelora este
împãrãþia iubirii, împãrãþia lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este
iubire, poporul Meu, ºi aºa sunt ºi sfinþii care te binecuvin-
teazã pe tine în cer ºi pe pãmânt vestindu-te cã eºti poporul
venirii Mele, casa Mea de întoarcere dupã douã mii de ani de
aºteptare a Mea ºi a lor. Amin. 

– EEEE u, Doamne scump ºi mare în cer ºi pe pã-
mânt, Te mãrturisesc cu aceeaºi râvnã când

n-am tãcut cu cuvântul cel despre dumnezeirea Ta pânã ce,
ruºinaþi, cei ce ºi-au recunoscut vina m-au ucis cu pietre, cã
aºa fac cei ce nu-ºi pot purta vina din pricina trufiei lor pã-
mânteºti ºi omeneºti. Îþi mãrturisesc poporul care Te-a primit
acum când ai venit a doua oarã de la Tatãl, ºi pe care l-ai
ocrotit atât de mult secerând prin îngerii Tãi ocrotitori pe toþi
cei care au pândit viaþa lor cu Tine în vreme de mare ne-
credinþã ºi de deºertãciune ºi de vremelnicie cum n-a mai fost
pe pãmânt de când Tu ai întocmit veacurile ºi curgerea lor. Le
spun celor trufaºi care stau pe scaunul drepþilor din voia lor,
nu din voia Ta, le spun cã au fost ºi ei judecaþi acum prin ve-
nirea Ta, cãci i-a gãsit venirea Ta mâncând ºi bând, însu-
rându-se ºi mãritându-se, uitând ei de Scripturile Tale care
spun cã toþi cei care se vor învrednici de veacul Domnului,
aceia nu se însoarã ºi nu se mãritã, cãci sunt ca îngerii ºi nu
mai pot sã moarã de vreme ce se fac fii ai învierii. Tu eºti Cel
ce ai spus aceastã Scripturã peste cei ce Te ispiteau pentru
desfrânarea lor. Iatã, iarãºi lumea a fost judecatã, cãci Tu ai
venit, iar lumea ºi cei de peste ea care stau pe scaun de drepþi
ai Tãi, sunt fiii veacului acesta, care se însoarã ºi se mãritã ºi
nu se învrednicesc de veacul cu care Tu vii pentru cei ce
trãiesc ca îngerii, ºi apoi pentru cei ce vor învia din þãrâna pã-
mântului ºi vor sta pe picioarele lor. O, nu ºtiu ce-i aºteaptã
cei ce Þi-au pus sub obroc venirea Ta de acum ºi pe poporul
slavei venirii Tale. Se clatinã din zi în zi mai mult statul lor ºi
slava lor deºartã ºi trufia lor de a se numi pe ei înºiºi ºi unii
pe alþii slujitori ai dreptãþii peste cei fãrã de pãstori de ai Tãi.

Curând, curând împãrãþia lor nu va mai fi, ºi se va ridica un
popor drept ºi se va adãuga venirii Tale cu sfinþii, cã Tu aºa
ai spus cã vii când vei veni. ªi ai venit, Doamne, ºi tainic este
cuvântul venirii Tale, iar glasul Tãu de peste poporul Tãu
acesta îl aud morþii din morminte ºi se pregãtesc pentru po-
runca îngerului Tãu care îi va scula, ºi ei vor mãrturisi la toþi
cei vii cuvântul acesta cu care Tu îi hrãneºti pe cei mici ai Tãi,
ºi la care masã de cuvânt doresc sfinþii ºi îngerii ºi vin cu
Tine, dupã cum Tu ai proorocit acum douã mii de ani. 

Mã aplec cu supunere de ucenic ºi Îþi dau toatã slava,
cu glasul duhului meu mãrturisitor cã am avut bucuria ºi
mângâierea sã Te mãrturisesc ºi acum, la sfârºit, cã eºti Cel
drept, Cel viu în vecii vecilor dupã ce toþi cei care nu Þi-au
cunoscut venirea acum douã mii de ani au fãcut cu Tine tot ce
a fost scris sã facã ei, ºi apoi Tu ai înviat ºi ai judecat lumea
numai prin învierea Ta, ºi eºti în Tatãl, ºi Tatãl este în Tine, ºi
Dumnezeu stã în mijlocul dumnezeilor, iar sfatul Lui împli-
neºte cuvântul lui Dumnezeu care spune: «Noi le fac pe
toate!». Amin, amin, amin. 

– OOOO,poporul Meu, Mã mãrturisesc sfinþii în cer
ºi pe pãmânt, dar omul trufaº este nesim-

þitor. M-au mãrturisit ºi drepþii ºi pãcãtoºii când am venit lu-
crând de la Tatãl, dar cei trufaºi ºi-au pãstrat aluatul din care
s-au nãscut, cãci tatãl lor este diavolul. 

Întãreºte-þi credinþa ºi iubirea ºi stai înaintea Mea,
Ierusalime. Pune, fiule, masã pentru Mine de câte ori Eu vin
sã pun pe ea pentru tine ºi pentru sfinþi ºi pentru toþi cei ce se
vor învrednici de veacul Domnului, precum scrie în Scripturi.
Înþelepþeºte-te ºi umblã drept pe calea Mea cu tine. Aºeazã-te
sub lucrarea harului ºi sã prinzi drag ºi dor pentru darul
vorbirilor sfinte ºi cereºti la care sã Se strângã Domnul ºi
sfinþii ºi sã-þi adauge har peste har, ºi sã fii tu lucrare de har
ºi rod de har pe pãmânt, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

27 decembrie 2005/9 ianuarie 2006

Sãrbãtoarea sfântului Vasile cel Mare 

Legãturile sufleteºti stau împotriva legãturilor duhovniceºti, care-i
leagã de Dumnezeu pe oameni. Firea nu e bunã între om ºi om, ci
e bun Duhul Domnului. Mãrturisire de dincolo de mormânt: ar-
hiereul Vasile Târgoviºteanul profeþeºte peste biserica lumii. 

CCCC u dumnezeiascã dragoste, cu duioºie dulce Îmi
aºtern peste pãmânt glasul cuvântului Meu. De

fiecare datã Îmi întãresc cãrarea, iar puterea Mea se aºeazã în
porþi ca sã poatã ele þine cerul pe pãmânt, cãci cerul e greu pe
pãmânt, cu multa lui lucrare din zilele acestea, zilele Fiului
Omului. Amin. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, aºa
botez Eu, Domnul, inima celui credincios care se lasã cu to-
tul pentru Mine între fiii oamenilor. Voi petrece în mijlocul
tãu praznic de Boboteazã curând, Ierusalime al Meu de azi,
românul Meu popor, cã Eu þi-am spus þie cã numele de român
va fi luat de tot cel care se va lãsa prin acest cuvânt al Meu
de peste tine înfiat ºi crescut ºi statornic în Tatãl, în Fiul ºi în
Duhul Sfânt, numele Domnului Dumnezeului tãu, Domn ºi
Stãpân din veci ºi pânã în veci, ºi Care vine curând cu veacul
cel veºnic ca sã-l aºeze pe pãmânt nou ºi sã împãrãþeascã în
veci dupã voia Lui. Amin. 

Se vor strânge multe suflete la praznic de Boboteazã ca
sã ia din harul cuvântului Meu, care mângâie ºi întãreºte ini-
ma omului, ºi sã ducã cu ei apã binecuvântatã ºi sfinþitã, care
sfinþeºte toate prin harul Duhului Sfânt, poporul Meu. Astãzi
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însã Mã aºtern cuvânt pe masa ta cu Mine ca sã ne amintim
de smerenia Mea ºi a mamei Mele Fecioara, cã ea M-a luat în
braþe ºi M-a dus, dupã datina legii lui Israel, M-a dus la tem-
plul Domnului ca sã fiu tãiat împrejur în trup ºi ca sã Mã do-
vedeascã ea Fiu al poporului Israel în mijlocul cãruia am ve-
nit de la Tatãl ºi de la Duhul Sfânt nãscut din Fecioarã, pre-
cum era scris în prooroci, precum trebuia sã vin. 

M-au aºteptat apoi la templu dupã patruzeci de zile
Simeon cel bãtrân de ani ºi Ana proorociþa. Simeon M-a luat
din braþele mamei Mele Fecioara ºi M-a numit mântuirea
Domnului, gãtitã peste popoare, ºi luminã peste neamuri, spre
vestirea poporului Israel în mijlocul cãruia Eu am rãsãrit, cãci
poporul Israel era poporul Domnului pe pãmânt din pricina
pãrinþilor lui, Avraam, Isaac ºi Iacov. M-a luat bãtrânul
Simeon în braþe la patruzeci de zile de la naºterea Mea ºi a
vãzut cu ochii lui pe Mântuitorul lumii ºi a mãrturisit împli-
nirea Scripturii venirii Mele prin mama Fecioarã, iar Ana
proorociþa a vestit prin duhul proorociei cã Eu voi fi spre ridi-
carea ºi spre coborârea multora din Israel. ªi aºa a fost ºi
atunci, ºi aºa este ºi acum, cãci înþelepciunea celor ce înþeleg
este cãzutã ca ºi omul, ºi aºa lucreazã omul cu ea, ºi nu poate
sã-ºi întãreascã cu ea umilinþa ºi credinþa ºi sã se vindece de
duhul îngâmfãrii în care a cãzut omul dupã ce nu L-a mai iu-
bit pe Dumnezeu cu tot sufletul ºi duhul ºi inima ºi trupul lui. 

O, poporul Meu, e zi de praznic a Domnului ºi Învãþã-
torului tãu Iisus Hristos, ºi e zi de serbare de sfinþi, ºi am la
masã cu tine pe arhiereul Vasile cel Mare, care a dat celor
credincioºi Mie domnia cea nefuratã, pe cele cereºti, pe-
cetluindu-le peste oameni prin înþelepciunea lui cea de sus,
cea plinã de dorul cel de sus. El a înþeles cu mare înþelepciune
porunca vieþii veºnice, cãci sfinþii Mei ºtiu cum sã-L iubeascã
pe Dumnezeu ºi cum sã-i iubeascã pe fiii lui Dumnezeu ºi pe
oameni. 

Când Eu i-am spus lui Israel sã-L iubeascã pe Dumne-
zeul lui din toatã inima lui, din tot sufletul ºi cugetul lui, el n-a
înþeles aceastã înþelepciune a iubirii cea din Dumnezeu. Când
omul Îl iubeºte aºa ºi nu altfel pe Dumnezeu, numai atunci
ºtie el cum sã-l iubeascã pe aproapele lui, ºi apoi pe el însuºi
pentru Dumnezeu. Cel ce nu iubeºte pentru Dumnezeu cu iu-
birea lui, acela nu înþelege ce am spus Eu când am spus: «Sã
iubeºti, Israele, pe Dumnezeu din tot sufletul tãu, din toatã
virtutea ta, din tot cugetul tãu ºi din toatã inima ta, iar pe
aproapele tãu sã-l iubeºti ca pe tine însuþi». O, nu ºtie omul
ce înseamnã acest tot pe care Eu i l-am cerut lui pentru iu-
birea lui de Mine, ºi de aceea am venit Eu acum douã mii de
ani ºi am spus: «Cel ce vine dupã Mine, sã se lepede de sine
ºi, luându-ºi crucea, aºa sã-Mi urmeze, aºa sã fie urmaºul
Meu», ºi am mai spus cã Eu cu aceºtia voi fi pânã la sfârºitul
timpului. Amin. 

O, poporul Meu, cel ce se leapãdã de sine, acela este
cel ce Mã iubeºte pe Mine cu înþelepciune spre folosul mân-
tuirii multora aºa cum a fãcut bãtrânul Simeon ºi proorociþa
Ana, care au trãit pentru Dumnezeu cu toatã fiinþa lor, aºtep-
tându-L ca sã-L mãrturiseascã apoi, ºi L-au mãrturisit, ºi au
luat rodul ºi cununa mântuirii. Sufletul celui ce Mã iubeºte cu
toatã fiinþa lui, cu totul lui, acela este legat numai de Dumne-
zeu cu sufletul din el, iar duhul din el mãrturiseºte pe Domnul
ºi se leagã duhovniceºte cu aproapele sãu pentru Dumnezeu. 

Iatã, poporul Meu, ce înþelepciune las Eu azi peste tine.
Legãturile sufleteºti dintre oameni îi leagã pe oameni de
oameni, iar legãturile duhovniceºti dintre oameni Îl leagã pe
Dumnezeu de oameni, ºi pe oameni de Dumnezeu, ºi aceasta
este înþelepciunea poruncii lui Dumnezeu pentru iubirea din-

tre om ºi Dumnezeu, ºi aceasta trebuie sã fie pe pãmânt. ªi va
fi. Amin. 

O, poporul Meu, te îmbrãþiºeazã sfinþii, fiule. Mare le
este dorul când Eu vin cu ei la tine. Le este dor sfinþilor sã Mã
mãrturiseascã, ºi sã te mãrturiseascã pe tine ºi masa cuvântu-
lui Meu din mijlocul tãu, la care ei vin ºi mãrturisesc împli-
nind ei Scriptura venirii Mele cu sfinþii în zeci de mii, cã unii
dupã alþii vin când Eu vin cu sãrbãtoare de sfinþi la masa ta.
Arhiereul Vasile cel Mare a legat pe oameni de dragostea de
Dumnezeu, înþelepþindu-le lor duhul ºi sufletul ºi cugetul
dupã ce el s-a lepãdat de sine ºi de lume luându-ºi crucea ºi
iubindu-Mã aºa cum Eu am poruncit celui ce voieºte sã Mã
urmeze pe pãmânt ºi sã fie urmaºul Meu ºi moºtenitor al
împãrãþiei Mele în el. Aºa lucreazã el ºi dintre cei cereºti, cãci
sfinþii au înþelepciunea Mea, iar ea este duh iubitor de
oameni, duh care îi învaþã pe oameni harurile mântuirii
luându-Mã pe Mine Mântuitor al lor. 

E zi de sãrbãtoare de sfinþi, ºi te mãrturisesc sfinþii, po-
porul Meu, iar Eu rostesc binecuvântare pentru lucrarea lor
cea din cer. Amin, amin, amin. 

– EEEE u, Doamne mare, Te mãrturisesc Arhiereul
Tatãlui Savaot, Arhiereu din veac ºi pânã

peste toþi vecii dupã rânduiala lui Melchisedec, dupã planul
cel tainic al Tatãlui. Sunt cu ceata de arhierei la masa cuvân-
tului Tãu în mijlocul poporului Tãu. Mã mângâi în venirea Ta
cu sfinþii, ºi binecuvintez prin mâna Ta ºi prin mâna mea pe
cei unºi ai Tãi din vremea aceasta, ºi pe care vremea aceasta
nu-i cunoaºte ai Tãi precum nici pe Tine nu Te-a cunoscut
vremea aceea când ai stat pe pãmânt cu oamenii lucrând lu-
crarea cea tainicã a Tatãlui, Care Te-a nãscut din El din vecii,
ºi apoi din mamã Fecioarã la plinirea vremii când Tu ai venit
ºi Te-ai nãscut copil ca sã-l chemi pe tot omul sã iubeascã
taina de copil ºi s-o îmbrãþiºeze, ca sã poatã omul sã fie
copilul Tatãlui precum Tu ai fost ºi eºti. 

Îþi binecuvintez poporul cu binecuvântãrile Tale ºi îi
spun cã sunt astãzi în cuvânt peste el cu arhiereul care a stat
pe scaunul bisericii din cetatea Târgoviºtei, cãci el este mãr-
turisitor din cer pentru lucrarea cuvântului Tãu, pe care acum
o vede ºi o cunoaºte în toatã slava ei. 

Dar acum dãm odihnã porþilor Tale, iar poporului îi
lãsãm duhul sãrbãtorii Tale ºi sãrbãtorii mele, iar apoi, iarãºi
lãsãm în cartea Ta cuvântul Tãu ºi al sfinþilor Tãi ºi al mãrtu-
risitorului Tãu care are acum trecerea prin Tine sã grãiascã
peste biserica de pe pãmânt, ºi pe care dã s-o ajungã lovitura
pietrei pe care ea a aruncat-o în lucrarea cuvântului Tãu ºi a
fiilor ei care stau de-a dreapta Ta. 

Binecuvântatã sã fie ziua de praznic a Domnului Dum-
nezeului tãu ºi a sfinþilor Lui, popor al venirii Domnului. ªi
iarãºi vei fi îmbrãþiºat în cuvânt pentru cartea cea de azi.
Amin, amin, amin. 

– EEEE u, Domnul, iubesc duhul mãrturisirii ºi Mã
mãresc în sfinþii Mei, ºi iau, ºi dau, ca sã

aibã ei harurile mãrturisirii, cã pe pãmânt nimeni nu poate sã
creadã fãrã de mãrturisirea sfinþilor Mei. ªi iarãºi ne vom
aºeza, copii veghetori, ca sã aºternem în cartea cea de azi tot
cuvântul ei. Amin, amin, amin. 

*
AAAA m stat cu voi ºi cu sfinþii Mei în duh de praznic

ceresc, ºi vã voiesc cu mult lucru duhovnicesc
între voi ºi Mine, ºi pe toþi vã voiesc aºa, copii ai venirii
Mele. Guriþele voastre sã se sfinþeascã mult, mãrturisind sla-
va Mea cu voi, iubirea Mea de peste voi, viaþa voastrã care sã
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creascã în Mine, dupã cum învãþaþi mereu, mereu ºi tot mai
mult sã staþi cu ea în Mine, ºi unii pe alþii sã vã sprijiniþi, unii
altora sã vã daþi creºtere, ºi cu duh dulce ºi ceresc sã vã hrã-
niþi, cãci firea omului nu e bunã între om ºi om, dar Duhul Cel
ceresc Îl creºte pe Domnul între fraþii cei de un sânge cu El,
ºi le sfinþeºte tot înlãuntrul lor: ºi gura lor, ºi cuvintele lor, ºi
tot ce-i înconjoarã pe ei de jur împrejur. Amin. 

Am spus vouã cã Mã mãrturisesc sfinþii, fiilor, nu-
mindu-Mã copilul Tatãlui, ca sã fiþi ºi voi ca Mine. Arhiereul
Vasile cel Mare, cu duhul milei lui, are în ceata de arhierei
veniþi cu el în venirea Mea pe cel ce mãrturiseºte cã a stat mai
bine de ºapte ani pe scaunul bisericii din cetatea Târgoviºtei,
iar dupã încã aproape ºapte ani, iarãºi, de când i-am luat scau-
nul pentru cã n-a îmbrãþiºat lucrarea cuvântului Meu ºi pe
voi, el vã mãrturiseºte dintre cei cereºti arhierei cã sunteþi po-
porul Domnului, purtând de la Mine peste voi taina descope-
ririi fiilor lui Dumnezeu, aºteptaþi de toatã fãptura de când Eu
am întocmit cerul ºi pãmântul ºi pe om, iar omul apoi a zgu-
duit de la locul ei toatã facerea Mea, cãci s-a semeþit în el, ºi
nu s-a umilit sub mâna ºi sub iubirea Creatorului sãu. 

Dau glas arhiereului cel venit în venirea Mea cu sfinþii
în ziua pomenirii sfântului Meu, arhiereul Vasile cel Mare,
care are acum mãrturisitor lângã el pe cel ce a stat mare pe
scaunul bisericii din cetatea Târgoviºtei, ºi iatã, îl aºeazã cu
binecuvântare arhiereascã mãrturisitor acum, cãci biserica
din care el a venit la cer se clatinã cu putere mare de pe teme-
lii, cãci vai cetãþii pe care oamenii o zidesc pe nisip ºi nu pune
ºi nu pãstreazã ca temelie a ei sfinþenia, barca de salvare pe
care Eu am aºezat-o ca sã fie pe pãmânt când am venit acum
douã mii de ani ca sã aºez între oameni credinþa cea de sus,
din cer, ºi împãrãþia ei. Amin, amin, amin. 

– CCCC redinþa cea din cer, Dumnezeule, Doamne
al poporului Tãu de azi, fiul cel mic al

neamului român, o, nu este în biserica din lume credinþa cea
din cer. Credinþa cea din cer, când ea este în biserica cea de
un nume cu Tine, eu o asemãn cu apa cea sfântã în care peºtii
din ea nu mor niciodatã, Doamne Care m-ai miluit de m-ai
luat de pe pãmânt ca sã mã pomeneºti în cer prin guriþele
fiilor Tãi de la Pucioasa, cetatea pe care Tu Þi-ai aºezat munte
înalt de pe care rosteºti legile facerii din nou a lumii, dupã
dreptatea Ta. 

Cu duh de umilinþã cereascã mã fac mare în cuvânt
peste biserica neamului român, care ar fi trebuit sã asculte
numai ºi numai de Tine dacã Tu ai ieºit cu apa cea vie a râului
vieþii ca sã adãpi cu ea pãmântul, iar el sã se facã nou prin apa
spãlãrii, prin focul Duhului Sfânt, glasul gurii Tale care se
face râu din cer, cãci cincizeci de ani ai cuvântat din cer pe
vatra poporului român. Dau cei strãini de acest pãmânt român
sã-l ia ei, pentru slava Ta de peste el, pentru cuvântul venirii
Tale cu bucuria cerului pe pãmânt. Dar altfel va fi decât cautã
omul fãrãdelegii sã lucreze în ascuns peste planul Tãu care
este purtat în mâna Ta, ºi prin care numai Tu vei birui. 

Iatã, Doamne, cei ce lovesc în aceastã piatrã se sfãrâmã
în ea, iar pe cei peste care ea cade, aceia se fac puzderii, dupã
cum au scris proorocii Tãi prin Scripturi. Eu le amintesc
acum, dupã ce am pãºit în al ºaptelea an de la plecarea mea
de pe pãmânt pentru necredinþa mea care atât de greu m-a
pedepsit apoi pe pãmânt, ºi le spun la toþi cei ce se numesc pe
ei înºiºi ºi unii pe alþii arhierei ºi preoþi ai bisericii Tale, dar
sunt sãraci de Tine aºa cum am fost eu, sãraci de credinþã ºi
de sfinþenie fãrã de care nimeni nu vede ºi nu este cu Dom-
nul, le spun cã duhul mãrturisirii Tale prin fiii poporului Tãu
cuvânt peste ei, le dã acum de veste cã cele vechi trec cu tros-

net, ºi rãmâne ceea ce Tu ai aºezat pe pãmânt bisericã sfântã,
Biserica Noul Ierusalim, ºi ea va fi mare precum Tu eºti, iar
ceea ce aºezi Tu este al Tãu, precum ceea ce oamenii dau sã
aºeze în numele Tãu, acelea trec cu trosnet, precum este scris
în Scripturi. Amin. 

Voi, cei ce încã vã credeþi mari cu Dumnezeu între
oameni; voi, arhierei între români, veni-va vremea, ºi a ºi
venit, sã vedeþi zilele Domnului, cãci le-aþi fãcut sã vinã peste
voi, prin lãcomia voastrã de slavã deºartã pe care ºi eu am
cãutat-o pe pãmânt, cãci scrie în Scripturi: «gelozia e ºi decât
iadul mai groaznicã, precum iubirea e mai tare ca moartea».
Aºa l-am gelozit eu pe arhiereul Irineu, prin care Domnul a
aºezat la înãlþime biserica Sa de nou Ierusalim în mijlocul
neamului român, iar voi acum îl þineþi pe acesta ascuns, pe-
depsit, înjosit. Dar vine vremea cea pentru voi, aºa cum a
venit ºi pentru fraþii lui Iosif cel alungat din casa tatãlui sãu
de cãtre fraþii lui, iar el rãbdând prin iubire, Domnul l-a ridi-
cat, ºi a fost el salvator pentru neamul lui Israel pânã ce Dom-
nul prin mâna Lui aºezatã pe creºtetul proorocului Moise a
scos casa lui Israel din robia strãinilor. 

Iatã ce ruºine cade peste voi! Batjocurã ºi dezbinare,
necredinþã ºi lipsa temerii de Dumnezeu, îngâmfare ºi ruºine,
aceste feluri de lucrãri se vãd între voi, arhierei ºi preoþi cu
nume de români. Nu voiþi sã credeþi cã numele de român va
rãmâne numai pentru sfinþi ºi pentru cei ce se vor sfinþi pentru
Domnul, nu pentru oameni, dar veþi crede vãzând cumpãna
aceasta în mâna lui Dumnezeu. Mãrturisesc mãrturie adevã-
ratã dintre arhiereii cei sfinþi pe pãmânt ºi în cer, cãci cei ce
au fost arhiereii Domnului pe pãmânt, au fost cei sfinþi, nu cei
pãcãtoºi. 

Eu mãrturisesc vouã dintre cei din cer, cãci am fost
miluit cu mare milã, pentru stãruinþa rugãciunilor ºi a jertfe-
lor inimilor poporului Domnului, de la Pucioasa, ºi vã spun
cã nu este pace fãrã Domnul. Ca ºi proorocia cea din Scripturi
vã spun ºi eu citând din ea: «Nu este pace fãrã Domnul» ºi nu
va fi, cãci voi aþi stricat de tot toate legile Domnului, precum
ºi eu le-am stricat, ºi am fost tãiat ºi aruncat în focul suferin-
þei, ºi din foc strigam aºa, ºi cu pocãinþã strigam: «Mâhnit e
duhul în mine, ºi inima mea stã încremenitã înlãuntrul meu,
cã fãcutu-m-ai sã locuiesc în întuneric, ca ºi morþii cei din
veac, dar tind cãtre Tine mâinile mele ºi sufletul meu; degrab
auzi-mã ºi fã sã aud mila Ta, cã spre Tine nãdãjduieºte su-
fletul meu, Doamne». 

O, oameni ai bisericii de pe vatra poporului român!
Toþi cei care n-au iubit ºi n-au împlinit cuvântul cel de azi al
Domnului, Care ªi-a aºezat munte înalt de pe care cuvintea-
zã, aceºtia au cãzut toþi, în fel ºi chip, în sabia mâniei Dom-
nului. Eu, din ceata arhiereilor cei sfinþi pe pãmânt ºi în cer,
ºi care m-au luat, în zi de praznic sfânt, mãrturisitor peste voi
acum când voi lucraþi rãzboi grãbind ziua mâniei Domnului
peste casa voastrã, eu vã amintesc cuvântul Scripturii care
spune: «Nu este pace fãrã Domnul». 

Faceþi pace între voi ºi Dumnezeu, cã aveþi rugãtor cu
Duhul Sfânt în el ºi cu trecere la Domnul pe arhiereul cel ales
de El, ºi care ºi pentru mine a mijlocit ca sã fiu curãþit ºi iertat
prin biserica Lui cea de nou Ierusalim. Faceþi pace între voi
ºi Domnul dacã voiþi sã nu vedeþi cãzând peste voi foc ºi
pucioasã, ziua mâniei Domnului. 

Eu am mãrturisit din cer peste voi ºi v-am grãit vouã
acum cã nu este pace fãrã Domnul. Amin, amin, amin. 

– IIII ar eu, sãrbãtoritul cel de azi între ceata cea
din cer a arhiereilor Tãi, Te slãvesc pe pã-

mânt cu lucrare din cer, dupã cum am ºi fãcut, cãci noi, sfinþii
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Tãi, suntem miloºi ca Tine, Doamne, ºi aºteptãm învierea
celor ce vor rosti apoi morþilor din morminte sã se scoale ºi
sã stea pe picioarele lor, cãci glasul Tãu se aude în mormin-
tele lor. Amin, amin, amin. 

– EEEE u, Domnul celor sfinþi, Mã fac cunoscut pe
pãmânt prin duhul mãrturisirii, duhul care

lucreazã mãrturisind din cer ºi de pe pãmânt. Iar tu sã stai
de-a pururi în întâmpinarea Mea când vin, cã iatã, tu eºti
unealta Mea, cheia cu care Eu închid ºi deschid, poporul
Meu. Închid gura celor ce hulesc, ºi o deschid pe cea care
mãrturiseºte, ºi iatã, Eu sunt Cel ce închid ºi deschid, ºi nu
este Dumnezeu afarã de Mine, ºi adevãrat este cuvântul
Scripturii care grãieºte ºi spune: «Nu este pace fãrã Dom-
nul». Amin, amin, amin. 

1/14 ianuarie 2006

Praznicul Botezului Domnului 

Împlinirea Scripturilor are nevoie de rostire de cuvânt peste pã-
mânt. Omul s-a fãcut greu pentru Dumnezeu, cãci s-a fãcut Lucifer.
Arhiereul Irineu este aºteptat de Domnul ca sã-l împace pe 

om cu Tatãl ceresc. 

CCCC u mare sãrbãtoare cobor cu sfinþii ºi cu îngerii
pe pãmântul român, în mijlocul cãruia Eu am

sãlaº al venirii Mele ºi tron al cãrþii Mele cea de la sfârºit de
timp. Amin. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, Mã
aºtern în carte cu praznic de Boboteazã, cu har din cer peste
apele fântânilor grãdinilor cereºti din curþile Mele, din grãdi-
nile Domnului. Þi-am vestit, popor al Meu care îngrijeºti ºi
gãteºti serbãri pentru cei din cer pe pãmânt, ºi þi-am spus cã
se vor strânge multe suflete ca sã audã glasul Meu care sfin-
þeºte toate, ºi sã ia apã binecuvântatã ºi sfinþitã prin cuvânt, ºi
sã stropeascã din loc în loc pãmântul, ºi sã se bucure cerul pe
pãmânt la lucrarea apei sfinþitã prin cuvânt, cãci ea va lucra
cu puterea tainei locului Meu de aici de unde Eu, Domnul, am
aºezat biserica Mea pe piatrã ºi am pecetluit-o prin cuvântul
Meu ºi al arhiereului Meu din zilele acestea acum cincispre-
zece ani când am întocmit vãzut locul ºi chivotul Sfintei Sfin-
telor Noului Ierusalim pe vatra poporului român, unde Eu ia-
rãºi Mi-am fãcut popor ca sã-l am la venirea Mea ºi sã-Mi las
în mijlocul lui cartea judecãþii fãpturii. Amin. 

Vã cuprind în duh de Boboteazã pe voi, cei adunaþi la
izvorul vieþii, la Iordanul vieþii. Cuprindeþi ºi voi, cu inima
din voi ºi cu fiori de Duh Sfânt, cerul Meu de sfinþi ºi de în-
geri cu miile de mii, care de jur împrejur, sus ºi jos, în dreap-
ta ºi în stânga stau ºi slujesc ziua aceasta de praznic, sfinþirea,
cu pecetea harului Duhului Sfânt prin cuvântul Meu ºi al
unºilor grãdinii Mele de azi, sfinþirea apei grãdinilor ºi curþi-
lor în care Eu, Domnul, Mi-am aºternut taina împãrãþiei fiilor
lui Dumnezeu, ivirea acestei taine pe pãmânt, ºi pe care oa-
menii care îºi zic bisericã a Mea pe pãmânt n-au avut darul sã
o cunoascã ºi sã se bucure de ea. Ei fac altceva pe pãmânt, nu
fac lucrarea Mea, nu lucreazã Scripturile Mele cele de apoi.
Ei lucreazã ca oamenii ºi nu ca Dumnezeu, pentru cã s-au
aºezat ei înºiºi, nu Eu i-am aºezat sã fie ceea ce ei zic cã sunt.
Aici însã cuvântul Meu este la cârmã, ºi aceasta înseamnã
împãrãþia lui Dumnezeu ºi nu a omului. Aici Eu, Domnul,
cuvintez cuvânt ºi îl împlinesc peste tot pãmântul, cãci taina
împlinirilor Scripturilor venirii Mele cu sfinþii acum, la sfârºit
de timp, are nevoie de rostire de cuvânt, de popor credincios
cuvântului Meu ºi de sfinþenia duhului, a sufletului ºi a trupu-

lui celor ce au fost scriºi sã fie taina fiilor lui Dumnezeu pe
pãmânt, tainã aºteptatã de ºapte veacuri, de când duhul omu-
lui s-a despãrþit de Duhul lui Dumnezeu nemaiascultând pe
Fãcãtorul lui. 

O, e mare zi de sãrbãtoare, e mare lucrare îngereascã,
e mult norod nevãzut, iar Eu, Domnul, împreunã cu voi, unºii
Mei în grãdiniþa cuvântului Meu de azi, rostesc cuvânt ºi
spun: se binecuvinteazã ºi se sfinþesc cu puterea harului Du-
hului Sfânt Mângâietorul apele fântânilor grãdinilor ºi curþi-
lor Mele cu voi. Se binecuvinteazã prin stropirea cu aceste
ape paºii celor ce au venit pe timp cu ger ºi cu aºternut alb,
de nea, ca sã ia cu ei apã sfinþitã de Dumnezeu ºi de sfinþii de
sus ºi de jos, prin cuvânt, cu mare slujire de îngeri, cu miile
de mii; iar cei ce iau apã în vasele lor, sã stropeascã pãmântul
peste tot, ºi sã-ºi stropeascã mormintele neamului lor cel
adormit, cã tot ºi toate aºteaptã pe Domnul pe pãmânt, prin
împlinirea cerului nou ºi a pãmântului nou, potrivit fãgãduin-
þelor Lui ºi dreptãþii Lui. Amin. 

O, popor al curþilor Mele, tu ai trudit cu dãruire ca sã
pregãteºti Domnului ºi suitelor Lui cereºti ºi la toþi cei care
au venit cu pasul praznic de Boboteazã, ºi iatã, ai pregãtit:
Domnul cu cei din cer, iar tu, de pe pãmânt, ºi vei aºeza la
masã pe cei purtaþi de Duhul spre izvorul vieþii. Te povãþu-
iesc, ca ºi pânã acum, sã fii copil, poporul Meu, ºi sã fii cu-
minte ºi ascultãtor aºa cum sunt Eu înaintea Tatãlui Meu; sã
fii copil cuminte ºi cu Dumnezeu ºi cu omul, ca sã vadã omul
cã tu lucrezi frumos ºi cã nu faci ca Lucifer, care s-a vrut
deasupra lui Dumnezeu, aºa cum toþi slujitorii de pe pãmânt
care se numesc ai Mei fac lucrarea lor ºi a omului, ºi nu pot
aceºtia asculta de Dumnezeu, de Scripturile Lui ºi ale sfin-
þilor Lui care L-au urmat pe El pe pãmânt întãrind temelia bi-
sericii, aºa cum Eu i-am învãþat pe ei, pe sfinþii Mei, poporul
Meu, ºi aºa cum te învãþ azi ºi pe tine sã fii fiul lui Dumnezeu,
Scripturã aºteptatã de sfinþi pentru rãscumpãrarea dreptãþii lor
cu care au lucrat dreptatea Mea în fiecare timp pânã la tine. 

O, e tare, tare greu omul, ºi nu-l mai pot duce. Sunt
mulþi care nu sunt uºori nici pentru sufletul lor, darã pentru al
altora, darã pentru Dumnezeu, poporul Meu! Dacã iubirea
Mea i-a învãþat pe oameni ºi le-a spus: «Iubiþi-vã unii pe alþii
precum v-am iubit Eu», în Mine trebuia sã se strângã toatã
iubirea celor ce iubesc ca Mine. Dar omul s-a fãcut Lucifer,
ºi Mi-e tare, tare greu omul. Mi-e greu sã-l duc la Tatãl pe om,
ºi nu pot sã-l împac pe om cu Tatãl. 

Am aºezat pe pãmânt om binevestitor, arhiereu mãr-
turisitor al acestei lucrãri de împãcare a omului cu Tatãl, ºi Mi
l-au ascuns arhiereii lumii de azi. Ei în loc sã-l fi îmbrãþiºat
pe el ca pe alesul Domnului între ei, ca pe înþeleptul cel de la
Mine, aºa cum a fãcut preotul Eli când Eu l-am ridicat pe
Samuel pentru Israel când fiii lui Eli nu mai ascultau de Dum-
nezeu, lucrând ca Lucifer înaintea Mea, ei, arhiereii lumii de
azi, au uitat sã ºtie cã înþelept este cel ce nu face pãcat ºi în-
gâmfare, ºi este cel credincios ºi cu duhul temerii de Dum-
nezeu în el. 

O, cum sã-l împac pe om cu Tatãl? E tare greu omul. E
greu omul din lume ºi nu-l mai pot duce. L-am ales pe cel ales
al Meu dintre arhiereii lumii, ca sã-l împace pe om cu Tatãl,
cãci am cuvântul Meu peste pãmânt, ºi de la Tatãl îl iau ºi îl
grãiesc, ca un Fiu ascultãtor de Tatãl Sãu. Am trimis la aceºtia
pe cel ce a stat arhiereu peste cetatea Târgoviºtei, ca sã mãrtu-
riseascã el dintre arhiereii cei cereºti, dar ei auzind se fac cã
nu aud ºi crezând se fac cã nu cred, ºi zic cã morþii sunt morþi
dacã nu mai sunt pe pãmânt. Pe Samuel l-a sculat vrãjitoarea
din Endor ca sã-i spunã lui Saul cuvânt de învãþãturã în greul
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lui cel mare, ºi cu voia Mea a fost aceasta. Pe arhiereul Vasile,
care a stat peste cetatea Târgoviºtei luptându-se ºapte ani
împotriva Mea, lucrând lucrarea lui Lucifer peste lucrarea cu-
vântului Meu, pe acesta l-am adus Eu ca sã le spunã el arhie-
reilor ºi preoþilor cã se vor prãbuºi unii peste alþii dacã nu vor
lua peste ei duhul proorociei, cuvântul Celui drept, Care este
scris sã vinã sã nascã iarãºi lumea. Amin. 

Vin din cer pe pãmânt sã-l ajut pe om spre Tatãl, dar e
tare, tare greu omul. O, cum sã-l mai port, oare? Te povãþu-
iesc, poporul Meu, sã ridici spre Mine duh de rugãciune pen-
tru toate fãgãduinþele pe care le am de aºezat încã pe pãmânt
ca sã Mã aºtern cu toatã puterea înaintea celor necredincioºi
care-ºi vãd de ale lor numindu-se ei pãstori peste biserica lor.
Mi-e dor, Mi-e tare dor de arhiereul Meu cu care am lucrat
lângã voi. Mi-l þin supus lor, Mi-l þin pitit, dar vine vremea
cea slãvitã a Mea, iar slava celor ce ºi-au fãcut împãrãþie a lor
pe pãmânt sub nume de bisericã ºi încã îºi mai fac, îi va pãrãsi
pe ei aceastã slavã a lor. 

Iar Eu, Domnul, stropesc pãmântul cu lacrimi ºi picur
din ele peste apele de la voi, iar voi stropiþi peste pãmânt cu
apa cuvântului Meu sfinþitor în care Eu picur lacrima Mea cea
de sub greul pe care-l am, cã Mi-e tare, tare greu omul, fiilor. 

E praznic de Boboteazã, iar pe voi vã aºteaptã poporul
cel adunat sã-l încãlduriþi în casele Mele cu voi, sã-l aºezaþi
la masã, cã a strãbãtut drum lung ºi greu, fiilor. Încãlziþi-le
inimile la toþi cei care s-au adunat la Iordanul cuvântului
Meu, cãci voi staþi din partea Mea înaintea lor, iar Ioan, naºul
Meu de botez, le spune lor: «Cuvântul acesta este Mielul lui
Dumnezeu, Care a spãlat pãcatele lumii atunci când a murit
pentru om, ºi cu sângele Lui le-a spãlat». Amin. 

O, poporul Meu, stau cu Ioan la hotar, cãci cuvântul lui
aºteaptã odatã cu sãrbãtoarea lui, iar tu încãldureºte-l pe cel
ce a strãbãtut drumul pânã la Mine ºi pânã la tine, cãci tu eºti
unealta Mea, mãrturisitorul Meu, ºi dã-i celui ce vine la Mine
ºi la tine, dã-i lui duh dãtãtor de viaþã, cãci acesta este rodul
care iese din lucrarea omului nou, nãscut de sus, dupã chipul
ºi asemãnarea Mea pentru dragostea Mea în numele iubirii pe
care Eu am pus-o peste om când cu foc scriind-o pe piatrã am
lãsat-o peste pãmânt pentru om. Amin, amin, amin. 
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Soborul sfântului Ioan Botezãtorul 

Poporul cuvântului a fost ales pentru lucrarea mãrturisirii. Când
fãrãdelegea se va sfârºi, satana nu va mai lucra, iar Domnul îl va
ridica la locul de unde a cãzut prin trufia lui Adam. Cel ce-ºi 

biruieºte trupul este biruitorul lumii. 

LLLL a hotarul dintre sãrbãtoarea Bobotezei ºi cea a
botezãtorului Meu Ioan, Eu, Domnul, aºez în

cartea Mea de azi iarãºi sãrbãtoare, iarãºi venirea Mea, cãci
sunt Învãþãtorul celor ce cu credincioºie despart întunericul
de luminã ºi îl dau de la ei ºi merg pe calea Mea cea cu lu-
minã. Amin. 

O, cum sã nu-i învãþ, cum sã nu-i îndemn pe cei ce
M-au ales pe Mine ca viaþã a lor? Este scris cã «viaþa este
lumina oamenilor, iar lumina lumineazã în întuneric, ºi în-
tunericul n-a cuprins-o pe ea», iar Eu când dupã înviere
M-am aºezat iarãºi de-a dreapta Tatãlui, L-am rugat pe Tatãl
ºi I-am spus: «Tatã, ucenicii Mei sunt în lume, dar nu sunt din
ea. Cât am stat cu ei i-am pãzit Eu de cei duºmani Mie ºi lor.
Pãzeºte-i Tu de acum, Tatã, ºi fã ca iubirea Noastrã sã fie
desãvârºitã în ei, ºi sã fie ei una, precum Noi suntem, Tatã».

Amin. Aºa a lucrat ºi botezãtorul Ioan când el îºi sfârºea
lucrarea pentru care venise pe pãmânt, cãci pentru vestirea
Celui drept s-a nãscut Ioan, ºi M-a vestit botezându-Mã în
Iordan cu apã, iar Tatãl M-a botezat cu Duhul Sfânt, trimi-
þându-L deasupra Mea în chipul porumbelului, ºi a grãit Tatãl
ºi a zis prin Duhul Sfânt: «El este Fiul Meu iubit, întru Care
binevoiesc». Amin. M-a mãrturisit Ioan cã el scade pentru ca
Eu sã cresc, ºi a spus celor cãrora Mã vesteau: «Vine Unul
dupã mine Cãruia eu nu sunt vrednic sã-I dezleg cureaua
încãlþãmintei, ºi Acela vã va boteza cu Duhul Sfânt ºi cu foc,
ºi va sta cu lopata în mânã ºi Îºi va curãþi aria Sa, ºi Îºi va
strânge grâul în hambar, iar pleava, în foc nestins».

O, poporul Meu, despre duhul mãrturisirii voiesc me-
reu, mereu sã te povãþuiesc. Legea lui Moise ºi proorocii
Scripturii ºi psalmii M-au mãrturisit cã voi veni. ªi iatã cum
vin. Vin pânã ce voi sfârºi desãvârºit lucrarea de «cer nou ºi
de pãmânt nou», aºa cum a spus Scriptura aceasta. 

O, poporul Meu, învaþã de la sfinþi ºi de la Mine ºi de
la Tatãl, învaþã sã Mã mãrturiseºti, cã la aceastã lucrare ai fost
chemat. Sfinþii M-au mãrturisit pe Mine, iar Eu i-am mãrtu-
risit pe ei prin cuvântul Meu, aºa cum l-am mãrturisit pe Ioan,
botezãtorul Meu, ºi i-am mãrturisit pe sfinþi prin semne ºi
minuni, de la Mine ºi pânã în vremea ta când cu mânã tare
te-am pãzit ca sã te am popor mãrturisitor, cã mare, mare a
fost paza ºi biruinþa Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului Duh pen-
tru paza ta cea din cer pe pãmânt ca sã nu te vatãme nimeni
ºi sã Mã mãrturisesc Eu în mijlocul tãu, ºi Tatãl ºi sfinþii sã
Mã mãrturiseascã, iar tu sã vesteºti cele ce Noi din cele ce-
reºti mãrturisim ca sã împlinim Scriptura împãrãþiei cerurilor
pe pãmânt nou stârpind fãrãdelegea de peste tot, iar când ea
nu va mai fi în mintea ºi în fapta oamenilor, atunci nici satana
nu va mai avea de lucru ºi îºi va sfârºi ºi el lucrarea sa prin
om, ºi omul îºi va sfârºi ºi el lucrarea lui prin satana, iar Eu,
Domnul, îi voi aºeza la locul lor cel dintâi pe îngerii care au
cãzut slujind duhului semeþiei omului cel zidit de mâna Mea
din pãmânt, ºi în care am suflat apoi duh de viaþã ca sã-l am
împãrãþie a Mea, bucurie ºi desfãtare a lui Dumnezeu ºi a în-
gerilor Lui. 

Acum douã mii de ani Ioan M-a mãrturisit la Iordan ºi
a spus: «Iatã Mielul lui Dumnezeu, Care spalã pãcatele lu-
mii!». El a mãrturisit atunci cã Eu voi spãla cu sângele Meu
vãrsat pe cruce pãcatul omului ºi suferinþa cea de veci a
pãcatelor lui. Le-a spus oamenilor sã se lase de pãcate mãrtu-
risindu-le mai întâi, cãci cu gura se mãrturiseºte, iar cu inima
se crede, ºi Dumnezeu Îºi aratã mila Sa cãtre cei ce ºtiu sã se
ridice din moarte. 

O, botezãtorule al Meu, aºa Îmi învãþ Eu mereu po-
porul, aºa îl mãrturisesc Eu pe el cã este poporul Meu. Amin. 

– DDDD ar, Doamne, eu voiesc sã-i spun lui despre
Scriptura care spune cã sfinþii vor judeca

lumea. Eu am fost om sfânt, ºi aºa am judecat eu lumea. Toþi
cei care sunt sfinþi cu duhul ºi cu sufletul ºi cu trupul, au
judecat lumea, ºi ei nu mai sunt din lume când stau în mij-
locul ei. 

Lumea este judecatã în însuºi trupul omului. Tot cel ce
scoate din el duhul lumii, acela a judecat lumea. Este însã o
ºi mai mare judecatã a lumii. Tu ºi eu ºi toþi sfinþii mãrtu-
risitori care au rostit cu gura lor pãcatele lumii, au fost apoi
sã cadã în chinuri, cãci lumea pentru pãcatele ei i-a omorât pe
sfinþi, deºi ea a fost judecatã atunci când ea Te-a judecat pe
Tine ºi Te-a dat crucii ca sã mori, dar nimeni n-a ºtiut atunci,
din cei din lume cã Tu eºti mântuirea lor atunci ºi acum când
ai venit ºi iarãºi Þi-ai aºezat biserica pe piatra ei cea dintâi ºi
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ai pus la lucru taina învierii morþilor ºi lucrare stãruitoare
pentru iertarea pãcatelor fãpturii, de la începutul ei ºi pânã la
cei mai mici ucenici ai Tãi prin care azi Te mãrturiseºti în
lung ºi în lat cu cuvântul venirii Tale pentru învierea morþilor,
pentru cer nou ºi pãmânt nou, ºi pentru dreptatea care va fi
apoi darul sfinþilor Tãi care au biruit în ei lumea. Amin. 

O, popor ocrotit de harul lui Dumnezeu! Dacã eºti aºa
de ocrotit, tu trebuie mult sã lucrezi ºi sã-L mãrturiseºti pe
Domnul, Care vine la tine, ºi sã nu te bucuri cu bucuria ta, ci
sã-L bucuri pe Domnul când faci aceasta, cãci eu n-am avut
niciodatã altã bucurie decât lucrarea pentru care am venit,
cãci nu eu eram lumina despre care mãrturiseam, ci Domnul,
pe Care eu ºi cu Tatãl ºi cu Duhul Sfânt L-am arãtat la Iordan
în chip minunat prin lucrarea Duhului Sfânt ºi prin glasul
Tatãlui Duhului Sfânt. Amin. 

Din zi în zi mai mult te învaþã Domnul, ºi te învaþã în-
vãþãtorii tãi cei de la El sã te îndeletniceºti tot mai desãvârºit
cu lucrarea mãrturisirii lui Dumnezeu Cuvântul, popor mãrtu-
risitor, chemând oamenii la viaþã, la luminã ºi la înþelepciunea
cea de sus. Trebuie sã începi cu iubirea, ºi apoi cu gândirea,
ºi apoi cu mãrturisirea, slãvind venirea Domnului prin aceste
toate lucrãri, cãci voi, fiii acestui popor, trebuie sã fiþi la fel
în toate ale Domnului, ºi ale voastre apoi, ºi sã primiþi mereu,
mereu lucrarea pãcii Lui peste voi ºi între voi, ca sã puteþi
prin ea. 

Nu este pace fãrã Domnul. În toate ale voastre îndelet-
niciri ºi mãrturisiri sã aveþi ºi sã lucraþi prin pacea cea din
Dumnezeu. Fiþi mlãdioºi ºi creºteþi în roadele Duhului. Pãrã-
siþi-vã pe voi ºi daþi loc Domnului în voi. Aºa sã înveþe sã trã-
iascã cei ce aud învãþãtura cerului de peste voi, cãci orice apã
bunã ºi vie îºi are locul izvorului, ºi din el izvorãºte ea peste
mulþi pe pãmânt. Amin. 

Am petrecut cu Domnul ºi cu îngerii ºi cu voi praznicul
Bobotezei. Am stat smerit, cãci Domnul S-a mãrit în cuvânt
peste voi. El însã mi-a dat apoi lucru peste voi. 

Creºteþi în har ºi înmulþiþi-vã ºi umpleþi pãmântul ºi
stãpâniþi-l avându-L pe Domnul de Stãpân. Amin. Sã fie cu-
vânt proorocesc acest cuvânt, iar Tu, Doamne al celor sfinþi,
pecetluieºte puterea de împlinire a cuvântului meu rostit pes-
te poporul Tãu de azi, cãci fãgãduinþele Tale toate, sunt mari,
ºi apoi sunt veºnice, Doamne, Mieluþule jertfit ºi Cel veºnic
viu. Amin, amin, amin. 

– OOOO,M-am slãvit peste tine cu sãrbãtoarea bote-
zãtorului Meu, poporul Meu. Slãveºte-Mi

venirea, fiule, ºi tot poporul Meu sã se cunoascã, sã se vadã,
din lucrarea mãrturisirii lui, cã din acelaºi izvor se adapã, ºi
acelaºi gând lucreazã, ºi înfãptuieºte apoi. 

Pace þie, Ierusalime nou, cãci scris este: «Nu este pace
fãrã Domnul». Amin, amin, amin. 

7/20 ianuarie 2006

Duminica vameºului ºi a fariseului. Sãrbãtoarea
sfinþilor trei ierarhi, Vasile, Grigorie ºi Ioan 

Cel blând ºi smerit cu inima se face odihnã ºi cale a Domnului.
Lepãdarea de sine aºeazã în om iubirea harului ceresc. Cei fãrã de 

învãþãturã nu au umilinþã ºi nici lucrare. 

TTTT atãl, Fiul ºi Duhul Sfânt Se aºeazã cuvânt în car-
te ca sã-ªi pãstoreascã poporul. Amin, amin,

amin. 
Cobor cu hranã de cuvânt, ºi cobor putere pentru ca sã

pot sã te pãstoresc, poporul Meu, dar tu sã nu uiþi cã puterea

cea mai bunã, cea mai mare pentru venirea Mea la tine stã în
puterea iubirii tale ºi a statorniciei în iubirea ta pentru Dum-
nezeu ºi pentru venirea Sa. Eu te-am povãþuit mereu pentru
toate ale tale dinspre tine spre Mine, ca sã fie toate plãcute
Mie, ºi numai aºa ele sunt apoi ale Mele de la tine, ºi numai
aºa tu îþi strângi la Mine pentru ca sã ai. Eu fãrã tine nu pot
strânge nimic pentru tine, ºi de aceea te aºez mereu la masa
Mea cu hranã de cuvânt pe ea, cã fãrã hranã nu poate sufletul,
aºa cum nici trupul nu poate. 

Când Eu l-am fãcut pe om i-am fãcut ºi hranã, dar mai
întâi l-am povãþuit sã Mã asculte ca pe Ziditorul sãu, ºi aºa sã
lucreze ºi aºa sã pãzeascã tot ceea ce Eu i-am dat sã facã ºi sã
aibã. Acum, la naºterea din nou a lumii, dupã ce omul M-a
îndurerat vreme de ºapte mii de ani, Mã aºez din nou cuvânt
peste tot ºi peste toate, cãci am zis prin Scripturi: «Noi le
facem pe toate!». ªi iatã, încã o datã lucrez om din cuvânt, ca
sã ia omul învãþãturã de facere ºi sã stea sub ea ºi sã Mã
primeascã de Pãstor, cã vreau sã fiu Pãstor, ºi dupã dreptate
sã fiu, ºi vreau, poporul Meu, sã înveþi tu de la Mine facerea
ta, ca sã încep cu tine, fiindcã de aceea te-am fãcut Eu pe tine
popor al Meu în zilele acestea ale naºterii din nou a lumii. Ia
învãþãturã din pilda cea pomenitã azi dupã aºezarea cea din
pãrinþi. Ia ºi învaþã de la Mine sã fii popor frumos ºi sã-Mi dai
ceea ce ai de la Mine, cã Eu am venit pe pãmânt ºi M-am fã-
cut Om, ºi aºa i-am arãtat omului cum sã fie ºi cum sã lucreze
ºi cum sã iubeascã pe Dumnezeu, ºi am spus acum douã mii
de ani sã fie omul ca Mine, blând ºi smerit cu inima, iar cine
este aºa, acela gãseºte calea, gãseºte pe Dumnezeu, bate ºi i
se deschide lui. 

Blând ºi smerit cu inima a venit înaintea Mea vameºul,
rugându-Mã sã fiu milos cu el, iar Eu am fãcut dreptate inimii
lui cea cu aplecare ºi cu zdrobire în ea recunoscându-ºi nepu-
tinþele lui faþã de cele plãcute lui Dumnezeu. 

Pe pãmânt omul îºi poartã cu greu truda cea pentru
viaþã, dar dacã e blând ºi smerit cu inima, el vine cu inima la
Mine ºi cere pentru el mila Mea, cere cu inima zdrobitã dacã
e blând ºi smerit cu inima. Fariseul însã nu poate sã facã tot
aºa când stã înaintea Mea ca sã Mi se arate cã este. El, ºtiind
calea ºi toate cele plãcute lui Dumnezeu, aduce Mie, zice el,
pe cele plãcute Mie, ºi bate la uºa Mea ca sã-Mi arate pe cele
împlinite de el precum am arãtat Eu calea cea bineplãcutã
Mie, dar Eu am spus pentru calea omului cu Mine: «Cel ce se
smereºte pe sine, se va înãlþa, iar cel ce se înalþã pe sine, va
fi smerit, cãci Dumnezeu celor mândri le stã împotrivã, iar
celor smeriþi le dã har». Amin. 

Iubirea de Dumnezeu trebuie sã fie har ceresc în om,
poporul Meu. Pe ea o au numai cei ce se leapãdã de sine, iar
Eu i-am spus omului: «Cel ce voieºte sã vinã dupã Mine, sã
se lepede de sine, sã-ºi ia crucea ºi sã-Mi urmeze Mie». O,
greu mai înþelege acest har omul care dã sã vinã dupã Mine ºi
la Mine. I-am spus omului sã-Mi urmeze Mie dacã se leapãdã
de sine pentru ca sã vinã dupã Mine. De douã mii de ani am
spus acest cuvânt, ºi de douã mii de ani cei ce dau sã vinã
dupã Mine se fac farisei între Mine ºi ei, cãci omul nu are har,
nu are iubire de Dumnezeu pentru Dumnezeu, ci are pentru
sine, ºi Mã scoate pe Mine dator pentru calea lui înspre Mine.
Eu însã îi spun acum omului cã nu va gãsi calea Mea decât
cel ce este ca Mine, blând ºi smerit cu inima, mergând zdrobit
în el pe calea cea cu slavã pe ea, pe calea cea cu smerenie ca
a Mea aºa cum vameºul îºi bãtea inima zdrobindu-ºi-o îna-
intea Mea ca sã-l miluiesc pe el pentru neputinþele lui. 

Iubirea de Dumnezeu se face har ceresc în om, ºi se
împarte, ºi Îl împarte pe Dumnezeu când ea este ca Dum-
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nezeu în om. Vin la tine, poporul Meu, cu arhiereii cei serbaþi
azi, ca sã te înveþe ei iubirea cea plinã de har ceresc, lucrã-
toare de Dumnezeu pe pãmânt. I-am iubit pentru lepãdarea de
sine a lor ºi i-am înãlþat pe pãmânt pentru harurile Duhului
Sfânt, ca sã le lucreze ei pe ele înaintea oamenilor ºi sã vadã
oamenii calea Mea cea cu smerenie pe ea, cãci cel ce ºtie sã
se lepede de sine, acela ºtie sã-Mi ºi urmeze Mie. Amin,
amin, amin. 

– NN oi, Doamne blând ºi smerit cu inima, de
aceea Te-am iubit, ºi cine Te iubeºte, dupã

dreptate Te iubeºte, cãci Tu eºti blând ºi smerit cu inima, ºi
aºa îl înveþi pe om iubirea, lepãdarea de sine care se face în
om iubire a harului ceresc. Cine Te aflã cu adevãrat, acela se
leapãdã de sine, Doamne, aºa cum am lucrat noi de Te-am
îmbrãþiºat mângâindu-Te pe drumul Tãu cel greu în cãutarea
omului pierdut de Tine, iar de noi am uitat ºi Þi-am slujit
lucrãrii Tale înaintea oamenilor, cãci am avut înþelepciunea
firii, care ne-a ajutat sã cunoaºtem lumina ºi sã vedem întu-
nericul care stã pe pãmânt peste om, cãci omul nu este blând
ºi smerit cu inima ºi nu poate cu Tine omul, ºi poate cu el, ºi
apoi Îþi mulþumeºte Þie pentru cele lucrate de el, cãci cel ce
nu se smereºte, acela ºtie sã se înalþe pe sine înaintea Ta ºi a
oamenilor, Doamne. Slava Ta cea plinã de har ne-a dat nouã
azi cuvânt în venirea Ta cu sfinþii Tãi la poporul Tãu din mij-
locul cãruia înveþi învãþãtura Ta ca sã aibã toate neamurile pã-
mântului de unde sã ia ºi sã ºtie sã umble pe cãile Tale, pe
cãile iubirii cereºti, iubire cu har ceresc în ea. 

Binecuvântãm pe fiii cei unºi în grãdiniþa cuvântului
Tãu pentru lucrarea Ta de azi peste pãmânt ºi scuturãm peste
ei harurile iubirii cereºti ca sã lucreze ei prin slava aceasta ºi
sã înveþe mereu ca niºte copii ascultãtori de Dumnezeu, cãci
cei fãrã de învãþãturã nu au umilinþã, nu au lucrare, Doamne.
Le dãm lor întãrire duhului ºi sufletului ºi trupului. Le dãm
din iubirea noastrã cea plinã de har ceresc, cãci cu ea am
lucrat noi pe pãmânt dupã ce am pãrãsit veacul acesta trecãtor
ºi ne-am fãcut slujitori ai Tãi, ai harurilor Tale, ca sã-i ajutãm
pe oameni sã Te cunoascã dupã adevãr. Dar cei ce sunt ai Tãi
pe pãmânt nu sunt iubiþi de oameni, cãci duhul îngâmfãrii,
duhul de fariseu îi stãpâneºte pe oameni, ºi nu ºtiu ei sã se
lepede de sine pentru calea Ta aºa cum noi am urmat Þie între
oameni. 

Noi Îþi aducem rugã plinã de milã pentru cei de sub
povara venirii Tale cuvânt ºi învãþãturã de viaþã pe pãmânt.
Dã-i poporului Tãu de azi har ceresc în iubirea lui cea pentru
Tine ca sã poatã el sã-Þi sprijine cu puterea Ta lucrarea ve-
nirii Tale dupã douã mii de ani cuvânt pe pãmânt. Amin. 

Te învãþãm, popor al venirii Domnului, sã înveþi de la
Domnul tot ce tu faci ºi împarþi. El este blând ºi smerit cu
inima, iar tu sã fii ca El. Înalþã-þi inima spre El prin rugãciune
smeritã ºi blândã, ºi aºa sã-þi împarþi în jur inima ta, cãci cel
ce se leapãdã de sine, se face iubire pentru Dumnezeu, har
ceresc, cu iubire în el pentru Dumnezeu ºi pentru om, ca sã
vinã pe pãmânt Domnul ºi cu sfinþii Sãi întru împãrãþie veº-
nicã precum este scris. Amin. 

Tu, Doamne, binecuvinteazã intrarea ºi ieºirea sfinþilor
Tãi, ºi dã-i poporului Tãu har ceresc, cã pe pãmânt e greu, dar
cerul Tãu e dulce ºi se face mângâiere ºi putere pentru cei ce
Te iubesc cu har ceresc în iubirea lor. Amin, amin, amin. 

– OO,sfinþi iubiþi ºi slãviþi de iubirea cu care
M-aþi slujit pe pãmânt! Daþi mângâieri ºi

tãmãduiri ºi puteri ºi biruinþã sfântã poporului venirii Mele,
cãci ruga voastrã Eu o iau ºi o împlinesc spre slava Mea peste

poporul Meu ºi peste pãmânt, ca sã ia omul învãþãturã de
viaþã. Amin. 

Iar tu, poporul Meu, adu-Mi mereu rugãciune cu har
ceresc în ea, cu fierbinte dor în ea, ca sã pot cu tine sã le
înnoiesc pe toate câte Eu le-am fãcut ºi sã aºez cu totul
împãrãþia Mea în mijlocul tãu ºi sã vinã cei însetaþi ºi sã
gãseascã la tine râul vieþii, ºi sã înveþe omul viaþa Mea în el
ºi calea lui cu Mine, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

30 ianuarie/12 februarie 2006

Praznicul Întâmpinãrii Domnului 

Fãrã pace este greu ºi pe pãmânt ºi în cer. Cele ascunse între om ºi
om sunt întuneric, fie ele bune ori rele. Umilinþa este aceea care îl
nimiceºte pe diavol. Fãrã Domnul între om ºi om e timp cu rãzboi. 

NN u este pace fãrã Domnul, aºa þi-am amintit Eu
nu demult în cuvântul Meu de peste tine, Ieru-

salime, doritul Meu popor. Iar tu mai mare lucrare între toate
câte tu lucrezi ºi simþi sã nu uiþi sã faci, ca sã-Mi poþi face tu
Mie cãrare spre tine, ºi sã-þi poþi face þie cãrare spre Mine,
popor al venirii Mele, cã fãrã pace e greu, e tare, tare greu pe
pãmânt, ºi e greu mare în cer dacã pe pãmânt la tine nu e
pace. Fiþi plini de duhul pãcii sfinte, fiilor, cã Eu am în
mijlocul vostru mereu, mereu praznicul cuvântului Meu, care
Mã aduce la voi a doua oarã de lângã Tatãl pe pãmânt, ca sã
fac pace între Dumnezeu ºi om, între om ºi Dumnezeu, cã
fãrã Domnul nu este pace, fiilor. Amin, amin, amin. 

Pe pãmânt nu este pace, cãci pacea cea adevãratã este
pacea Mea, ºi de aceea am spus Eu ucenicilor Mei: «Pacea
Mea o dau vouã, ºi nu precum vã dã lumea vã dau Eu». O,
poporul Meu, în lume nu poþi da de pacea ta, cã nu este pace
în lume. În lume este desfrânare, ºi omul nu mai poate fãrã
aceastã înºelare peste el. Dar tu, iubitul Meu Ierusalim, în-
tâmpinã-Mã cu inimioarele tale pline de pacea Mea, cã Eu
pacea Mea o dau þie, ca sã Mã iubeºti prin ea, ca sã poþi prin
ea prin vremea cea înºelãtoare de azi, poporul Meu. Hai sã ne
facem întâmpinarea, tu Mie, iar Eu þie, ºi întâmpinã-Mã cu
pacea Mea în inimioara ta, ºi altã pace tu sã nu cauþi, ºi altã
odihnã tu sã nu preþuieºti, cã dacã tu nu pãtrunzi taina pãcii
Mele, eºti fãrã de pace, ºi îþi este greu, ºi Îmi este Mie greu în
mijlocul tãu. Învaþã din zori ºi pânã în zori cã nu este pace
fãrã Domnul. De pe pãmânt nu cãuta sã Mã iei, ºi ia-Mã din
cer, fiule, cã pe pãmânt nu este pacea Mea, fiindcã omul poate
numai cu pacea lui, numai cu mintea lui, numai cu voia lui.
Tu însã întâmpinã-Mã ºi ia-Mã în tine cu pacea Mea, cu lu-
crarea Mea, cu cuvântul Meu, cãci cuvântul acesta este spre
ridicarea sau spre coborârea multora, fiindcã Eu sunt Cu-
vântul. Învaþã sã foloseºti spre pacea Mea din tine ceea ce Eu
þi-am spus acum, ºi sã-þi fie cuvântul Meu de peste tine ori
spre ridicarea ta spre Mine cu iubirea ºi cu dorul ºi cu lucra-
rea de Duh Sfânt în inimioara ta, ori spre coborârea ta spre
duh de umilinþã ca sã Mã primeºti în tine ºi sã te fac Eu dupã
chipul ºi asemãnarea Mea prin aplecarea ta, prin ascultarea ta,
poporul Meu, cãci peste lume nu e tot aºa cu acest cuvânt al
venirii Mele, ci el este spre ridicarea ºi spre coborârea multo-
ra, dar în alt fel decât îþi hãrãzesc Eu þie spre pacea Mea din
tine, spre cuminþenia duhului tãu pentru întâmpinarea Mea, ºi
este ori spre ridicarea ta spre lucru mult pentru Mine, ori spre
coborârea ta spre duh de umilinþã ca sã te pot povãþui când ai
nevoie de Dumnezeu în sufletul tãu, cã multe pe pãmânt îl
încearcã pe cel ce îmbrãþiºeazã calea cea îngustã spre Mine,
calea cea întreagã prin adevãrul ei. Amin. 
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O, poporul Meu, întâmpinã-Mã ca sã te povãþuiesc, cã
pot, fiule, iar tu sã poþi sã Mã primeºti. Eram prunc de patru-
zeci de zile când M-au întâmpinat în templu bãtrânul Simeon
ºi Ana proorociþa, iar ei M-au ridicat pe braþele lor ºi au spus
cã Eu voi fi spre ridicarea ºi spre coborârea multora din
Israel, ºi aºa a fost, fiindcã duhul proorociei este unul duh
adevãrat. Amin. 

Cel ce Mã primeºte cu toate ale Mele, acela se ridicã
pentru ele ºi prin ele, iar cel ce nu Mã primeºte aºa, acela se
coboarã spre cele ale lui lovind cu ele în fiinþa Mea cea blân-
dã, care aºteaptã coborâtã în jos de inima ºi de mintea celui
ce nu Mã primeºte pe Mine pentru inima ºi pentru mintea lui.
O, poporul Meu, nu este pace fãrã Domnul. O, poporul Meu,
nu este minte fãrã de Domnul în mintea celui ce nu seamãnã
cu Dumnezeu, Care este blând ºi smerit cu inima precum i-am
învãþat Eu pe ucenicii Mei sã fie ca sã-Mi poatã fi ucenici, ca
sã Mã pot odihni Eu în ei cu duhul credinþei neclãtinate, ºi
apoi sã pot Eu în ei ºi nu ei, cã unde poate omul ºi unde ºtie
omul, nu pot Eu ºi nu ºtiu Eu, cãci Eu sunt blând ºi smerit cu
inima înaintea omului, iar cel ce este tot aºa, acela Mã pri-
meºte ºi se ridicã sã fie casã a Mea, casa pãcii Mele, locaº al
odihnei Mele în om ºi lucrare a Mea din el peste pãmânt, lu-
crare ca a Mea, nu ca a omului, lucrare cu smerenie, cãci Eu
numai celor smeriþi le dau harul Meu. Amin. 

M-au dus mama Mea Fecioara ºi tatãl Meu Iosif, M-au
dus la templu ca sã Mã închine lui Dumnezeu, cãci mama
Mea ºi tatãl Meu este Dumnezeu Tatãl, ºi Lui M-au adus la
patruzeci de zile cei ce M-au primit de la Dumnezeu spre
creºtere dupã ce M-am nãscut din Fecioarã pe pãmânt.
Simeon ºi Ana M-au întâmpinat, cã Mã aºteptau, iar Eu L-am
întâmpinat pe Tatãl, Care M-a primit din braþele celor ce Mã
purtau, ºi care au proorocit purtându-Mã pe braþe cã Eu voi fi
spre ridicarea ºi spre coborârea multora, ºi voi fi luminã spre
descoperirea neamurilor ºi spre slavã poporului lui Dumne-
zeu, ºi mântuire gãtitã înaintea feþei tuturor popoarelor. Amin. 

Cu duh de întâmpinare plinã de dor ºi de credinþã cu
dor ia în duhul tãu Duhul Meu, poporul Meu, cã Eu pacea
Mea o dau þie, ºi nu precum þi-o dã lumea þi-o dau Eu. Lumea
are duhul ei, iar Eu te-am povãþuit sã iei Duh Sfânt, ºi pe
Acesta nu-L poþi gãsi din lume, oricât ar da ea sã te înºele cã
are în ea Duhul Meu. Þi-am spus cã omul care nu umblã pe
cãile Mele nu poate lucra cu Duhul Meu, cãci Eu sunt blând
ºi smerit cu inima, ºi nu am nimic în lumea aceasta decât pe
Tatãl Cel ceresc ºi pe cel ce se face locaº al Meu ºi al Tatãlui
Meu pe pãmânt, locaº al pãcii Mele. Amin. 

O, fiule poporul Meu, învaþã-te sã faci voia Mea cu
duhul tãu. Din zori ºi pânã în zori cautã sã fii odihna Duhului
Meu, dar nu uita cã Eu Mã odihnesc în cel blând ºi smerit cu
inima, în cel ce se umileºte, în cel ce se aratã umblând în lu-
minã, cãci cele ascunse în om ºi între om ºi om nu sunt lumi-
nã, ci sunt întuneric, fie ele bune, fie ele rele ºi fãrã de pacea
Mea în ele. Eu vreau sã stau în mijlocul tãu ºi sã fac sfat, cãci
acolo este locul Meu ºi Duhul Meu, dar când Duhul Meu dã
de duhul omului, Eu Mã încurc în lucru ºi ies ºi stau în Tatãl,
cãci sunt blând ºi smerit cu inima, ºi nu sunt ca omul cel nãs-
cut din om ºi care este învãþat ca pe pãmânt, fãrã Duhul
Domnului în el. 

O, fiilor, aveþi grijã de învãþãtura Mea de peste voi, cã
prin ea v-am învãþat mereu sã ieºiþi din duhul lumii ca sã nu
beþi din duhul ei, din vinul ei ºi sã vã îmbãtaþi din el fãrã sã
ºtiþi cã aºa faceþi. O, fiilor, staþi în Duhul Meu, cãci Eu prin
ucenicii Mei v-am povãþuit sã nu pãrãsiþi adunarea voastrã

laolaltã în Duhul Meu. Dar fiþi mari cu credinþa ºi cu atenþia
cea cu har ceresc în ea, cãci sunt douã feluri de adunãri laolal-
tã, ºi una este în Duhul Meu ºi se cunoaºte cã este aºa, iar
cealaltã este în duhul vostru ºi se cunoaºte cã este aºa. Din tot
ceea ce iese din voi ºi dintre voi se cunoaºte ce este adunarea
voastrã laolaltã. Cu cât sunteþi mai smeriþi, cu atât sunteþi mai
cereºti, ºi atunci poate Duhul Meu între voi, cãci Domnul le
dã harul Sãu la cei smeriþi, ºi se înmulþeºte har din har în mij-
locul celor smeriþi, celor sãraci cu duhul ºi în care locuieºte
numai împãrãþia cerurilor, fiilor. Îndeletniciþi-vã sã fiþi sãraci
cu duhul, cã de pe înãlþime de munte am rostit Eu aceastã lu-
crare pentru cei ce se vor face împãrãþie a Mea între oameni.
Cei sãraci cu duhul sunt plini de harul Meu, harul credinþei
sfinte, harul umilinþei cereºti ºi nu oricum umilinþã, cãci dacã
umilinþa voastrã nu nimiceºte pe diavolul, stãpânitorul întu-
nericului din om, nu este aceea umilinþa. Iar Eu, Domnul, vin
în întâmpinarea voastrã ºi prin toate strâmtorile prin care tre-
ceþi cu Mine ºi Eu cu voi, vã întâmpin cu pacea Mea, pacea
cea din timpul zbuciumului, ºi vã spun: Pace vouã! Nu este
pace fãrã Domnul. Fãrã Domnul este rãzboi, chiar dacã omul
nu înþelege cã rãzboi este timpul cel fãrã de Domnul în om ºi
între om ºi om. 

Pace vouã! Nu este pace fãrã Domnul chiar dacã nu se
aratã a fi rãzboi, dar unde nu este Domnul, duhul cel rãu este
în rãzboi cu omul prin toate câte nu pricepe omul din cele
ascunse ale duhului rãu între om ºi om. 

Pace vouã! Nu vã rãniþi unii pe alþii, ci mângâiaþi-vã.
Întâmpinaþi-vã unii pe alþii din zori ºi pânã în zori cu Duhul
Sfânt Mângâietorul, pe Care L-am dat Eu sã fie lucrare peste
ucenicii Mei ºi între ucenicii Mei pe pãmânt. 

Pacea Mea o dau vouã, ºi dupã lucrarea ei dintre voi
vine tot ce aveþi voi trebuinþã pentru Mine ºi pentru voi cu
Mine, iar cea mai mare bogãþie pe care voi o aveþi între voi ºi
pentru voi sã vã fie ea Duhul Sfânt Mângâietorul, de la Care
vine toatã darea cea bunã ºi tot darul desãvârºit, fiilor. Aceas-
tã iubire este de la Mine peste voi. Aºa vã întâmpin Eu în zi
de praznic de întâmpinare, iar voi întâmpinaþi-Mã blânzi ºi
smeriþi cu inima, ca sã Mã vedeþi, cãci scris este: «Vor fi ase-
menea Lui ºi Îl vor vedea cum este»; veþi fi asemenea Mie ºi
veþi avea pacea Mea, chipul ºi asemãnarea Mea din zori ºi
pânã în zori în cuvânt, ºi apoi în faptã, fiilor, spre întâmpina-
rea zilelor Mele cu voi, ºi ale voastre cu Mine. Amin. 

Tu, poporul Meu, prin ceea ce iubeºti ºi cuvintezi ºi
fãptuieºti nu uita sã fii asemenea Mie, nu uita sã fii popor fru-
mos înaintea Mea, în întâmpinarea Mea, nu uita sã fii ca
Domnul tãu, blând ºi smerit cu inima, poporul Meu. Amin,
amin, amin. 

2/15 februarie 2006

Duminica fiului risipitor 

Cel ce nu ia cuvinte din Dumnezeu, îºi risipeºte mintea ºi viaþa.
Adevãrata smerenie este cea statornicã. Lucrarea postului de cele
ce îl spurcã pe om, este mai mare ca lucrarea postului de bucate. 

OO,poporul Meu, Eu, Domnul, sunt Pãstorul tãu, ºi
voiesc de la tine sã te hrãneºti cu hrana cea de la

Mine, cã Eu mereu þi-o dau, mereu te povãþuiesc, mereu te
îndemn, cãci Domnul tãu este fãrã de sfârºit. Amin. 

Þi-am spus în cea din urmã povaþã a Mea peste tine sã
fii copil blând ºi smerit cu inima, ºi þi-am amintit cã nu este
pace fãrã Domnul, ºi am dat sã înþelegi cã fãrã Domnul în
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toate ale omului e rãzboi, chiar dacã omul nu înþelege cã
timpul lui cel fãrã de Domnul în om ºi între om ºi om e rãzboi
în timpul acela. Eu voiesc de la tine sã înveþi tot ce-þi dau sã
faci, ºi în toatã vremea sã grãieºti frate cu frate tot cuvântul
Meu de la un cuvânt la altul, ºi aºa sã petreci tu între Mine ºi
tine, între frate ºi frate, fiule hrãnit din cer. Cel ce nu stã în
Tatãl cu mintea lui, acela îºi risipeºte mintea ºi statul lui în
Tatãl, dar tu eºti învãþat de Dumnezeu sã fii blând ºi smerit cu
inima ca sã poþi sã stai în Tatãl tãu cu inima ta, cã iatã, pilda
cea din Scriptura pomenitã azi de duhul bisericii lui Hristos
aratã cã fiul care nu a stat în tatãl cu mintea ºi cu inima în chip
blând ºi smerit ºi-a risipit mintea ºi a fost furat apoi din bra-
þele tatãlui sãu ºi i-a spus tatãlui cã aºa a fãcut, ºi s-a dus apoi
de la tatãl sãu, dupã ce ºi-a cerut dreptul sãu de fiu ca sã fie
al lui, ca sã nu mai aibã tatã dacã a vrut sã fie liber de tatãl
sãu. 

Te învãþ, poporul Meu, sã stai cu inima în Duhul lui
Dumnezeu, ca sã ai tatã, fiule, ºi ca sã nu te smulgã nimeni
din Tatãl ºi din statul tãu în El. Mã uit în cuvântul pe care þi
l-am dat ºi vãd îndemnul Meu peste tine, cãci v-am spus,
fiilor, sã nu vã rãniþi unii pe alþii, ci sã vã mângâiaþi ºi sã vã
întâmpinaþi unii pe alþii, din zori ºi pânã în zori cu Duhul
Sfânt Mângâietorul Cel intre voi, ºi pe Care Eu L-am dat sã
fie lucrare peste ucenicii Mei ºi între ucenicii Mei pe pãmânt. 

O, mângâiaþi-vã unii pe alþii cu lucrare de Duh Sfânt,
ca sã aveþi duh blând ºi smerit, fiilor. Lucrarea Duhului Sfânt
Mângâietorul, dacã este lucratã între voi, ea vã þine în Tatãl,
ºi nimic nu vã poate lua din El, cãci cel ce nu ia minte ºi
lucrare din Tatãl, acela se risipeºte cu mintea ºi se face fiu
risipitor de viaþã din cer. 

O, fiilor, viaþa din cer este frumoasã între om ºi om, iar
cel ce o iubeºte pe ea, acela este blând ºi smerit cu inima ºi se
face cuvânt cu cele din cer în el ºi Îi dã Tatãlui cinste ºi mul-
þumire pentru viaþa lui, ºi nu uitã sã-L iubeascã pe Tatãl, cãci
viaþa cea din cer în om are pentru ea pe Tatãl ceresc. Amin. 

O, poporul Meu, Mã uit ca un Pãstor, Mã uit în tine ºi
între frate ºi frate, Mã uit de la un cuvânt al Meu la altul ca sã
vãd cum te aºezi în el, cum iei din el, cum faci din el peste
tine, iar Eu te îndemn mereu, mereu sã-þi îndulceºti viaþa cu
dulcele cuvântului Meu, cã Eu cu dulce te hrãnesc, fiindcã
aºa este Dumnezeu în cer, ºi tot aºa este ºi pe pãmânt când El
Se împarte între fii. Cuvântul cel dintre fii sã fie ca al Meu,
cu dulce în el, ca sã se cunoascã fiii Tatãlui pe pãmânt ºi în
cer când cerul priveºte la voi, fiilor. Povaþa Mea e dulce, cãci
sunt Pãstor, ºi sunt izvor de milã ºi de blândeþe, ºi sunt cu-
vânt. Aºa sã fiþi ºi voi, fiilor, cã dacã nu vã faceþi cuvânt unii
peste alþii pentru tot ceea ce lucraþi voi pentru Mine ºi pentru
voi, dacã nu grãiþi între voi, se bucurã duhul rãu ºi vã aduce
gâlcevi, fiilor. O, îndemnaþi-vã unii pe alþii în duhul dragostei
cereºti pentru tot ceea ce faceþi voi cu duhul ºi cu trupul, cãci
voi sunteþi hrãniþi cu învãþãturã din cer ca sã nu vã lase Tatãl
sã vã risipiþi cu mintea, cãci cel ce nu este plin de Dumnezeu,
acela se risipeºte pe sine din Tatãl ºi uitã sã se poarte în chip
fiesc înaintea Tatãlui. 

O, poporul Meu, câtã dragoste am avut Eu pentru om!
L-am învãþat pe om învãþându-Mi ucenicii. Am grãit în pilde
ca sã ia din ele învãþãturã de viaþã tot omul care voieºte sã se
îndeletniceascã peste el cu lucrarea vieþii. Lucrarea vieþii nu
are omul de unde s-o ºtie decât de la Dumnezeu, iar Eu M-am
fãcut Pãstorul tãu, cãci te-am fãcut popor al Meu ca sã lucrez
cu tine ºi peste tine lucrarea vieþii, fiule. Cel ce are aceastã
înþelepciune, acela se face copil al lui Dumnezeu pe pãmânt,

ºi se face cuvânt de viaþã, cuvânt dulce, cãci viaþa cea din cer
în om este cuvânt dulce, este cuvânt, poporul Meu. 

Faceþi-vã cuvânt unii peste alþii, unii pentru alþii, unii
de la alþii pentru lucrarea vieþii, ca sã trãiascã între voi aceastã
lucrare ºi iubirea ei. Întãriþi-vã unii pe alþii cu aceastã lucrare,
cãci Eu aºa vã doresc sã fiþi. Daþi-vã unii altora iubirea Mea,
cã Eu torn mereu apã la rãdãcina vieþii voastre cu Mine, ca sã
cresc Eu în voi, cu Duhul Meu Cel blând ºi smerit; Eu ºi nu
voi, fiilor. Eu vreau sã fie între voi ca ºi între cei din cer,
iubire fãrã de sfârºit în lucrarea ei, Dumnezeu fãrã de sfârºit
în voi ºi între voi ºi voi cu lucrare ca a Sa. Amin. 

Eu grãiesc ca Dumnezeu, poporul Meu, iar dacã Eu
sunt Dumnezeul tãu, voiesc sã vãd cã tu te uiþi la Mine ºi cã
aºa lucrezi ºi tu, ºi cã Mã ai Învãþãtor al tãu, iar cel ce mãsoa-
rã aceasta sã fiu Eu, ºi sã fiu povãþuitorul tãu, cã Eu sunt Fiul
Tatãlui Savaot, ºi sunt blând ºi smerit cu inima, ºi sunt plin de
milã pentru toatã fãptura cea cãzutã ºi care Mã aºteaptã din
mijlocul tãu s-o izbãvesc pe ea, s-o ridic pe ea. Amin. 

O, poporul Meu, e greu fãrã Dumnezeu pe pãmânt, iar
dacã omul nu vrea sã mai audã de la Dumnezeu, nu pot sã iau
greul de pe el. Dar pe tine te povãþuiesc mereu, ca sã fiu cu
tine pe pãmânt ºi sã nu-þi fie greu, cã fãrã Dumnezeu e greu
pe pãmânt, poporul Meu. Am o inimioarã scumpã între voi
care Îmi spune cu duhul ei tânjitor dupã Mine: „Doamne,
Doamne, ajutã-mi sã nu mã învãþ cu Tine, dar nici fãrã de
Tine cu mine, Doamne“. 

O, poporul Meu, cel ce se învaþã cu Dumnezeu, acela
nu-L mai ascultã, nu-L mai iubeºte, nu-L mai primeºte aºa
cum aºteaptã Domnul de la cei iubiþi de El. Iar cel ce nu se
învaþã fãrã Domnul, acela Îl are pe Domnul de iubire a sa ºi
se face cuvânt, ca ºi Domnul, ºi se face casã a Domnului, ºi
se face unealtã a Domnului prin ascultare cu iubire în ea, în
chip blând ºi smerit înaintea Mea, Cel ce mãsor inima omu-
lui, cãci scris este: «Mai înainte de a judeca Domnul, omul sã
nu judece peste cele ce sunt în om», cãci Domnul este Cel ce
face aceasta. Amin. 

Fiilor, fiilor, îngãduiþi-vã unii pe alþii în iubire, în
Dumnezeu, fiilor, dar pentru aceasta trebuie sã grãiþi unii cu
alþii ºi cu iubire sã grãiþi, iar în voi înºivã sã nu grãiþi, cãci
ceea ce grãiþi în voi înºivã vã vatãmã pe voi, ºi apoi vatãmã
în pãrþi. Grãiþi unii cu alþii ºi sã vã ºtiþi unii altora inimioarele
ca sã învãþaþi sã fiþi cu Dumnezeu, sã vã daþi lui Dumnezeu
unii pe alþii. Rugaþi-vã unii pentru alþii, fiilor. Uitaþi-vã la ne-
iubirea fiului din pilda spusã de Mine ºi azi pomenitã, cãci el
când i s-a pus la încercare iubirea ºi iertarea s-a supãrat ºi a
judecat fãrã de milã, fãrã de iubire pentru cel ce s-a smerit de
la faptele lui rãtãcite de tatãl lui. Cel ce greºeºte, acela se
smereºte dacã este fiu, iar smerenia aduce har, aduce pe Dum-
nezeu în om. Sã nu fie apãsat cel ce se smereºte cu adevãrat,
cãci adevãrata smerenie este numai aceea care rãmâne cu
statornicie în om apoi. Amin. 

Tu, poporul Meu, sã nu fii fãrã de Mine întru smerenia
ta, cãci cei cu adevãrat smeriþi sunt cei ce au harul lui
Dumnezeu peste ei. Tu, poporul Meu, sã Mã laºi pe Mine sã
ºtiu ºi sã spun, iar tu sã ºtii sã iubeºti aºa, ca sã ai tatã pe
Domnul, fiule. Ai grijã, când posteºti cu trupul, sã faci aceas-
ta pentru suflet ºi nu pentru trup, cãci Eu sunt Dumnezeul
celor sfinþi ºi îi învãþ pe ei pacea Mea ºi lucrarea ei care are
platã de la Dumnezeu peste om. Pe toate cele bune ale tale sã
le faci pentru Dumnezeu ºi nu pentru tine, ºi îþi vei agonisi în
Mine pe toate cele bune ale tale. Amin. 

O, Ierusalime, poporul Meu, se vesteºte peste om vre-
mea postului pentru întâmpinarea învierii Mele dintre morþi,
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dar oamenii nu ºtiu care este lucrarea postului de bucate, pre-
cum omul nu ºtie care este lucrarea postului de cele care-l
spurcã pe om, ºi care ies din om spre vãtãmarea lui ºi a altora
din jurul lui. O, poporul Meu, tu sã Mã ai pe Mine cu tine în
toatã vremea ºi sã stai cu masa întinsã între Mine ºi tine, cãci
omul care se hrãneºte din cuvântul Meu, acela este cel ce ºtie,
iar cel ce auzind nu se hrãneºte, acela este cel ce nu ºtie sã
stea cu Dumnezeu pe pãmânt. 

Ia-Mã în viaþa ta mereu, ºi pe masa ta mereu, poporul
Meu, cã Eu Mã dau celor ce Mã primesc, iar cei ce Mã
primesc sunt cei ce Mã dau împãrþindu-Mã aºa cum sunt
Eu spre pildã de viaþã veºnicã în om, ºi între oameni din om,
cãci Eu, Domnul, locuiesc în cei ce Mã iubesc purtându-Mã
ºi arãtându-Mã în ei aºa cum sunt Eu, aºa cum M-am arãtat
cã sunt, Fiu ascultãtor de Tatãl, blând ºi smerit cu inima,
poporul Meu. Amin, amin, amin. 

6/19 februarie 2006

Duminica înfricoºatei judecãþi 

Ziua judecãþii va fi înfricoºatã pentru cei ce se vor pedepsi de în-
seºi faptele lor necurãþate de peste ei. Faptele sfinþilor vin dupã ei
ºi vor împodobi masa nunþii Mirelui ceresc. Fericiþi sunt cei 

chemaþi ºi bogaþi de faptele vieþii veºnice. 

CC u duh de blând Pãstor, aºa grãiesc cu tine când
pentru viaþa ta cu Mine Mã fac cuvânt de lângã

Tatãl ºi din Tatãl, ºi te pãstoresc ca sã ºtii tu cum sã trãieºti,
blând ºi smerit cu inima, ca ºi Pãstorul tãu Cel ceresc, po-
porul Meu. O, de câte ori ºtii cã Eu vin la tine cuvânt pentru
hrana vieþii tale cu Mine, tu sã Mã aºtepþi veghind ºi sã-Mi
aºterni cale cu pace între tine ºi Mine ºi în mijlocul tãu, cã Eu
aºa te-am povãþuit. Coborârea Mea e grea pentru cei ce stau
sub ea, dar duhul pãcii tale Mã ajutã când vin, iar calea Mea
spre tine Mã þine atunci pe ea cu pace, ºi Mã þine, poporul
Meu. 

O, ai grijã de pacea dintre tine ºi Mine, ai grijã de
ochiul Meu care nu-ºi ia privirea de peste tine. Ai grijã sã nu
lãcrimeze ochiul Meu, cãci cu el te privesc ºi te pãzesc de
orice rãu când el dã sã-þi ºubrezeascã statul tãu pe picioare,
statul tãu cu Mine ºi statul Meu cu tine, cãci tu eºti casa ve-
nirii Mele acum, la sfârºit de timp, Ierusalime care eºti scris
sã-Mi fii popor ºi venire a Mea. Amin. 

Venirea Fiului Omului întru slava Sa, ºi toþi sfinþii ºi
îngerii cu El, ºezând El pe tronul slavei ºi adunând înaintea
Lui toate neamurile, aceastã lucrare este cu tine, ºi despre
care Eu spuneam ucenicilor Mei vorbindu-le în pilde ºi
vestindu-le împãrãþia cerurilor ºi venirea Mea. Cuvântul Meu
de peste tine adunã toate neamurile în faþa tronului slavei
Mele, tron de heruvimi pe care stau ºi cuvintez cuvântul Meu
peste pãmânt. Nu-i nimic dacã omul de pe pãmânt nu are
vreme sã stea înaintea venirii Mele, a cuvântului Meu rostit
din cele cereºti peste tot pãmântul. Nu-i nimic dacã nu gãsesc
credinþã pe pãmânt când Eu acum vin precum am spus cã voi
veni întru slava Mea cu toþi sfinþii ºi îngerii. Dar Eu vin pen-
tru cã am spus cã vin, ºi vin aºa cum am spus cã vin, ºi adun
toate neamurile înaintea cuvântului Meu rostit de pe tronul
slavei Mele, iar lângã tronul Meu, toþi sfinþii ºi îngerii, aºa
cum Eu am grãit acum douã mii de ani în mijlocul ucenicilor
Mei ca sã descopãr lor toate tainele Mele pentru venirea Mea
cu judecata fãpturii, pentru înnoirea lumii prin cuvântul care
curge ca râul din gura Mea pânã ce va ieºi de sub apa lui cer
nou ºi pãmânt nou ºi popor nou, seminþie fãgãduitã lui

Avraam, fiul credinþei, pildã a fiilor lui Dumnezeu, credin-
cioºi ºi adevãraþi ca ºi Domnul lor. Amin. 

O, poporul Meu, tot ce le-am spus Eu ucenicilor Mei
le-am spus ca sã le împlinesc, ºi nu de altceva le-am spus, ºi
iatã, cu tine încep aceste împliniri pe care atunci le grãiam în
pilde. Te povãþuiesc, fiule, sã deschizi larg Scripturile Mele
de atunci ºi sã vezi în ele venirea Mea ºi sã înveþi toatã îm-
plinirea tainelor spuse de Mine atunci, cãci toate se împli-
nesc, toate cele spuse despre împãrãþia cerurilor, despre statul
Meu în mijlocul oamenilor, despre venirea Fiului Omului
întru slava Sa, ºi toþi sfinþii ºi îngerii cu El, ºezând El pe
tronul slavei Sale ºi adunând înaintea Lui toate neamurile.
Amin. 

Scriptura, poporul Meu, este cartea care se împlineºte,
este cartea cea adevãratã pentru cã ea se împlineºte, iar tu sã
ai veghe mare pentru deplina ei împlinire, pentru venirea Fiu-
lui Omului, ºi sã stai mereu pregãtit ca fecioarele înþelepte
înaintea venirii Mirelui ºi a nunþii Lui cu tine înaintea nea-
murilor toate. 

Masa cuvântului Meu din mijlocul tãu are la ea sfinþii
ºi îngerii, cãci singur Eu nu umblu, ºi frumos mai umblu Eu
în mijlocul tãu, poporul Meu! Mã uit la cei ce-Mi stau cale de
venire a Mea, cât de dulce, cât de viu, cât de cald ºi de frumos
te învaþã cum sã umbli ºi tu înaintea Mea dacã Eu aºa de
frumos umblu în mijlocul tãu, ºi cu atât de mult popor ceresc
mereu, mereu în tine ºi la masa Mea cu tine, masa nunþii Fiu-
lui lui Dumnezeu, poporul Meu. O, oare, ce ai face tu, ce ai fi
tu dacã Eu þi-aº deschide când ºi când mari ochii tãi pentru
aceastã vedere cereascã a umbletului Meu frumos în mijlocul
tãu cu mult popor ceresc de sfinþi ºi de îngeri, cu Ierusalimul
cel ceresc care ºi-a plãtit cetãþenia cât a stat cu trupul pe
pãmânt lucrând mult pentru loc lângã Mine în cer? loc pre-
gãtit de Mine dupã ce M-am dus la Tatãl, ca acolo unde sunt
Eu, sã fie ºi ai Mei care se aleg pentru Mine ºi care se scriu
în Cartea Vieþii Mielului prin faptele lor care vin cu ei
împodobind cu ele masa Mea. 

O, poporul Meu, este amintitã în ziua aceasta ziua în-
fricoºatei judecãþi. Dar pentru cine va fi ea înfricoºatã? Va fi
aºa pentru cei ce se vor pedepsi de înseºi faptele lor strânse
de ei împotriva lor, iar pe cei drepþi ºi sfinþi, rãsplãtiþi pentru
cele strânse pe masa nunþii Mele ca podoabe de nuntã, cãci
faptele sfinþilor vin dupã ei, precum este scris. O, totul este
veºnic, fiilor, cãci Eu Însumi am spus: «Vor merge cei ne-
credincioºi ºi rãi la osânda veºnicã, iar drepþii, la viaþã
veºnicã». 

Poporul Meu, nu ºtie omul cel bogat pãmânteºte, nu
ºtie, sãracul, cum sã-ºi strângã în cer când el cautã sã-ºi
strângã aºa. El nu ºtie pe ce cale ajung la Domnul faptele
bunãtãþii lui. El nu ºtie de cei prea mici ai Mei de pe pãmânt.
Cei ce sunt ai Mei sunt cei ce-Mi slujesc Mie ºi nu loruºi, sunt
cei ce slujesc bogaþilor ºi înþelepþilor pãmântului pentru ca sã
vadã aceºtia calea împãrãþiei cerurilor, ºi pe Mine cu cei prea
mici ai Mei pe pãmânt în mijlocul neamurilor de pe el,
aºteptându-i pe bogaþi sã vinã la masa Mea ºi sã umble întru
poruncile Mele ca sã-i pot Eu pomeni pe ei între cei de-a
dreapta Mea în împãrãþia Mea. Dar Eu îi strig acum, ºi iarãºi
le spun lor despre înfricoºata judecatã. 

O, fii ai oamenilor! Voi, bogaþi ºi înþelepþi pãmânteºte!
Numai cei ce ºtiu sã se facã din capre oi, numai aceia îi pot
afla pe cei prea mici ai Mei, cercetându-i apoi pe ei în neca-
zurile lor cele pentru Evanghelia Mea care este vestitã prin ei
de la margini la margini, ca apoi Eu sã vin, ºi ca nimeni sã nu
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poatã spune cã n-a ºtiut cã vin sau cã n-am venit ºi n-am bãtut
peste tot sã Mi se deschidã ca sã intru ºi sã cinez cu cei ce
primesc darul credinþei în venirea Fiului Omului întru slava
Sa, ºi toþi sfinþii ºi îngerii cu El, ºezând pe tronul slavei Sale
ºi adunând înaintea Lui toate neamurile; ca sã nu zicã nimeni
cã n-a ºtiut venirea Mirelui la mireasã ºi masa nunþii Lui la
care au fost chemaþi toþi, toate neamurile de pe pãmânt. Amin. 

O, fii ai oamenilor! Tot ce iubiþi ºi trãiþi voi, totul este
deºertãciune ºi goanã dupã vânt, precum este scris, dar împã-
rãþia Mea este veºnicã, iar voi spre ea nu ºtiþi calea. Iatã-Mã
în mijlocul unui popor neluat în seamã de voi, cei ce vã
cheltuiþi vremea de pe pãmânt fãrã de faptele vieþii veºnice.
Veniþi ºi vã suiþi spre muntele învãþãturii ºi luaþi de pe masa
Mea viaþã veºnicã pentru voi, cãci faþa lumii trece, dar cu-
vântul Meu ºi fiii lui cei credincioºi rãmân în veac, rãmân cei
ce se sfinþesc pentru Mine. Amin. 

Eu am fãcut cerul ºi pãmântul, o, fii ai oamenilor! Eu
sunt Cel ce v-am dat sufletul. Eu sunt Cel ce sunt, iar numele
Meu se cheamã Cuvântul lui Dumnezeu, ºi cu el Mã scriu
înaintea voastrã sã vã chem de-a dreapta Mea învãþându-vã sã
cãutaþi mai întâi învãþãtura faptelor vieþii veºnice, ºi apoi sã
staþi înaintea venirii Mele, cãci Eu vin. Amin. 

Iar tu, Ierusalime numit de Mine popor al venirii Mele,
fã-Mi cale spre neamuri ca sã le învãþ Eu calea, adevãrul ºi
viaþa ºi sã cunoascã ele venirea Mea, iar pe tine sã te ºtie cale
a Mea cu care Eu umblu de la margini la margini ca sã-i adun
pe cei aleºi, ºi care sunt ai Mei, aºteptându-Mã ei sã-i adun.
Amin, amin, amin. 

13/26 februarie 2006

Duminica izgonirii lui Adam din rai 

Lumea lucreazã numai vremelnicie, numai sfârºit pe pãmânt. 
Duhul întunericului acestui veac îl þine pe om în duhul rãtãcirii de 

Dumnezeu. Când poate omul, nu mai poate Domnul. 

CC u Duhul Sfânt Mângâietorul cobor în mijlocul
tãu, popor al cuvântului Meu, ºi cu El te povã-

þuiesc, ºi cu El te întãresc, ºi cu El suflu peste tine înviorare
mereu, ca sã pot Eu cu tine ºi ca sã poþi tu cu Mine peste pã-
mânt cu Duhul Meu, cu facerea din nou a lumii, cã nu mai
este decât sfârºitul lumii peste tot pe pãmânt, fiindcã lumea
cea fãrã de Dumnezeu îºi lucreazã numai sfârºit, numai vre-
melnicie, cãci ea nu aºteaptã veºnicia ºi nu are cine sã-i spunã
despre ea, iar Eu vin cu ea pe pãmânt ºi n-am cui sã-i spun de
ea ºi n-am cui sã i-o dau. 

Mã mângâi cu tine în suspinul Meu, poporul Meu. Sus-
pin cu tine, cãci te-am învãþat sã semeni cu Mine ºi sã suspini
ºi tu dupã om, cã mare este rãtãcirea omului de pe pãmânt, iar
Eu, Domnul, am în mijlocul tãu venirea Mea dupã om, lu-
crarea Mea de strigare dupã fiecare om, ca sã vinã omul pe
calea luminii ºi sã stea pe ea, ºi ca sã scape el de duhul întu-
nericului acestui veac, care îl þine pe om în duhul rãtãcirii de
Dumnezeu. 

Eu vreau sã-l trag pe om înapoi la Tatãl. Când am ple-
cat la Tatãl ca sã Mã aºez iarãºi de-a dreapta Lui, în ascultare
de El, dupã înãlþarea Mea între cele cereºti, am spus cã dacã
Mã voi duce îi voi trage pe toþi la Tatãl. Dar Mie nu Mi-e
milã numai de cei ce M-au iubit ºi Mã iubesc ºi Mã aºteaptã
mereu cu dor, ci Mi-e milã de tot sufletul de pe pãmânt, ºi
Mi-e milã, ºi suspin dupã om. Dacã omul ar suspina dupã
Mine, Eu n-aº mai purta atâta suspin, dar omul nu ºtie ce este

suspinul Domnului, plânsul Duhului Sfânt Mângâietorul,
Duhul cu Care Eu vin pe pãmânt ca sã-l învãþ pe om Duhul
lui Dumnezeu, ºi sã scape omul de duhul lui care îi aduce ºi
lui ºi Mie durere ºi suspin. Aºa a pãþit omul cel zidit de mâna
Mea în vremea facerii cea de la început, dupã ce am fãcut
cerul ºi pãmântul ºi toate podoabele lor. A lãsat omul pe
Dumnezeu ºi s-a luat dupã duhul sãu ºi nu s-a mai întors
înapoi la Mine ca sã-i dau iarãºi viaþa Mea în el, statul Meu
în el, ºi el sã-Mi dea Mie viaþa ºi sã-Mi dea iubirea din care
Eu l-am zidit pe el. 

Cu mare dragoste l-am zidit pe om. Cu mare dragoste
te zidesc pe tine acum, la sfârºit de timp, poporul Meu. Cu
mare, mare dor suflu Duh Sfânt peste fiinþa ta, ca sã te înveþi
tu mereu, mereu cu fiinþa Mea în tine, cu Duhul Sfânt Mângâ-
ietorul, Care te învaþã iubirea Mea, Care împarte cu tine sus-
pinul Meu cel dupã om. Îmi amintesc cu durere ºi cu lacrimi
în mijlocul tãu ziua când l-am pierdut pe om ºi când el a pier-
dut grãdina raiului în care Eu l-am aºezat dupã ce l-am zidit.
L-am zidit ca sã am mângâiere de la el, aºa cum un pãrinte îºi
face un copil ca sã se mângâie cu el ºi de la el. Omul însã s-a
depãrtat de Tatãl sãu ºi de mama sa ºi s-a alipit cu femeia sa
ºi s-a despãrþit de Cel ce l-a fãcut pe el. O, nu mai are omul
mângâiere pe pãmânt, ºi în zadar cautã sã aibã, în zadar îºi
face fii omul. Totul e numai minciunã pe pãmânt, ºi omul nu
ºtie sã se mai întoarcã la Dumnezeu. Eu însã vin cu Duhul
Sfânt Mângâietorul, cãci le-am zis celor ce Mã iubeau:
«Dacã Mã duc la Tatãl, nu vã voi lãsa orfani, ci alt Mângâ-
ietor vã voi trimite ca sã vã înveþe ºi ca sã fie cu voi în lume». 

Duhul Sfânt este Cel ce S-a împãrþit pe Sine prin
prooroci, ºi n-a fost pãmântul fãrã Dumnezeu pe el, dar omul
n-a mai avut ochi ºi urechi spre Dumnezeu, cãci a cãzut pe
pãmânt, iar Eu vin sã-l ridic ºi sã-i dau înapoi raiul, cã pentru
om am fãcut raiul, poporul Meu. 

Cu lacrimi ºi cu suspin nemângâiat a pãrãsit omul raiul
dupã ce cãlcase legea iubirii lui Dumnezeu, iar acum, Eu,
Domnul, voiesc de la om, cu lacrimi ºi cu suspin sã caute
dupã locul lui din rai, cãci raiul a fost fãcut, ºi este, precum
Dumnezeu este ºi Se poartã dupã om sã-l cheme înapoi în rai,
în viaþa Duhului Sfânt Mângâietorul, cãci Eu nu l-am lãsat
orfan pe om dacã M-am aºezat ascultãtor de-a dreapta Tatãlui
ca sã fiu voia Lui ºi nu a Mea, ºi ca sã ia omul pildã de la
Mine ºi sã stea de-a dreapta Mea ºi sã Mã preþuiascã, ºi ca
sã-l preþuiesc ºi Eu, ºi sã-l pãzesc de vrãjmãºia duhului po-
trivnic lui Dumnezeu ºi care l-a luat pe om din braþul Meu,
din raiul cel fãcut pentru om ca sã fie al Meu omul. 

O, poporul Meu cel cãlãuzit de ºoapta Duhului Sfânt
Mângâietorul! Când poate omul, nu mai poate Domnul.
Învaþã-te din Mine, poporul Meu, cã Eu stau de-a dreapta
Tatãlui pentru ca sã învãþ, ºi la El Mã uit când lucrez, cãci fiul
care seamãnã cu tatãl, acela este mângâierea tatãlui, dar nu
este pe pãmânt aceastã minune. ªi iatã, pe Mine M-au iubit
cei ce nu întrebau de Mine când am venit de la Tatãl între oa-
meni. Cei rãtãciþi cu viaþa au venit ºi M-au aflat ºi M-au iu-
bit, iar cei ce se numeau fii M-au judecat ca pe un om, cãci
nu M-au iubit dacã n-am semãnat cu ei, ºi au stat orbi pentru
venirea Mea cea de atunci, ºi despre care ei ºtiau prin
prooroci. 

Vin dupã om Eu Însumi, cã nu mai vede omul calea
care sã-l ducã spre pacea lui, spre odihna lui cea de dupã aler-
garea cea multã a lui. Vin ºi stau cu cuvântul Duhului Sfânt
în calea omului, numai sã Mã cunoascã omul. Dacã omul vo-
ieºte, Mã cunoaºte, iar dacã nu voieºte, el nu-ºi deschide ini-
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ma ºi urechea ca sã cunoascã ºoapta Mea, suspinul Meu cu
care plâng pe urma omului ca sã-i aduc împãcarea cu Tatãl, ºi
apoi sã-i dau mâna ºi sã-l trag la Tatãl, unde îl aºteaptã îm-
brãþiºarea cea de tatã ºi bucuria cerului pentru întoarcerea
omului la Tatãl. Amin. 

O, Tatã Savaot, umblu suspinând dupã om ca sã-l aduc
la Tine, Tatã, aºa cum am spus cã voi lucra atunci când M-am
tras de lângã ucenici ºi când le-am spus cã merg la Tine ca
sã-i trag pe toþi la Tine, la Tatãl Meu, ca sã fim iarãºi în feri-
cire cu omul, Tatã. Iatã, Îþi cer cu rugã din mijlocul poporului
care Ne primeºte ca pe Dumnezeu, ºi Te rog din mijlocul lui
ºi cu el Te rog sã împlineºti Scriptura naºterii din nou a lumii.
Te rog pentru inimã nouã în om, Tatã, cã Mi-e dor de dragos-
tea Mea în om, ca sã-Þi aduc înapoi omul, Tatã, ca sã-l trag
la Tine ºi sã fie omul. 

Plânge omul cel zidit de mâna Mea, plânge dupã tot
omul care s-a nãscut din om, ºi se roagã la Tine ºi la Mine
sã-i dau inimã nouã omului de azi, ca sã se facã salvator omul
cel de azi ºi sã asculte de Dumnezeu aºa cum ascult Eu de
Tine, Tatã, cã Îþi sunt Fiu iubit, iar Tu faci voia Ta prin Mine,
fiindcã Eu aºa voiesc ºi aºa Îþi sunt Fiu iubit. Amin. 

– OOOO,Fiule cu duh de copil, Tu eºti Dumnezeu
adevãrat din Dumnezeu adevãrat, ºi cu duh

de copil al Meu lucrezi ca ºi Mine, iar Tu ai ºtiut taina aceasta
cereascã atunci când ai spus cã dacã omul nu se va face copil,
nu va intra în împãrãþia lui Dumnezeu, nu va avea în el
împãrãþia lui Dumnezeu. 

Duhul de copil ca ºi Duhul Tãu, Dumnezeule-copil,
aceasta îi doresc Eu, Tatãl, poporului cuvântului venirii Tale
dupã douã veacuri când iarãºi vii pe pãmânt dupã om pentru
ca sã-l faci iarãºi pe om dupã chipul ºi asemãnarea Noastrã,
Dumnezeule-copil. Te-am coborât pe pãmânt ºi le-am spus
tuturor cã eºti Fiul Meu, ºi tot aºa le spun ºi azi tuturor: El
este Fiul Meu, ºi întru El Eu sunt ºi Eu binevoiesc, iar în El
este Duhul Sfânt Mângâietorul, cuvântul Tatãlui ºi al Fiului
pentru naºterea din nou a lumii, cãci Eu ºi cu Fiul Meu iarãºi
lucrãm ºi noi le facem pe toate, precum este scris sã se împli-
neascã acum, la sfârºit. Amin, amin, amin. 

– OOOO,fii ai oamenilor, vã grãieºte Tatãl ºi Fiul,
Fiul ºi Tatãl din mijlocul poporului venirii

Domnului pentru facerea din nou a lumii. Lãsaþi-vã chemaþi,
lãsaþi-vã aleºi, cã vine Domnul pe pãmânt ca sã-i aleagã pe
cei credincioºi venirii Lui ºi sã le dea loc pregãtit, ca acolo
unde este El, sã fiþi ºi voi, dar faceþi-vã ucenici ai venirii Mele
de la Tatãl la voi ºi dupã voi. 

Lãsaþi-vã de duhul acestui veac, cãci duhul lumii este
duhul cel vrãjmaº lui Dumnezeu ºi nimeni nu poate sã facã
cele ale lui Dumnezeu dacã nu este chemat, ales ºi credincios,
dacã nu este trimis de Dumnezeu, dupã ce seamãnã cu Dum-
nezeu unul ca acela. Veniþi la luminã, ieºiþi la luminã, cãci
viaþa înseamnã Dumnezeu, dar învãþaþi taina vieþii. Postiþi de
tot ce este rãu ºi întunecat ºi hrãniþi-vã cu Duhul Sfânt Mân-
gâietorul, cãci Eu am spus tuturor cã omul nu trãieºte dacã
mãnâncã numai pâine, ci trãieºte dacã se hrãneºte cu cuvântul
cel ieºit din gura lui Dumnezeu. ªi iatã masa Mea! Luaþi din
ea ºi hrãniþi-vã cu duhul vieþii veºnice ºi faceþi-vã fii ai lui
Dumnezeu, plini de har ºi de adevãr, închinându-vã Domnu-
lui. Pregãtiþi-vã viaþa ºi hãinuþa ei hrãnindu-vã cu Duhul
Sfânt Mângâietorul, ºi staþi ca unii care aºteaptã pe Stãpânul
lor sã vinã ºi sã le aducã bucuria veºniciei lor, cerul cel nou
ºi pãmântul cel nou pentru cei ce învaþã de la Dumnezeu, aºa
cum Eu învãþ de la Tatãl, ºi de la El iau ºi vã dau. Amin, amin,
amin. 

Iar tu, poporul Meu Ierusalim, binecuvinteazã numele
Meu de pe creºtetul tãu ºi cinsteºte-L pe Domnul vestindu-I
venirea Lui la tine, ºi de la tine spre toate neamurile pãmân-
tului, din cele patru unghiuri, ca sã vinã ele spre muntele în-
vãþãturii ºi sã ia ºi sã se facã fii ai lui Dumnezeu, cu har ºi cu
adevãr în ei, iar Eu sã le fiu lor Dumnezeu. Amin. 

Pace þie, Ierusalime nou! Pãstreazã-te în hãinuþã nouã.
Harul ºi adevãrul Meu sã fie lucrarea ta, ca sã lucrãm lucrarea
Tatãlui ºi sã vadã neamurile pãmântului lumina Mea de peste
tine, cuvântul Meu care cheamã ºi sfinþeºte pe tot cel ce va
crede ºi se va mântui crezând ºi împlinind în el împãrãþia
Mea. 

O, poporul Meu, nu uita sã lucrezi peste tine putere
pentru Mine, ºi sã mângâi ºi sã întãreºti venirea Mea la tine,
ºi sã fii copil al Tatãlui Meu, aºa precum sunt Eu. Amin,
amin, amin. 

20 februarie/5 martie 2006

Duminica întâi a Postului Mare, a dreptei credinþe 

Unde nu este voia Domnului, este voia omului. Credinþã este aceea
care împlineºte împãrãþia cerurilor pe pãmânt. Între fraþi trebuie 

potrivire. 

TT atãl, Fiul ºi Duhul Sfânt îþi întãreºte duhul pãcii
tale ºi puterea iubirii de Dumnezeu, care întãreº-

te puterea ta ºi calea ta cu Mine, popor cu nume nou. Vin cu-
vânt în cartea Mea cu tine ca sã-þi dau pacea Mea. Pace þie!
Nu este pace fãrã Domnul, ºi de aceea Mã dau þie ca sã Mã
ai, ºi îþi zic cu dor: Pace þie! Amin. 

O, poporul Meu, întãreºte pacea Mea în mijlocul tãu,
cãci odihna Mea din tine îþi aduce þie tot ce trebuie sã ai ºi sã
poþi ºi sã fii. Învãþãtura Mea îþi aduce mereu îndemn sã fii
odihna Mea, sã fii popor al ascultãrii ºi sã iubeºti sã faci voia
Mea, cãci cuvântul Meu de peste tine te învaþã de multã vre-
me sã fii tu cerul pe pãmânt în mijlocul oamenilor, iar când
nu va mai fi nici o fãrâmã de luminã pe pãmânt, tu sã fii cerul
Meu ºi luminã sã fii peste tot pãmântul ºi de ºapte ori mai
mult sã strãluceºti, iar pentru aceastã lucrare este mult de
lucrat ºi cu multã iubire trebuie sã te înveþi sã fii luminã, sã
fii putere de la Dumnezeu, poporul Meu, ºi sã nu laºi jos pu-
terea Mea din tine, cã Eu trebuie sã împlinesc prin tine toatã
voia Mea cea pentru înnoirea a toate. Amin. 

Iatã câtã credinþã îþi trebuie, Ierusalime! Eu din zi în zi
mai mult vreau sã le spun sfinþilor cereºti cã mare este cre-
dinþa ta, iar tu umple-þi de pacea Mea calea ta cu Mine ºi ai
grijã de Mine, poporul Meu. Când tu ai grijã de Mine, toate
câte trebuie sã ai ºi sã faci tu, acelea vin de la grija ta de Mine,
nu de la grija Mea de tine. 

Dau sã te povãþuiesc tot mai cu putere, tot mai cu dor
spre începutul cel ceresc, ca iar sã fie acest început pe pã-
mânt, dar tu trebuie sã te îndemni frate pe frate spre acest
început, cã Eu þi-am spus mereu cã în cer nu e ca pe pãmânt.
Ai grijã de cer pe pãmânt, Ierusalime nou, ºi tot ºi toate îþi vor
veni în ajutor ºi se vor aºeza în slujba Mea ºi a ta pentru îm-
pãrãþia Mea din tine ºi din mijlocul tãu, dar Eu te-am învãþat
sã ai unire mereu ºi numai un gând de-a pururi, ca sã fie cerul
pãcii în mijlocul tãu, iar Dumnezeu sã strãluceascã în tine ºi
din tine, cãci scris este despre «cetatea care nu va avea tre-
buinþã de soare, nici de lunã ca sã o lumineze, cãci slava lui
Dumnezeu a luminat-o, iar fãclia ei este Mielul, ºi neamurile
vor umbla întru lumina ei, iar împãraþii pãmântului vor
aduce la ea mãrirea lor». Amin. 
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O, poporul Meu, tu trebuie sã fii pe pãmânt taina vieþii,
taina cerului, iar puterea credinþei tale este taina care te ajutã
spre aceastã împlinire, cã Eu aºtept cu mare dor, spre vederea
ta ºi a neamului de pe pãmânt, cerul cel nou ºi pãmântul cel
nou, cale dulce, cale netedã, iubire fãrã seamãn pe ea în cei
ce o au pe ea pe calea aceasta. 

O, Ierusalime aºezat pe pãmânt prin cuvântul Meu,
voiesc sã iau de pe tine tot greul tãu, toatã apãsarea care te
oboseºte pe cale, ºi voiesc sã fii popor ales între popoare aºa
cum este scris despre tine în Scripturi. Îþi dau putere de înþe-
lepciune pentru împlinirea lucrãrii Mele cu tine ca sã înþelegi
cã tu lucrarea Mea o ai de lucrat pe pãmânt. E greu pe pã-
mânt, dar în mijlocul tãu voiesc sã nu fie greu, ci voiesc sã-þi
fie uºor ºi þie ºi Mie, dar trebuie multã, multã împãrãþie a
cerurilor în curþile Mele cu tine, ca sã vadã sfinþii în mijlocul
tãu Scriptura Mea prin care am spus la ucenicii Mei sã fie
peste ei precum în cer voia Mea pe pãmânt, iar Eu sã le dau
lor pâinea ºi pacea ºi paza Mea peste ei. 

Credinþa ta, poporul Meu, aceasta sã fie: precum în cer
aºa ºi pe pãmânt, aºa cum am hãrãzit Eu prin cuvântul Scrip-
turii cea rostitã pentru ucenicii Mei, cãci pe pãmânt e numai
lume peste tot, ºi e ca pe pãmânt, fiindcã unde nu este voia
Mea cu voia omului, nu este cerul pe pãmânt. Iatã, nici un fel
de credinþã nu-þi trebuie þie decât sã crezi Scriptura aceasta pe
care am sortit-o Eu la cei ce se sfinþesc pentru Dumnezeu, ºi
prin care am zis: «Precum în cer aºa ºi pe pãmânt», iar tu sã
ai toatã înþelepciunea acestei Scripturi care taie de la tine apã-
sarea grijilor vieþii, dând Tatãlui toatã grija aceasta, numai sã
porþi tu pe pãmânt grija împãrãþiei cerurilor în tine ºi în
mijlocul tãu, poporul Meu, ºi sã lucrezi tu cerul pe pãmânt în
orice faci, în orice grãieºti, în orice iubeºti, cãci iubirea ºi
viaþa ta Eu trebuie sã fiu. Amin. 

Te-am povãþuit mereu, poporul Meu, sã ai grijã de pa-
cea ta, de puterea ta, de sãnãtatea ta, ºi unul altuia sã vã daþi
ºi sã vã lucraþi acestea, ca prin aceste cereºti lucrãri sã fiþi la
fel, sã gândiþi la fel, ºi de la mijloc sã luaþi apoi din ele ºi sã
aveþi, dar toate în Domnul lucrate, precum în cer aºa ºi pe pã-
mânt, poporul Meu. 

Aveþi mare ºi multã grijã sã vã potriviþi unii cu alþii,
fiilor, ºi sã aveþi înþelepciunea Mea pentru aceastã lucrare, cã
unde nu este aºa, nu este unire, iar unde nu este ca în cer, e
greu pentru Dumnezeu, poporul Meu. 

Iubiþi cerul, fiilor, dar iubiþi-l cum l-au iubit ºi cum îl
iubesc cei din cer. Nu vã întrebaþi unii pe alþii cum sã faceþi
lucrarea aceasta, ci doar îndemnaþi-vã unii pe alþii la lucrarea
ºi la credinþa aceasta, cãci aºa este drept sã credeþi voi, ºi tot
aºa sã ºi lucraþi. O, Mi-e milã de voi, fiilor. Sunteþi strânºi de
greutãþi ºi de lipsuri, cã e greu pe pãmânt, iar Eu voiesc sã fiþi
voi cer pe pãmânt ºi sã aibã Tatãl grijã de voi prin împãrãþia
lui Dumnezeu din voi ºi dintre voi. Îndeletniciþi-vã sã lucraþi
mult cer în toatã clipa miºcãrilor voastre ºi a odihnei voastre,
ºi nu uitaþi Scriptura Mea cea despre pãsãrile cerului ºi despre
crinii câmpului, cãci cine uitã de ea, nu are putere de credinþã
spre împlinirea ei. 

O, poporul Meu, nu poate fi o mai bunã credinþã ca
aceea care împlineºte împãrãþia cerurilor pe pãmânt între oa-
meni. Nu vã uitaþi afarã, cã afarã sunt toþi cei care iubesc min-
ciuna ºi toate câte vin de la ea peste fiii oamenilor care au
pierdut împãrãþia lui Dumnezeu dupã ce au dat-o de la ei ca
sã-ºi facã ei împãrãþie a lor pe pãmânt; afarã sunt toþi cei ce
iubesc minciuna ºi faptele deºertãciunii ºi ale fãrãdelegilor ei. 

Prindeþi puteri pentru adevãrul împãrãþiei Mele cu voi.
Din zi în zi tot mai desãvârºit îndemnaþi-vã unul pe altul

pentru împlinirea adevãrului împãrãþiei Domnului cu voi, iar
aceasta este ceea ce am spus Eu când am spus: «Precum în
cer aºa ºi pe pãmânt». Folosiþi-vã tot mai mult, tot mai cu
dor, tot mai cu iubire de cele lãsate de Mine între cer ºi pã-
mânt, de cele rostite de Mine peste om, ca sã pot Eu împlini
cu voi Scriptura de cer nou ºi de pãmânt nou, care vã dã pacea
cea desãvârºitã, fiilor. Citiþi Scripturile acestei împliniri care
aºteaptã sã se aºeze pe pãmânt în chip vãzut ºi trãit pe vecii.
Inimioarele voastre ºi aluatul lor ºi dorul Meu din ele sã fie
locaºul Meu din voi, odihna Mea în voi, ºi staþi strânºi uniþi
în Unul, Domnul vostru, toþi cei ce vã potriviþi unii cu alþii
pentru cele cereºti, ºi cãutaþi peste tot sã fie potrivire întreagã
între cei ce stau în bucheþele din loc în loc între cei culeºi de
Mine ca sã fie cu Tatãl ºi cu Fiul ºi cu Duhul Sfânt pe pãmânt.
Amin. 

Trebuie potrivire între fraþi, fiilor. În toate locaºurile
pregãtite de Dumnezeu pentru ai Sãi trebuie potrivire între
fraþi ca sã poatã Domnul sã fie în mijlocul lor din loc în loc
peste tot pe unde am Eu pe poporul Meu. Fiþi înþelepþi pentru
împlinirea aceasta peste tot pe unde Eu, Domnul, am îm-
pãrãþie a Mea, ºi lucrare cu duh blând ºi smerit sã stea în tot
lucrul ºi locul pe unde Eu Îmi doresc dorul odihnei Mele.
Aceasta este credinþa pe care voiesc Eu s-o aveþi ºi sã faceþi
fapta ei, ca sã gãsesc lucrarea ei, sã gãsesc mereu, mereu cre-
dinþã pe pãmânt ºi prin ea sã vin mereu sã-Mi pãstoresc pe
poporul Meu de peste tot, iar poporul Meu este cel ce se face
odihnã a Mea. Amin. 

O, copii îngreuiaþi de grijile cele pentru poporul Meu!
Pentru cei de sub greu e mai greu, dar împãrãþia Mea din voi
ºi dintre voi vã face sarcina uºoarã, fiilor. Învãþaþi-vã sã cereþi
sprijinul de la Domnul ºi de la sfinþii Sãi, cãci voi aveþi
lucrare mare de lucrat peste poporul cuvântului Meu ºi peste
pãmânt. ªi iatã, binecuvintez cu mare iubire lucrarea vestirii
cuvântului Meu cel de cincizeci de ani pe pãmânt acum, la
sfârºit de timp, ºi cartea Mea cu voi se va împãrþi apoi peste
tot spre mãrturia lucrãrii Mele cu voi. Binecuvintez iubirea ºi
truda voastrã ºi vã dau puteri proaspete ºi vã dau ajutor sã daþi
în toate cele patru unghiuri ale pãmântului vestirea cãrþii cu-
vântului Meu, ºi apoi vom aºeza cartea Mea înaintea oame-
nilor de pe pãmânt ºi vor crede în Dumnezeu neamurile pã-
mântului. Amin. 

Toatã iubirea ºi truda cea pentru vestirea locului Meu
cu voi ºi a cãrþii cuvântului Meu v-o binecuvintez în ziua
aceasta, ºi toatã ascultarea voastrã o pun înaintea Tatãlui pen-
tru plata ei cea de la Dumnezeu. Grãiesc în tainã, cãci aºa este
lucrarea Mea cu ucenicii Mei care înþeleg grãirea Mea. Mã
aplec ºi vã mulþumesc pentru ascultare, pentru trudã, pentru
credinþã, pentru iubire, iar rodul vã va bucura. Amin. 

O, copii de sub greul venirii Mele! Învãþaþi sã petreceþi
mereu, mereu praznicul împãrãþiei lui Dumnezeu pe pãmânt.
Grãbiþi Scriptura cea de cer nou ºi de pãmânt nou pe pãmânt,
cãci pe voi vã am de ajutor. Locurile Mele cu voi sunt vârf de
munte înalt, ºi voiesc sã fiþi mereu pe potriva acestei taine,
fiilor trudiþi ºi truditori. Fiþi toþi ca unul ca sã fiþi voia Mea,
cãci voia Mea e una. Aduceþi Mie mereu iubirea Mea din voi
ºi slãviþi-Mi slava Mea cu voi mulþumindu-Mi de-a pururi
pentru mila Mea de voi. 

Aduceþi peste voi puteri ºi împliniri de la Mine prin
trãirea voastrã ca în cer, fiilor. Toþi peste tot sã fiþi cerul pe
pãmânt, ºi la fel sã faceþi ºi sã lucraþi aceastã tainã. Fiþi blânzi
ºi smeriþi cu inima, copii ai poporului Meu, ºi daþi-vã unii
altora puteri din cer învãþând lucrarea cerului pe pãmânt, dar
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faceþi-Mi loc larg în voi, ºi între voi apoi, cãci înþelepciunea
Mea cea de sus stã sã vã umple, ºi voi sã v-o daþi unii altora
apoi, fiilor. Amin, amin, amin. 

27 februarie/12 martie 2006

Sãrbãtoarea sfinþilor patruzeci de mucenici din Sevasta

Facerea omului este mereu prin dureri. Naºterea cea de sus aduce
trãiri cereºti între fraþi, iar taina sfinþilor este rãbdarea care nu-l 

îndreptãþeºte, ci îl înþelepþeºte pe om. 

EE zi de sãrbãtoare de sfinþi muceniciþi pentru nu-
mele Meu, pentru slava credinþei Mele în om.

Eu, Domnul, Îmi fac cãrare spre tine, Ierusalime al cuvântului
Meu. Pacea Mea cea vindecãtoare de toate câte apasã peste
tine, pacea Mea þi-o dau þie, ºi prin ea tu sã nu uiþi cã eºti po-
porul Meu ºi cã Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu. Mângâierea
Mea þi-o dau, cã tu eºti mereu sub povarã. Lucrarea cuvân-
tului Meu este fãcãtoare de cer nou ºi de pãmânt nou, iar fa-
cerea este mereu cu dureri, ºi greu de tot se apleacã omul sub
ea, cã el este învãþat cu cele de pe pãmânt ºi cu greu se ridicã
omul pentru facerea Mea. 

Din timp în timp am avut pe sfinþi ºi pe mucenici ca
pildã de facere a omului nãscut de sus, dar omul care alunecã
mereu în sine ºi în cele ca pe pãmânt uitã de naºterea lui din
Dumnezeu, uitã de Fãcãtorul a toate, iar ca sã nu uite îi tre-
buie dragoste de trãiri cereºti omului, îi trebuie veghe dulce,
credinþã cu dor ºi faptã cu iubire, toate întru rãbdarea cea de
sus învãluite, cãci taina sfinþilor este rãbdarea, de la care vine
toatã înþelepciunea, toatã puterea cea pentru Dumnezeu pe
pãmânt în om. Amin. 

Rãbdarea cea de sus nu-l îndreptãþeºte pe om, ci îl în-
þelepþeºte spre iubire, spre leagãnul cel sfânt al vieþii omului,
poporul Meu. Cei serbaþi azi în duh de bisericã mãrturisitoare
pentru sfinþi au avut rãbdarea iubirii, iubirea rãbdãrii, ºi au
avut credinþa cã sunt ai lui Dumnezeu pe pãmânt, ºi au arãtat
cã nu este Dumnezeu mai mare ca Dumnezeul lor chiar dacã
împãraþii pãmântului prin orbirea sufletului lor au crezut
mereu cã ei sunt stãpânii oamenilor ºi cã oamenii trebuie sã
dea totul pentru ei. 

O, poporul Meu, Eu am fãcut cale bine desluºitã spre
Mine pentru om acum când vin cuvânt la tine. L-aº vrea pe
om mai vãzãtor, mai iubitor, mai adevãrat pentru Dumnezeu,
dar cele de pe pãmânt îl despart pe om de Dumnezeu. Te-am
luat din lume ºi te-am fãcut popor al cuvântului Meu ºi te-am
aºezat în calea omului ca sã te ia omul de cale a lui spre Mine
ºi ca sã gãseascã omul pe Dumnezeu ºi sã-L iubeascã ºi sã
uite apoi pe cele care-l despart pe om de cer, ºi sã se foloseas-
cã de ele pentru împãrãþia Mea cu omul ºi nu aºa cum face el
pânã ce Îl uitã pe Dumnezeu, Fãcãtorul a toate câte sunt cu
adevãrat. 

O, Ierusalime, ai grijã mai mult decât de toate grijile
tale, ai grijã de pacea Mea din mijlocul tãu ca sã pot sã lucrez
cu pace, ºi cu putere de la pace lucrul cel greu al fiinþei cãrþii
cuvântului Meu. Nici o lucrare pe care tu o lucrezi nu trebuie
sã umbreascã pacea Mea din mijlocul tãu, ci ajutã-Mã, po-
porul Meu, sã pot lucra ºi sã pot apoi sã Mã odihnesc de
aceastã lucrare ºi sã le dau apoi putere ºi întãrire ºi pace ºi
lucru peste tine la cei ce vegheazã calea ta spre Mine ºi calea
Mea spre tine, popor al cuvântului Meu. Tu eºti popor al cu-
vântului Meu, ºi de el trebuie sã ai tu cea mai mare grijã, ºi
de la aceastã grijã îþi vor veni toate câte trebuiesc pentru lu-
crarea cuvântului Meu ºi pentru tine cu Mine, poporul Meu. 

O, nu-þi dau prea mult cuvânt în ziua aceasta de sfinþi
sãrbãtoriþi, cãci toþi sfinþii au de lucrat la lucrul pãcii ºi al
puterii pentru fiinþa cãrþii cuvântului Meu, pentru întãrirea ºi
paza ºi veghea peste aceastã mare împlinire. Nu uita de în-
demnul unii de la alþii spre rugãciune, spre pace, spre trãiri
cereºti ºi spre tot ce þine cerul în mijlocul tãu, poporul Meu.
O, nu uita cuvântul Meu de peste tine. Sã fii blând ºi smerit
cu inima, fiule al zilelor Mele cu tine. Sã fii treaz pentru îm-
pãrãþia Mea din mijlocul tãu, pentru Domnul Dumnezeul tãu.
Sã fii înflãcãrat pentru cele ce îþi cer sã fii, poporul Meu. 

O, cere-Mi har mult, ca sã-þi dau ºi ca sã ai umilinþa
duhului prin el, Ierusalime. O, þine-Mi cald locul Meu din tine
ºi locul Meu din mijlocul tãu ºi nu uita cã eºti al Meu ºi nu al
tãu, Ierusalime al harului. Amin. 

Cheamã-Mã, poporul Meu, ºi þine-Mã lângã tine.
Vindecã-te cu Mine de toate neputinþele tale, de toate lip-
surile tale, cã Eu sunt ajutorul tãu. Nu tu, ºi Eu sunt Cel ce pot
pentru tine, dar dã-Mi mereu viaþã în mijlocul tãu, în inima ta
ºi între frate ºi frate, precum Domnul iubirii te-a învãþat sã fii,
poporul Meu. Amin, amin, amin. 

9/22 martie 2006

Duminica a treia a Postului Mare, a sfintei cruci 

Domnul are nevoie de ajutor de la om sub crucea venirii Lui.
Ascultarea de Dumnezeu este iubirea cea desãvârºitã. 

NN e însemnãm în carte cu sãrbãtoarea crucii, cãci
crucea Mea a adus sãrbãtoarea mântuirii celor

credincioºi lui Dumnezeu, poporul Meu. Vremea postului de
dinaintea sãrbãtorii Învierii Mele are la mijlocul ei sãrbã-
toarea crucii, biruinþa cea dulce prin cruce, cã Mie Mi-a fost
dulce crucea ºi drumul ei cu Mine la gândul cã Mã voi face
prin ea Mântuitorul omului. 

O, poporul Meu, dã-I Domnului iubirea ta de El. Eu
þi-am dat iubirea Mea þie, iar tu sã-Mi dai iubirea ta ºi s-o faci
dulce ca sã Mã mângâi tu cu ea pe drumul Meu cu tine, iar Eu
sã am loc lângã tine ºi sã te ocrotesc sub mantia Mea, prin
duhul ascultãrii tale, cãci ascultarea de Dumnezeu este iubire,
poporul Meu. 

Voiesc de la tine sã-Mi fii de sprijin în truda Mea cea
grea de la cer la pãmânt, de la Tatãl spre tine, poporul Meu.
Duh de pace sã fie în mijlocul tãu ºi sã te faci mereu mângâ-
ierea Mea ºi sprijinul Meu, ca sã-Mi fie ºi Mie ºi þie uºor pe
pãmânt ºi sã lucrez cu tine naºterea din nou a lumii ºi sã-L
bucurãm pe Tatãl mângâindu-ne aºteptarea, Ierusalime mic,
cãci Tatãl lucreazã cu Mine ºi cu cei mici ai Mei. Aºeazã-te
înaintea Tatãlui, cã ºi Eu Mã aºez, ºi hai sã cerem putere de
biruinþã pentru Mine ºi pentru tine, ºi hai, poporul Meu, sã
lucrãm ºi sã primim prin rugãciune, cã Eu ceream la Tatãl ºi
primeam. Amin. 

Voiesc sã vã dau sãnãtate trupurilor, cã e crucea grea ºi
e vremea rea, iar voi sunteþi sub povara venirii Mele, fiilor.
Cereþi cu Mine de la Tatãl. Sã cerem puteri ºi vindecãri de
neputinþe, ºi ajutaþi voi trãirea Duhului Domnului între voi.
Þineþi-L pe Domnul aproape ºi staþi în Domnul. O, nu staþi în
voi. Staþi în Domnul, fiilor, ca sã stea Domnul în voi, cã voi
sunteþi mici ºi neputincioºi fãrã Domnul. Eu cer la Tatãl
putere ºi sãnãtate pentru voi mereu, ºi Mã rog cu voi acum
Tatãlui ºi zic: vino, Tatã, în ajutorul lor, cãci Tu eºti întru
Mine, iar crucea Mea cu ei sã le fie spre sãnãtate, spre vinde-
care de neputinþe ºi spre pacea duhurilor lor, Tatã. O, ajutã-le
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puterea, întãreºte-i pe ei în duhul ascultãrii de Dumnezeu;
sporeºte iubirea din ei, cãci viaþa Mea le-o dau ºi cu dor îi
pregãtesc pe ei pentru ziua iubirii Noastre de ei, Tatã. Amin. 

– OO,Fiule mântuitor! Mila Mea de ei e ca ºi
mila Ta, cãci Tu eºti în Mine. Unii de alþii

sã avem milã; Noi de ei, ºi ei de Noi, Fiule mângâietor. Sãrbã-
toarea crucii sã le aducã lor sfinþi ºi îngeri tãmãduitori de ne-
putinþe, ca sã le întãrim puterea în lucrul lor cel greu pentru
fiinþa cãrþii Tale, a cuvântului Tãu de la sfârºit de timp, Fiule
Care vii cuvântând pe pãmânt, pe masa nunþii Tale din mijlo-
cul neamului român. Eu, Tatãl, sunt în Tine. Eu, Tatãl, le dã-
ruiesc prin Tine mângâiere ºi putere ºi tãmãduiri peste nepu-
tinþele lor, cã ei sunt firavi, dar Noi suntem Dumnezeul lor ºi
ajutorul lor pe drumul venirii Tale acum, la sfârºit de timp,
Fiule Mântuitor. Amin. 

– OO,Tatãl Meu ºi al lor! Dragostea Noastrã sã
fie în ei, Tatã, ca sã fie ei asemenea Nouã.

Duhul mângâierii Noastre este pentru ei, Tatã, ºi îl dãm lor.
Amin. 

O, fiilor plãpânzi, primiþi puteri, primiþi vindecãri de
neputinþe. Primiþi, cã Eu, Domnul, vã dau, iar voi stãruiþi în
rugãciune, cã aºa lucreazã iubirea dintre Mine ºi voi, dintre
voi ºi Mine, fiilor. Lacrimile voastre vãzute ºi nevãzute Eu le
aºez înaintea Tatãlui ca sã le dãm ajutor celor ce plâng în ru-
gãciunea lor. 

Staþi în Domnul, fiilor. Desãvârºiþi-vã în lucrarea de
ucenici ºi fiþi numai ai Mei, ca sã fiþi vrednici de împãrãþia
Mea în voi. Lãsaþi-vã Mie ºi întãriþi viaþa voastrã în Domnul
ºi în lucrãrile Lui, cã aºa ºi nu altfel sunt ucenicii, ºi veþi avea
nume ºi platã de ucenici, fiilor. Amin. 

Binecuvântatã sã vã fie vremea postului de dinaintea
sãrbãtorii învierii Mele. Binecuvântatã sã vã fie pacea Mea în
voi ºi sãnãtatea Mea în voi, ºi a voastrã în Mine, fiilor. Eu vã
dau puteri, iar voi sã luaþi ºi sã învãþaþi viaþa Mea în voi.
Amin. 

O, poporul Meu, ai grijã de lumina Mea din mijlocul
tãu, cãci întunericul cel din afarã este vrãjmaº pe Mine ºi pe
tine, dar tu eºti învãþat de Dumnezeu sã fii luminã ºi s-o pã-
zeºti pe ea ºi pe tine în ea, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

13/26 martie 2006

Praznicul Buneivestiri 

Domnul Se mângâie numai cu cuvântul. Nu se face singur raiul
odihnei Domnului cu omul. Împãrãþia Domnului este pe pãmânt cu 

cei ce o lucreazã sã fie. 

EE u, Domnul Dumnezeul tãu, Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt, Mã aºez cu praznic sfânt în mijlocul tãu,

Ierusalime al venirii Mele la sfârºit de timp. Bunãvestirea
venirii Mele, aceasta înseamnã cuvântul cu care Eu Mã scriu
pe pãmânt sprijinindu-Mã cu tine, poporul Meu. Mã bine-
vestesc cu venirea Mea de la margini la margini, dar greu îi
mai este omului sã înþeleagã ce este ºi cum este Dumnezeu,
ºi greu îi vine ºi creºtinului sã priceapã de ajuns petrecerea
Mea pe pãmânt cu omul ºi petrecerea omului cu Mine pe pã-
mânt. Iatã vremea acestei Scripturi, ºi ea nu este înþeleasã pe
pãmânt, iar Eu, Domnul, rostesc ºi iar rostesc cuvântul bu-
neivestiri, ca nimeni sã nu poatã spune cã pe neºtire voi arãta
adevãrul cuvântului acesta. Amin. 

Mai înainte de prima Mea venire pe pãmânt ca sã
lucrez în mijlocul oamenilor ºi sã-i ajut spre Dumnezeu, am

fost vestit prin slugile Mele ºi prin prooroci cinci mii de ani
ºi mai bine. Acum Mã vestesc Eu Însumi strigând de cincizeci
de ani ºi mai bine, doar, doar Mã va auzi omul ca sã-Mi des-
chidã ºi sã Mã creadã cine sunt ºi sã-Mi ajute lucrului Meu de
bunãvestire, cã Mã vestesc cu împãrãþia cerurilor pe pãmânt
ºi curãþ pãmântul din loc în loc cu Duhul Sfânt ºi cu foc, dar
nu gãseºte locaº Duhul Sfânt, cã omul nu-L doreºte, ci gãseº-
te loc focul, cãci focul este iubit de om ºi cu trupul ºi cu du-
hul. Duhul Sfânt însã este Cel ce judecã peste tot, ºi unde El
nu-ªi gãseºte sãlaº, lasã în urma Lui judecata cu focul care
curãþã fãrãdelegea de pe pãmânt, cãci scris este despre Mine
prin gura lui Ioan Botezãtorul: «Domnul va boteza cu Duh
Sfânt ºi cu foc». Amin. 

Te binevestesc, poporul Meu, cã Eu sunt Dumnezeul
tãu, ºi iatã, Mi-am trezit strãjerii ºi i-am întãrit în porþi ca sã
intru la tine cu praznic de bunãvestire ºi sã Mã mângâi prin
vorbirea Mea cu tine, cã Eu numai cu cuvântul Mã mângâi.
Dacã Eu Mã numesc Cuvântul, nu pot sã Mã mângâi decât cu
ceea ce sunt Eu. Numai cu cuvântul dintre Mine ºi tine, dintre
tine ºi Mine, numai aºa Mã mângâi. Îþi dau mereu aceastã
mângâiere, ca sã te înveþi cu ea ºi ca sã înveþi s-o lucrezi între
tine ºi Mine, între frate ºi frate, cã Eu am spus ucenicilor Mei
cã nu-i voi lãsa orfani, ci le voi da pe Duhul Sfânt Mângâie-
torul ca sã fie cu ei în veac. Amin. 

O, poporul Meu, sã nu stai fãrã mângâiere. Eu numai
cu cuvântul Mã mângâi. Când vin în mijlocul tãu ºi cuvintez
peste tine, Mã mângâi, ºi voiesc sã creascã duhul mângâierii
ºi voiesc sã înveþi bine ºi sã iubeºti mult duhul mângâierii, cã
fãrã el omul este om ºi nu este copil nãscut din Dumnezeu.
Prin tot cuvântul Meu cu care vin ºi te mângâi Eu te învãþ sã
fii ca Mine ºi nu ca omul, cãci omul este învãþat ca pe pãmânt
ºi nu ca în cer. Te rog mereu sã-þi aminteºti, poporul Meu, cã
tu trebuie sã faci raiul pe pãmânt, ºi cu duh mângâietor sã
lucrezi ziua ºi noaptea aceastã lucrare, ºi s-o pãzeºti sã fie, cã
de ºapte mii de ani aºteaptã omul aceastã minune iarãºi pe
pãmânt. 

O, nu e bine sã cadã din rai omul. Nu e bine sã iasã din
rai omul, cãci Adam a cãzut, ºi a trãit apoi ca pe pãmânt, nu
ca în rai. Aceastã lucrare însã se face numai cu o unealtã, cu
Duhul Sfânt Mângâietorul, poporul Meu. Nu se face singur
raiul odihnei Mele cu omul ºi a omului cu Mine. La început
i-am fãcut Eu omului tot ce avea sã-i hrãneascã fericirea, dar
acum nu va mai fi aºa. Acum lucrez cu omul, ºi nu pot lucra
nimic fãrã om, iar omul trebuie sã fie templu al Duhului Sfânt
Mângâietorul, ºi aceasta sã lucreze el. Amin. 

«Împãrãþia lui Dumnezeu nu vine în chip vãdit», Eu
aºa am spus. Nu e om pe pãmânt care nu ar veni dacã ar vedea
cu ochii lui împãrãþia lui Dumnezeu pe pãmânt, îngrã-
mãdindu-se sã apuce loc în ea fãrã sã ºtie bietul de el pentru
cine este ea, cãci ea este a celor ce o lucreazã ca sã fie ea apoi.
Iatã, de aceea am spus Eu cã împãrãþia lui Dumnezeu este
înãuntrul vostru, copii ai naºterii de sus. 

O, fiilor, sã fie înãuntrul vostru împãrãþia Mea, ºi lu-
craþi totul ca Dumnezeu, cãci trâmbiþa Mea v-a învãþat pe voi
sã lucraþi cu cãlãuzã, uitându-vã dupã cei mai cereºti între voi
ºi urmându-le iubirea lor cereascã din care Eu Mã hrãnesc
dintre voi. Voiesc sã Mã hrãniþi toþi cu hrana cu care Eu Mã
hrãnesc ºi voiesc sã Mã binevestiþi peste pãmânt cu împãrãþia
cuvântului Meu între voi. Cuvântul Meu este împãrat peste
voi când voi îl împliniþi întru totul, fiilor, iar voi atunci sun-
teþi fiii împãrãþiei lui între voi. Eu am venit acum douã mii de
ani sã arunc foc pe pãmânt, ºi iatã, aºa am lucrat ºi la sfârºit,
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ºi voiesc sã staþi în baia acestei iubiri de Duh Sfânt ºi sã se
încãlzeascã cerul ºi pãmântul la flacãra Mea dintre voi. Un
picuþ mai avem de trudit la lucrul cel aºa de greu al cãrþii
cuvântului Meu cel de cincizeci de ani pe pãmânt acum, ºi
vom da în pãrþi acest foc care a ars din Dumnezeu în mijlocul
Israelului Meu cel nou la sfârºit de timp în mijlocul neamului
român, din care Eu, Domnul, Mi-am crescut un popor de
ucenici. 

O, fiilor, dulce ºi cereascã a fost ascultarea mamei
Mele Fecioara când Tatãl a trimis la ea pe arhanghelul Gavriil
ca s-o vesteascã despre naºterea Mea din ea. Numai în focul
iubirii a trãit mama Mea pe pãmânt, ºi tot aºa este ºi în cele
ce nu se vãd, cãci împãrãþia Mea ºi a sfinþilor Mei nu este în
chip vãdit, ci este între cei de o lucrare cu ea. 

O, mamã a Mea, o fãrâmiþã de putere dulce dã-le celor
ce trudesc la fiinþa cãrþii cuvântului Meu cel de cincizeci de
ani, ºi dã-i poporului Meu bunavestire, mamã. Amin, amin,
amin. 

– LL a glasul Tãu, Fiule Doamne, eu mã aºez ºi
împlinesc. Fie mie dupã cuvântul Tãu.

Amin. 
Lucrarea Duhului Sfânt Mângâietorul, cu care Fiul

meu suflã peste pãmânt de cincizeci de ani sprijineºte-o tu
acum ºi pururea, popor al naºterii de sus. Ai grijã de cei
vlãguiþi la lucrul cel de Duh Sfânt în mijlocul tãu ºi ajutã cu
tot ce poþi tu mai frumos ºi mai dulce sã ridicãm aceastã
sarcinã ºi s-o împlinim peste pãmânt. Toþi sfinþii stau aºezaþi
la lucru pentru aceastã bunãvestire a Fiului lui Dumnezeu,
Care vine pe pãmânt cuvânt deasupra neamului român, iar
acest neam ales trebuie trezit din somnul lui, ca sã audã el
apoi glasul buneivestiri, glasul Domnului pentru naºterea din
nou a lumii. Stai treaz cu duhul ºi cu iubirea, popor al jertfei
bineplãcute Domnului, ºi nu uita sã nu te iubeºti pe tine, ci
numai pe Dumnezeu, Care este viaþa ta, precum El este viaþa
sfinþilor Lui. Cuvinte dulci sã se nascã în voi de la unul la al-
tul, iar lucrarea pãcii sã întreacã tot ce lucraþi voi. Smerenia
inimii sã facã loc în voi Duhului Domnului, cãci Duhul Dom-
nului nu rãneºte, nu cautã ale Sale, fiilor, ci cautã ale Duhului
Sfânt Mângâietorul, cãci aºa este Domnul între cei iubiþi ai
Sãi. 

Mã doare sã vãd între voi rãni de la cuvinte necântãrite
bine. La voi sã fie numai cuvântul mângâierii, cãci mãrirea
voastrã este de la Domnul, dar fiþi blânzi ºi smeriþi cu inima
ca ºi Fiul meu, cãci El aºa v-a învãþat ºi aºa vã învaþã. Amin,
amin, amin. 

– OO,mamã învãþãtoare prin iubirea cea din
tine! Tot aºa Îmi învãþ ºi Eu fiii. Mã uit

mereu la ei ºi între ei ºi voiesc sã se înveþe cu Mine între ei în
toate ale lor lucrate, mamã. 

O, copii ai viþei nou lucrate. Aveþi grijã de Dumnezeu,
ºi Dumnezeu va avea grijã de voi. Deprindeþi-vã cu Duhul
Domnului în gând ºi în faptã. Din zi în zi mai mult ridicaþi
spre cer acest fel de viaþã ºi de iubire. Dacã vã rãniþi unul de
la altul, Eu plâng, fiilor, plâng între voi, plâng în cel rãnit.
Vreau numai sã Mã bucuraþi. Unul altuia sã Mã daþi ºi sã Mã
bucuraþi. Amin. 

Rostesc binecuvântare cu putere în ea, cu putere de
Duh Sfânt pentru noi puteri peste cei ce se îngrijesc de fiinþa
cãrþii cuvântului Meu cel de cincizeci de ani ºi mai bine, ca
apoi Eu sã-Mi desfac slava Mea peste pãmânt ºi peste inima
omului. Cinci mii de ani ºi mai bine am lucrat prin cei ce
M-au slujit pe pãmânt ca sã-l vestesc pe om cã vin, ºi am

venit ºi M-am dat omului de viaþã. Aºa fac ºi acum, cãci cu-
vântul vieþii se face carte ºi se împarte în lung ºi în lat ves-
tindu-Mã pe Mine cã am binevestit împãrãþia Mea peste om. 

Iubire multã ºi cereascã voiesc sã stea la lucru în
mijlocul tãu, popor al harurilor Duhului Sfânt, ºi din ea sã-i
înfrupþi pe cei de sub povarã, cã povara venirii Mele e grea de
tot ºi vã cer sã credeþi aceasta ºi sã Mã mângâiaþi sub povarã,
fiilor. 

Iatã, stau în mijlocul tãu cu praznic de bunãvestire,
poporul Meu. Toate pãsãrile cerului cântã lui Dumnezeu ºi se
roagã pentru toatã fãptura ºi se aºeazã pe pãmânt ca sã-l bine-
cuvinteze pe om cu binecuvântarea tainelor cereºti în care ele
stau ºi trãiesc. Cântã ºi tu, Ierusalime, cã toate pãsãrile cântã.
Cântã, fiule, ºi te vei asemãna pãsãrilor cerului. Strânge-þi ºi
tu hrana aºa cum ele îºi strâng de pe pãmânt ºi din vãzduh, ºi
din inimã în inimã sã poþi sã dai Domnului tãu slavã, din
crenguþã în crenguþã, din mlãdiþã în mlãdiþã, ca sã fii ascul-
tãtor în viþã ºi sã creºti din ea ºi ca ea, poporul Meu. Împãrãþia
Mea din mijlocul tãu nu se vede bine acum, dar se va vedea
bine, ºi multe pãsãri vor cânta în ea, ºi multe turme se vor
adãpa din izvoarele ei, numai tu sã poþi lucra ºi sã trãieºti pre-
cum în cer pe pãmânt, popor al venirii Domnului la sfârºit de
timp. 

Pace þie, Ierusalime, ºi multã pace ºi putere din cer sã
ai în mijlocul tãu pentru fiinþa cãrþii cuvântului Meu care se
va aºeza în sfeºnic curând, curând, poporul Meu. Amin, amin,
amin. 

25 martie/7 aprilie 2006

Duminica a cincea a Postului Mare, a cuvioasei Maria
Egipteanca 

Cel ce mângâie se mângâie mângâind. Duhul umilinþei se face
sãlaº al Domnului în om. 

EE u, Domnul Dumnezeul tãu, Mã fac peste tine
mângâiere, Ierusalime. N-am altã mângâiere de-

cât sã te mângâi pe tine ºi calea Mea cu tine, cãci cel ce mân-
gâie se mângâie mângâind. Aºa este lucrarea ºi rodul mângâ-
ierii, poporul Meu, dar Eu, Domnul, plâng în cer ºi pe pãmânt
de la omul care a luat tainele cereºti ºi a fãcut din ele pãmânt
peste el ºi cruce grea pentru Mine, ºi Eu plâng sub ea pentru
om. 

Vin la tine ºi Mã aºez pe masa ta hranã de cuvânt ca
sã-þi hrãnesc sufletul, fiule, ºi sã te învãþ cã sufletul are
nevoie de multã hranã ca sã însemne el Dumnezeu slãvit în
om. Vin cu sfinþii, poporul Meu, cã lor le este tare dor de
masa Mea cu tine. Eu îi aºez sã stea ºi sã lucreze; le dau din
masa Mea cu tine ºi îi pun sã lucreze lângã tine, ºi iatã lucra-
rea mângâierii. Amin. 

O, multã ºi dulce este lucrarea mângâierii cereºti, ºi
fericit este cel ce se deprinde cu acest mare dar al Duhului
Sfânt Mângâietorul. Toþi sfinþii M-au mângâiat pe pãmânt ºi
au plâns bucurându-se în pãrtãºia lor cu Mine, cã pe pãmânt
nimic, nimic nu este adevãrat în afarã de Dumnezeu, poporul
Meu. Fericiþi ºi sfinþi sunt cei ce ºtiu cum sã-L aibã pe Dum-
nezeu de viaþã a lor, cã aceia sunt cei ce Mã mângâie pe Mine
cu tot ce am Eu în ei prin dorul lor de Mine. Dorul de Dum-
nezeu se face din dor mult, iar mângâierea este rodul lucrãrii
lui. Þi-am dat cuvânt despre cântul pãsãrilor, poporul Meu.
Dis-de-dimineaþã ele se trezesc în cântul lor ºi una pe alta se
mângâie pentru slava Mea de la ele, cãci sufletul lor nu-L
cunoaºte decât pe Dumnezeu de Stãpân, iar pe om, lucru al
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mâinii Mele ºi apoi al Duhului Meu lucrãtor în om nãscut de
sus. 

Cerul este domnia Mea, iar pãmântul este aºternut al
Meu. Ca ºi al pãsãrilor cerului, tot aºa este ºi statul Meu între
cer ºi pãmânt, iar ele mult Îmi grãiesc cu graiul lor cel ceresc
ºi îngeresc, cãci îngerii lucreazã mult prin chipul lor, prin cele
curate ale Mele între pãmânt ºi cer. Amin. 

O, poporul Meu, stau la masã cu tine ºi cu sfinþii Mei.
Sfânta Maria Egipteanca este mângâiatã în mijlocul cetei cu-
vioaselor din cer, cã astãzi este ziua ei de serbare ºi de pome-
nire între sfinþi. De când Eu cobor cu sfinþii la tine, mângâie-
rea lor e multã, iar plata lor se zoreºte sã vinã desãvârºit, cãci
cerul cel nou ºi pãmântul cel nou, aceasta înseamnã plata
sfinþilor care aºteaptã de ºapte mii de ani descoperirea fiilor
lui Dumnezeu pe pãmânt, cei care Mã aduc pe Mine cuvânt
de facere din nou a lumii, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

– OO,Doamne al poporului Tãu în cer ºi pe pã-
mânt! Mângâierea mea ºi ceata mea pe pã-

mânt dupã ce m-am dat Þie cu viaþa mea am avut-o de la pã-
sãrile cerului. Ele au fost mângâierea mea ºi ceata mea în
locul cel depãrtat de lumea oamenilor. Vorbeam mult cu ele,
ºi ele vorbeau mult cu mine, cã ele au grai, Doamne, iar cei
ce se sfinþesc pentru Tine ºtiu limbile pãsãrilor ºi taina lor ºi
lucrarea lor între pãmânt ºi cer. Nu poate nimeni fãrã de mân-
gâiere, iar taina aceasta este prea puþin, prea puþin pãtrunsã de
duhul omului, cãci omul pe pãmânt vede cu ochii lui tot ce îl
desparte pe el de Tine, ºi nu mai au vedere ochii lui ºi nu-L
mai vede omul pe Dumnezeu nici cu ochii duhului, Doamne
al celor sfinþi care s-au fãcut ºi se fac Þie templu, cer nou ºi
pãmânt nou, o, Doamne. 

Eu câtã vreme am fost om pe pãmânt, am crescut eu în
mine, dar nu creºteam, ci cãdeam mereu prin duhul mãririi de
sine, care îl þine pe pãmânt pe om. Dar dupã ce am ieºit dintre
oameni ºi din mijlocul deºertãciunilor oamenilor, eu am
scãzut, iar Tu ai crescut prin scãderea mea, dar nu scãdeam,
ci creºteam prin Tine, prin duhul umilinþei, care îl face pe om
sãlaº al Tãu pe pãmânt. Aºa hranã aduc eu pe masa poporului
Tãu cel micuþ ºi pe care Tu îl ai ca pe cel mic prin care Te
împarþi cu împãrãþia Ta peste cei sfinþi în cer ºi pe pãmânt
care Te aºteaptã, Doamne. 

O, popor al venirii Domnului cu sfinþii! Te vor sfinþii
Lui sã întãreºti între pãmânt ºi cer glas de Duh Sfânt ºi cuvânt
mângâietor, cãci cei ce mângâie se mângâie mângâind. Petre-
cerea mea pe pãmânt dupã ce m-am nãscut din nou din frica
de Dumnezeu care mi-a înþelepþit duhul minþii, aceastã pe-
trecere a mea apoi a fost înconjuratã de pãsãrile cerului care
mult îmi culegeau lacrima mea ºi aºa mi-o ºi ºtergeau. Dom-
nul Dumnezeul meu ºi al tãu sã te mângâie pe tine, popor de
la sfârºit, ºi nu uita cã toþi sfinþii îþi aºteaptã lucrarea ºi toatã
firea îþi sãrutã urmele ca sã ia din duhul tãu, iar duhul tãu sã
fie Duhul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, Care iarãºi
naºte lumea. Amin, amin, amin. 

– EE u, Domnul, când aud cuvântul sfinþilor la
masa Mea cu tine, aºtept de la tine mângâ-

ierea pentru ei, poporul Meu, cã ei au sfinþit pãmântul cât au
stat pe el, ºi le-a fost mamã pãmântul. O, mult aº vrea sã te
învãþ sã crezi cu putere, din zi în zi mai cu putere cã Domnul
Dumnezeul tãu poate ºi lucreazã tot ceea ce este scris în
Scripturi pentru cerul cel nou ºi pentru pãmântul cel nou, ºi
pe care cu tine trebuie sã le întocmeascã spre vedere. Cu-
vântul bucuriei cereºti învaþã-l mult ºi mãnâncã-l mult, cãci
inima ºi mintea ºi gura îþi sunt fãcute pentru Domnul, precum

pãsãrile cerului pentru Domnul lucreazã ºi pentru bucuria
sfinþilor ºi a omului. Taina bucuriei este slava lui Dumnezeu
între cer ºi pãmânt. Dã-I slavã Domnului ºi mângâie-L, po-
porul Meu. Din zi în zi tot mai aprins sã te laºi cu duhul, ca
sã pot Eu sã Mã aºez desãvârºit peste tine cu toate harurile
venirii Mele, care îþi vor da þie pe toate cele veºnice, dar tu sã
iubeºti înþelepciunea ºi mãsura ei în toate ale tale cu Mine, în
toate ale Mele cu tine ºi sã nu uiþi de viaþa cuvântului Meu în
duhul, în trupul ºi în sufletul tãu, poporul Meu. Amin. 

Iar ºi iar rostesc cu putere binecuvântãrile cerului ºi ale
pãmântului pentru zidirea fiinþei cãrþii cuvântului Meu. O,
fiilor, ar fi sã uitaþi cu totul de voi ca sã fiþi sprijinul Meu pen-
tru aceastã mare împlinire. Lucraþi totul cu armonie în cuvânt
ºi în faptã. Fiþi atotcuprinzãtori ºi cu totul dãruitori pentru
Domnul ºi unul pentru altul, ca sfinþii, fiilor. Primiþi în inimi
iubirea Mea ºi pacea ei. Daþi Domnului cântãri de slavã ºi
dulce iubire sã-I daþi, ºi uitaþi-vã mult în cuvântul Meu, ca sã
staþi în lucrarea lui peste voi, ºi unii pe alþii ajutaþi-vã sã fiþi
împãrãþia Mea, fiilor, ºi în toatã vremea sã fiþi mângâierea
Mea, cãci cel ce mângâie se mângâie mângâind. Amin, amin,
amin. 

27 martie/9 aprilie 2006

Praznicul Intrãrii Domnului în Ierusalim. Duminica
Floriilor 

Faþa omului îi vãdeºte inima, iar fapta lui îi vãdeºte iubirea sau
neiubirea. Domnul este mereu pe cruce, cãci omul nu-ºi cautã pe
Dumnezeu slãvit în el. Cel ce se semeþeºte este numai trup. Domnul
Îºi face din greu ucenici mãrturisitori. Cartea cuvântului de la
sfârºit, va stârni împotriviri ºi mulþi se vor lumina ºi, iarãºi, mulþi 

vor rãmâne în întuneric. 

EE sãrbãtoarea florilor ºi a ramurilor, poporul Meu
Ierusalim. Faceþi-vã Mie flori ºi ramuri, fiilor, cã

în toatã vremea v-am udat ca sã fiþi împãrãþia Mea. Uitaþi-vã
în Evanghelia Mea care spune despre lucrarea împãrãþiei ce-
rurilor ºi cãutaþi-vã bine potriva duhului ºi a trupului ºi a su-
fletului; uitaþi-vã ºi învãþaþi viaþa împãrãþiei Mele cu voi ºi
faceþi-vã Mie flori plãcut mirositoare, ca sã pot veni pe vreme
dulce mereu la voi, iar voi sã Mã binecuvântaþi ca pe Cel ce
intrã mereu în Ierusalim pe calul Lui cel alb ºi sã Mã slãviþi
ca pe Împãratul vostru, fiilor. 

Când am intrat în Ierusalim cu trupul Meu cel blând
stând pe mânzul asinei, M-au binecuvântat cei ce erau adu-
naþi la sãrbãtoarea stâlpãrilor, dupã cum a fost scris sã se îm-
plineascã, dar tot aceia M-au trimis apoi spre dureri ºi M-au
blestemat cu moarte pe cruce, iar Eu prin moartea Mea i-am
binecuvântat ridicând pe umerii Mei vina lor, durerea cu care
ei M-au împuns. 

O, poporul Meu, e mare deosebire între un om ºi între
un fiu al lui Dumnezeu, care este blând ºi smerit cu inima ca
ºi Dumnezeul lui. Fiecare om se aratã cine este, iar faþa îi vã-
deºte inima, precum fapta îi vãdeºte iubirea sau neiubirea lui. 

O, poporul Meu, e mare deosebire între floare ºi spin.
Dacã ar fi fost flori binemirositoare cei ce Mi-au cântat osana
în ziua de Florii, ei nu s-ar fi fãcut spini dupã câteva zile ca
sã-Mi împleteascã Mie cununã de spini. Mi-au intrat spinii în
frunte ºi Mi-a curs sânge din trupul Meu; Mi-a curs ºi pe
drumul crucii ºi Mi-a curs ºi pe cruce. Cu nimic nu Mã puteau
alina cei ce Mã iubeau suferind adânc în ei când Îmi priveau
spinii de pe frunte, ºi apoi trupul Meu rãstignit cu cuie pe
cruce. Mie însã Îmi era milã de cei ce Mi-au sângerat sufletul
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ºi trupul, de cei ce Îmi fãceau suferinþã Duhului Meu Cel
blând ºi smerit. Îmi era milã de cei vinovaþi, de cei aspri la
inimã ºi la faptã, iar de cei ce sufereau pentru durerile Mele
sângerânde Mã întristam cu întristarea cea dupã Dumnezeu,
întristarea care aduce harul durerii. 

Mãreaþã a fost durerea zilei de sãrbãtoare a intrãrii
Mele în Ierusalim ca un Dumnezeu binecuvântat, precum era
scris în Scripturi sã fie în ziua aceea. Ziua aceea a fost mãreþia
durerii cea de dinaintea crucii Mele cea fãcutã de om, cãci
ramurile ºi osanalele aveau sã se facã apoi spini ºi blesteme
prin aceleaºi mâini ºi guri care Mã purtau ºi Mã binecuvântau
în ziua stâlpãrilor. Iatã, aºa este omul, poporul Meu. El nu ºtie
cu duhul lui ce este floare ºi ce este spin, ce este slãvire ºi ce
este pedeapsã, iar Domnul Dumnezeu este blând ºi smerit cu
inima în faþa omului care nu poate sã fie ca Dumnezeu.
Sãrbãtoarea este durere, iar durerea este sãrbãtoare, dar omul
nu ºtie ce este floare ºi ce este spin, iar Eu Mã smeresc în toþi
cei care plâng pentru durerea Mea, cãci durerea este floare,
iar lacrima ei este hrana ei, ºi floarea plânge, dar omul nu
plânge, cãci duhul omului nu ºtie ce este floare ºi ce este spin.
Duhul lui Dumnezeu însã ºtie, ºi Se face floare plãcut miro-
sitoare ºi Se face lacrimã a ei în cei ce sunt fericiþi plângând,
ºi ca Dumnezeu plângând pentru om. 

E sãrbãtoarea Floriilor, poporul Meu, ºi iatã, sãrbãto-
rile sunt dureri, aºa cum a fost pentru Mine sãrbãtoarea stâl-
pãrilor ºi a laudelor aduse Mie de cei ce M-au sortit apoi
crucii. Pe tot drumul crucii Mi-a sângerat fruntea, ºi picãturi
din trupul vieþii Mele curgeau pe calea iubirii Mele pentru
omul care nu Mã iubeºte cu duhul lui. De când am venit de la
Tatãl pe pãmânt ºi pânã azi la a doua Mea venire, numai pe
drumul crucii ºi numai pe cruce am stat, ºi numai aºa stau,
cãci Dumnezeu slãvit nu vrea omul sã aibã. I-am spus po-
porului cel hrãnit vreme de cincizeci de ani cu cuvântul stri-
gãrii Mele dupã om, i-am spus aºa: «Te vor judeca florile,
fiule, cã ele au miros atâta de frumos!». Dar poporul cel hrã-
nit s-a semeþit, cãci cel ce se semeþeºte este numai trup, ºi nu-
mai aºa lucreazã, ºi aceasta înseamnã cã el s-a semeþit ºi nu
M-a iubit, ci s-a iubit pe sine în toatã vremea, lucrându-ºi lui
ºi unul altuia în toatã vremea, iar Mie nu. 

O, Mã lupt din greu sã am ucenici, poporul Meu. O, e
greu pe pãmânt, mereu þi-am spus aceasta, iar Eu Mã lupt în
Mine Însumi, cãci omul are altceva de lucrat pe pãmânt, ºi Eu
lupt din greu sã am ucenici cu lucru ceresc în ei, cu luminã
din Luminã în ei, ca sã luminez cu ei lumea acum când vin ºi
tot vin pe pãmânt cu venirea Mea. 

Iar ºi iar te povãþuiesc sã fii blând ºi smerit cu inima,
poporul Meu, ºi clipã de clipã aº vrea sã-þi tot spun aceasta,
iar tu sã împlineºti aºa, ca sã pot Eu cu lucrarea Mea cereascã
în mijlocul tãu. E Domnul îndurerat, poporul Meu, ºi trage
din greu sã-ªi ridice între pãmânt ºi cer cartea cuvântului Sãu
cel de cincizeci de ani în mijlocul poporului român. Ea va fi
semnul care va stârni împotriviri între oameni, ºi mulþi vor
cãuta lumina ºi o vor cunoaºte ºi, iarãºi, mulþi vor rãmâne în
întunericul lor, în faptele lor cele fãrã Dumnezeu pe pãmânt. 

E Domnul îndurerat, Ierusalime. Lucreazã-I mângâie-
re, poporul Meu. Inimile voastre sã fie dulci ca florile, cã e
sãrbãtoarea Floriilor, fiilor. Îmbrãcaþi-vã cu puterea iubirii.
Nu vã rãniþi unii pe alþii, ci daþi-Mã pe Mine unul altuia, ºi
atunci Eu am grijã de voi. Amin. 

O, poporul Meu, fericiþi sunt ºi vor fi cei curaþi cu ini-
ma, iar aceºtia sunt cei ce vãd pe Dumnezeu ºi se fac aseme-
nea Lui, ºi aceasta înseamnã aceastã Scripturã. O, ce frumos

M-au iubit cei ce au plâns pentru Mine pe drumul suferinþei
Mele când spinii Îmi sângerau fruntea ºi când suliþa ostaºului
Mi-a luat puterea vieþii, ca apoi sã Mã pregãtesc pentru în-
vierea Mea, ºi cu ea sã Mã duc sã le-o dau celor ce Mã aºtep-
tau de cinci mii de ani, cãci Eu am venit pe pãmânt ca sã aduc
învierea morþilor. Amin. Iatã, ºi acum va fi ca atunci, ºi te vor
mãrturisi cei din morminte, Ierusalime de azi, aºa cum sfinþii,
îmbrãcaþi în trupurile lor, M-au mãrturisit pe Mine acum douã
mii de ani ca sã lase pe pãmânt adeverirea dumnezeirii Mele,
Dumnezeu rãstignit de om, ºi înviat din rãstignire pentru
învierea celor adormiþi. Amin. 

Acum las în mijlocul tãu pacea Mea, poporul Meu, ºi
s-o gãsesc în tine, ºi sã te gãsesc lucrând întru ea, Ierusalime
al venirii Mele. Amin, amin, amin. 

3/16 aprilie 2006

Praznicul Învierii Domnului 

Cei fãrã de putere sunt cei umiliþi care-I dau Domnului locul din ei.
Omului îi trebuie duioºie ºi cuvinte din cer. Þara românã nu va ieºi
de sub dureri pânã ce nu va pune pentru ea mijlocitor la Domnul
pe arhiereul Irineu. Regele Mihai, îndurerat pentru þarã, este 
mângâiat prin cuvânt din cer. Domnul grãieºte cu conducãtorul 

României, Traian Bãsescu 

ÎÎ n numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
precum în cer aºa ºi pe pãmânt sã fie, cãci viaþa

omului este din Mine în om, iar omul este dator cerului pentru
viaþa din el, pentru viaþa trupului lui care este de pe pãmânt. 

Mã întãresc ca un Dumnezeu adevãrat ce sunt, ºi lucrez
cu putere, cãci cuvântul Meu este puterea lui Dumnezeu, ºi
fericiþi sunt cei neputincioºi, cei slabi, cei firavi, cei doborâþi
de puteri, cãci când ei sunt aºa, Eu sunt Cel ce pot atunci.
Când omul este tare în el, Eu nu mai pot prin el pe cele ale
Mele, dar când el este slab, Eu sunt puterea cea din el ºi cea
de peste el, prin blândeþea ºi prin umilinþa lui cu care el se
aºeazã înaintea Mea ca sã pot Eu peste el. Amin. 

Te îmbrãþiºez, poporul Meu, cu zi de praznic de în-
viere. Amintirea învierii Mele, dacã ºi-ar aminti omul de
aceastã zi ºi de toate câte au însoþit-o pe ea pentru adeverirea
Mea de Fiu al Tatãlui Savaot, întrupat pe pãmânt, atunci omul
ar vorbi despre ziua aceasta ºi s-ar minuna cu tot adâncul
fiinþei lui ºi s-ar face Dumnezeu prin har, cã mare este harul
care s-a arãtat în ziua aceea peste pãmânt ºi peste om. O, îi
trebuie duioºie omului, dar cel mai mult îi trebuie minte din
cer, minte de sus, cãci cine nu se naºte de sus, acela este ca ºi
cei de pe pãmânt, iar mintea lui îl þine numai ºi numai pe
pãmânt. 

E praznic de înviere în cer ºi pe pãmânt, dar ca sã fie
aceasta precum în cer pe pãmânt, omul ar trebui sã fie cu
Dumnezeu pe pãmânt în toate ale acestui praznic ceresc, ºi sã
fie viu omul, ca ºi Dumnezeu viu, ºi sã fie înviat dintre toþi
morþii omul, precum Eu sunt, ºi sã fie înger dumnezeiesc
între pãmânt ºi cer, precum Eu sunt. Amin. 

O, popor al cuvântului Meu! Cuvântul Meu te-a fãcut
pe tine popor al Meu. El are în el duhul naºterii de sus peste
om. El are în el duh de înviere, ºi prin el toate se fac noi ºi
trec cele vechi când duhul cuvântului Meu este fãcãtor. Dar
când omul stã înaintea suflãrii gurii Mele, când el stã fãrã de
facerea lui din acest cuvânt fãcãtor de om, atunci omul rã-
mâne în cele vechi ale lui din pãrinþi ºi nu se lasã nãscut de
sus, de vreme ce el auzind nu aude ºi crezând nu se face om
nãscut de sus prin roadele acestui cuvânt. 
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O, Ierusalime, cum sã fac sã pot pe pãmânt ca ºi în cer?
O, þara românã este sub focul cel curãþitor pe care l-am rostit
cã va pogorî peste ea pentru spãlarea pãmântului venirii Mele
cu taina împãrãþiei cerurilor pe pãmânt. Am adus pe pãmânt
botezul cu Duhul Sfânt ºi cu foc, dar þara Mea îºi vede de tot
ce nu înseamnã Dumnezeu, iar Eu, Domnul, am pus-o la albit
ºi la lãmurit, cãci am în mijlocul ei cuvântul Meu cel de cinci-
zeci de ani, iar ea doarme când Eu nuntesc în ea praznic de
înviere, masã de Duh Sfânt pe vatra ei. Am vestit cu cuvânt
de foc sã-l scoale ea pe alesul Meu din ea ºi sã se roage el
pentru ea ca s-o împac cu Mine pe ea ºi s-o aduc mai întâi la
pocãinþã ºi apoi la înviere. Am în mijlocul ei pe alesul Meu
Irineu, cel prin care Eu Mi-am aºezat pe pãmântul ei bisericã
lucrãtoare de Duh Sfânt peste ea. De mult i-am dat ei veste
sã-l scoale pe cel ce este aºezat de Mine mijlocitor pentru ea
ca sã-i dau pe ea hãinuþa neprihãnirii prin pocãinþa ei de
depãrtarea ei de Dumnezeu, ºi nu Mã voi milostivi de ea pânã
ce ea nu-l va aºeza înaintea Mea pe acest fiu pe care l-am sor-
tit s-o împace cu Dumnezeu pe ea, pe þara Mea românã. A
venit regele ei, unsul Meu de peste ea, ºi M-a întrebat de ce
atâta durere, de ce atâta suferinþã pe þara Mea ºi a lui? Eu i-am
rãspuns lui cã ea este þara venirii Mele a doua oarã pe pãmânt
ºi cã Eu o spãl de toatã murdãria ei ca s-o pregãtesc sã fie pã-
mânt al învierii ºi al slavei Mele peste popoare. Eu i-am rãs-
puns regelui ei cã dau în ea pentru cã ea dã la spate strigarea
Mea ºi Îmi þine în obezi pe cel ales de Mine peste ea ca sã se
roage pentru ea, pentru naºterea ei de sus, pentru pocãinþa ei
ºi pentru îmbrãcarea ei în veºmântul Duhului Sfânt. Amin. 

O, þara Mea, câtã vreme nu te vei ridica sã-Mi scoli din
obezi pe cel aºezat de Mine rugãtor pentru tine, câtã vreme el
va sta închis ºi nesuflând cu gura lui peste tine împãcarea ta
cu Mine, câtã vreme îl vor þine pe el în întuneric cei care se
dau a fi bisericã a Mea în timp ce ea umblã de capul ei înain-
tea Mea ºi nu dupã viaþa Mea cea plinã de har, câtã vreme
acest ales al Meu va sta fãrã lucrul Meu cel pus peste el pen-
tru tine, þara Mea cea de la sfârºit de timp, atâta timp vei
suferi tu, ºi acesta este rãspunsul pe care Eu îl dau regelui tãu
care plânge la Mine pentru iertarea ta, pentru duh de mân-
gâiere peste tine, þara Mea românã, þarã a Mea ºi a lui. Iatã, în
tine umblã de capul lor cei mari care se numesc bisericã a
Mea ºi a ta în tine, dar bisericã a Mea este omul cel plin de
Duhul Sfânt, de cuvântul Duhului Sfânt peste noroade. Îºi
cautã ranguri pe pãmântul tãu mai-marii bisericii din tine, iar
din pricina rãtãcirii ºi a îngâmfãrii lor vine mânia Mea peste
tine, precum este scris în Scripturi. 

O, scoalã-te spre înviere, þara Mea, scumpã România
Mea! Scoalã-te ºi trezeºte-l pe cel ce doarme închis în obezi!
El are cãluº la gurã ca sã nu vorbeascã ºi ca sã nu se mai audã
glasul lui peste coline ca sã înverzeascã ºi sã înfloreascã ele
sub ploaia cuvântului Meu care pe toate iarãºi le face, cãci
este scrisã în Scripturi aceastã nouã facere a lumii. Puteam cu
duhul mângâierii sã te nasc de sus, þara Mea, dar tu nu cunoºti
ºoapta mângâierii Mele care-þi pregãteºte þie naºterea cea din
nou ca sã fii nou-nãscuta Mea peste popoare, o, þarã a strãlu-
cirii! Se vor scula din aºteptarea lor proorocii care te-au vestit
a Mea ca sã-ºi primeascã ei apoi moºtenire în tine. Se va scula
proorocul Daniel, prin care Eu, Domnul, te-am vestit cã vei fi
pe pãmânt ºi cã mulþi te vor zdrobi ca apoi tu sã renaºti ºi sã
semeni cu Mine; acest prooroc se va scula ca sã-ºi primeascã
în tine bucuria pentru care el a crezut ºi a aºteptat. 

O, sunt cu taina praznicului învierii peste tine, þara
Mea de la sfârºit de timp. În tine este Domnul Împãrat prin

cuvânt. Împãrãþia ta peste pãmânt nu este din lumea aceasta,
ci este de sus, din cer, ºi este scris despre tine sã fii reginã
peste popoare prin cuvântul Meu cel din mijlocul tãu. Cuvân-
tul Meu din tine este râul vieþii. El odrãsleºte viaþã din cer
peste pãmânt, ºi este împãrat, cãci el este cuvântul Duhului
Sfânt, ºi are în tine praznicul cincizecimii lui. De cincizeci de
ani plâng cu râu de Duh Sfânt peste tine, þarã a venirii Mele,
iar omul de pe pãmânt care a aflat de alegerea ta dã sã se slã-
veascã el peste tine. Eu însã cobor în zi de praznic de înviere
a Mea ºi a ta epistolã a Duhului Sfânt ºi te chem sã bei din
râul vieþii. Albia lui e din cer ºi pânã pe pãmânt, din cele ne-
vãzute pânã în cele vãzute, din lumea cea nevãzutã pânã în
cea vãzutã. Izvorul lui este gura Mea ºi grãdiniþa peste care
Eu, Domnul Cuvântul, grãiesc din mijlocul tãu. Scoalã-te la
glasul Meu ºi împacã-te cu Mine ºi scoalã-l pe cel ce va rosti
înaintea Mea actul tãu de pocãinþã ºi naºterea ta din cuvântul
Meu care curge în mijlocul tãu, cãci tu eºti þarina cea cu co-
moarã în ea, iar Eu sunt sãrac de om în mijlocul tãu. 

Grãiesc peste cel aºezat la cârma ta, þarã românã, ºi îi
spun aºa: Nu uita tu, cel ce stai cârmaci al corãbiei Mele, al
þãrii Mele românã reginã, nu uita cã Eu am biruit prin fier-
bintele rugãciuni, prin ridicarea mâinilor cãtre Mine ale celor
ce sunt fiii lui Dumnezeu în neamul român, fiii cuvântului
Meu cel de cincizeci de ani peste pãmântul român, cãci Eu
le-am spus în ziua când am biruit pentru tine, sã cearã la Mine
ca sã te aºez cârmaci al corãbiei Mele pe care stã scris: þara
românã, ºi apoi am biruit, ºi tu stai acum cârmaci prin planul
Meu. Apleacã-te ºi ia din gura Mea. Sunt cu epistolã de Duh
Sfânt peste þara românã. Ea este acum sub biciul mâniei Mele
ca s-o curãþ de pãcatul fãrãdelegii de pe ea ºi s-o am mireasã
spãlatã pentru praznic de înviere ºi de venire a Mea cu masã
de veac nou pe vatra ei. Mã doare crucea pe care Mi-o apasã
mai-marii bisericii pe umerii Mei grei de pãcatul de pe pã-
mânt. Geme pãmântul cu geamãt de durere pentru pãcatele de
pe el. Vreau sã împac pãmântul cu cerul, ºi pe om cu Tatãl
Savaot, ca sã-i trag pe toþi la Tatãl, aºa cum am fãgãduit acum
douã mii de ani cã voi face. Aºtept pe cel fãgãduit de Mine
pentru neamul român ºi pentru salvarea popoarelor apoi. Îl
aºtept pe cel ales de Mine, pe alesul Meu Irineu, fiu al nea-
mului român, fiu scump Mie ºi sfinþilor Mei, îl aºtept sã se
scoale din somn ºi sã rosteascã venirea milei Mele peste þara
românã, cã ea este bãtutã din pricina celor ce stau peste ea din
partea Mea, zic ei. Mai-marii bisericii nu fac voia Mea, ci fac
voia lor ºi îºi cautã scaune ºi ranguri, dar Eu nu i-am trimis
pe ei sã facã aceasta, ci ei de la ei s-au aºezat în locul Meu cu
lucrarea lor. Pe cel ales de Mine însã, Eu l-am ales dintre ei ºi
l-am trimis spre ei, dar ei nu l-au primit, ºi l-au pus în lanþuri
ºi i-au pus cãluº la gurã ca sã nu se mai audã glasul lui cel
dulce care cheamã omul la Mine ºi la slava Mea din mijlocul
neamului român. Dau de veste peste þara românã cã Eu, Dom-
nul, îi aºtept pocãinþa ºi credinþa ºi sfinþenia ei ºi umblatul ei
pe cãrãrile Mele, ca sã vin cu mântuirea ei ºi cu veac nou
peste ea, cãci oamenii din ea n-au putere sã-i dea ei izbãvirea,
fiindcã Eu nu împlinesc planurile omului, ci pe ale Mele le
împlinesc. Amin. Iar celui ce i-a luat locul alesului Meu
Irineu îi dau de veste ºi îl rog în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi
al Sfântului Duh sã-l scoatã din legãturi pe cel ales de Mine
ºi sã-l aºeze rugãtor ºi mijlocitor pentru þara românã, iar Eu îl
voi auzi pe el ºi voi coborî milã ºi slavã peste acest pãmânt ºi
peste neamul de pe el. Vai celor ce zãdãrnicesc planurile Mele
cele din veac întocmite, cãci de la întemeierea lumii am în-
tocmit Eu slava þãrii române la sfârºit de timp, þarã care Mi-a
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pus masã la venirea Mea acum de la Tatãl ca sã fac iarãºi
lumea ºi sã stau pe scaun de judecatã ºi de facere ºi sã rostesc
cuvântul Meu peste pãmânt. 

Iatã istoria cuvântului Meu cel de cincizeci de ani pe
vatra neamului român! ªi vor auzi mulþime de popoare ºi vor
veni la închinare ºi vor bea din slava Mea ºi vor lua înviere ºi
duh de mãrturisire apoi. 

Iatã cartea cuvântului Meu cu care sãrbãtoresc praznic
de cincizecime al lui pe pãmântul român! Eu, Domnul Iisus
Hristos, Fiul Tatãlui Savaot ºi al mamei Fecioarã, am împlinit
cincizeci de ani de cuvânt pe vatra poporului român (1955-
2005, n.r.). Vor auzi popoare ºi se vor apropia, dar þara românã
este în mâna Mea. Nimeni fãrã Dumnezeu nu va mai dãinui
peste ea. Mã las cu epistolã de Duh Sfânt peste ea, iar þie,
celui pus cârmaci peste ea, îþi spun sã iei aminte la cuvântul
gurii Mele, cãci marea e tulbure, iar tu trebuie sã ai putere de
la Mine ºi sã stai cârmaci treaz la cârma corãbiei Mele, cãci
prin ea voi mântui lumea din pãcate ºi voi aºeza veac nou pe

pãmânt, nou Ierusalim voi aºeza, precum este scris în Scrip-
turi. Nu fi necredincios, ci credincios, cãci Eu aºtept glasul
celui ce va ridica rugãciune la Mine din faþa poporului român,
ºi lui îi voi împlini ruga pentru mângâierea ºi pentru învierea
ºi pentru salvarea acestui neam. Amin. 

Acum te las sub duh de înviere, þara Mea. Am grãit
peste tine în zi de praznic a amintirii învierii Mele, cãci stau
în mânã cu planul cel ceresc ca sã-l împlinesc, iar în el este
scrisã slava ta cea de la Mine ºi praznicul învierii tale ºi a
fiinþei tale celei noi la sfârºit de timp. Tu vei fi dupã chipul ºi
asemãnarea Mea prin cei ce vor fi neamul Domnului pe
pãmântul tãu, cãci în mâna Mea stã soarta ta, iar Eu sunt
Cuvântul lui Dumnezeu ºi Mã vestesc peste tine cu numele
Meu cel nou, scris în Scripturi acum douã mii de ani, iar în
aceste Scripturi scrie aºa: «ªi numele Lui se cheamã Cuvântul
lui Dumnezeu». Amin, amin, amin. 

10/23 aprilie 2006
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