
Praznicul Naşterii Domnului

Taina lui Dumnezeu pe pământ cu omul. Locul împărăţiei cerurilor 
este în om. 

PP oporul Meu, cuvântul Meu de peste tine este mân -
gâ ierea sfinţilor şi a îngerilor, şi este mângâierea

Mea. O, poporul Meu, Se mângâie Domnul Dumnezeul tău
când are cu cine grăi pe pământ. Pace ţie, poporul Meu! Sunt
deasupra ta cu slava cuvântului Meu şi stau pe nori de heruvimi
cu cetele cereşti şi Mă mângâi în zi de prăznuire a amintirii
naşterii Mele între oameni. Acum două mii de ani am venit pe
pământ născându-Mă Prunc din Fecioară, şi n-am făcut aceasta
până ce mai întâi nu M-am vestit prin prooroci, începând de la
Moise, şi, apoi, în ziua naşterii Mele în Betleem M-am vestit
prin îngeri păstorilor de la oi, şi M-am arătat născut celor trei
crai din depărtări veniţi, şi cărora le-am arătat prin steaua
naşterii Mele că voi veni cu slavă cerească pe pământ, slavă
plină de taină, şi că naşterea Mea va stârni împotrivire între cei
mari ai vremii, care iubesc slava de la oameni, slavă pentru ca -
re omul nu-L poate iubi pe Dumnezeu, poporul Meu, dar tu
uită-te la Mine şi iar uită-te ca să înveţi cum să fii fiul lui Dum-
nezeu aşa cum sunt Eu, căci iată, pe pământ oamenii n-au ştiut
şi nu ştiu să se facă plăcuţii lui Dumnezeu, nu ştiu să iubească
slava lui Dumnezeu, nu ştiu oamenii, poporul Meu. 

Iată, M-am apropiat de cei de pe pământ cu praznic de
naştere. Slava acelei zile a fost dulce pentru cei din cer, că mult
M-au aşteptat cei din cer să Mă întrupez pe pământ şi să scriu
înaintea Tatălui salvarea omului care a fost până atunci, şi care
era atunci, şi care este apoi în fiecare vreme. 

O, cât de umilit ar trebui să fie omul, poporul Meu! Eu
M-am născut din Tatăl mai înainte de vecii, M-am născut prin
Duhul Sfânt, Care a vestit pe Fecioara mama Mea că Mă voi
întrupa în ea în clipa vestirii îngerului care i-a adus ei vestea
că voi veni Prunc pe pământ, copil născut din trupul ei pentru
ca să Mă fac salvator fiecărui om care Mă va primi de la Tatăl
să-i fiu cale şi să-i fiu salvare, şi cu umilinţă mare am venit pe
pământ după om, şi umilit am lucrat toată taina salvării omului
care se alege cu Dumnezeu pe pământ. 

M-am apropiat în porţi şi am intrat cu praznic de naştere.
Acum două mii de ani i-am arătat omului taina naşterii omului,
Eu Însumi i-am arătat, căci omul nu ştie ce înseamnă taină,
căci pe cât de mare este slava lui Dumnezeu, pe atât este de
tainică ea între oameni, poporul Meu. Aşa a fost şi naşterea
Mea pe pământ, şi grăiesc cu tine şi îţi arăt aceasta prin felul
Meu de grăire cu tine, şi te rog, poporul Meu, să te laşi tu tot
mai pătruns de taina aceasta, că tu trebuie să înţelegi bine şi
tot mai bine lucrul Meu cel tainic în mijlocul tău. Vreau tot mai
mult să te privesc, şi să te văd că ştii taina naşterii, taina cu-
vântului Meu de peste tine, şi care mereu, mereu se naşte din

Mine în mijlocul tău, ca să te naşti tu din el şi să te păstrezi în
el şi să-l păstrezi în tine, poporul Meu. Te chem spre mare
înţelepciune când Mă fac cuvânt peste tine, iar tu să vii când
te chem, că mereu te chem, şi mereu te numesc al Meu când te
chem, şi te voiesc pătruns de taina cuvântului Meu de peste
tine, poporul Meu. O, te voiesc dulce împărăţie a Mea, şi
voiesc să văd că ştii tu bine taina împărăţiei cerurilor, că n-am
cu cine să împart pe pământ această dulce taină, poporul Meu.
Cine-şi închipuie în afara lui împărăţia cerurilor, acela nu poate
pătrunde taina şi lucrarea ei şi locul ei între pământ şi cer, iar
închipuirile unui aşa om sunt născociri ale lui şi nu sunt ade -
vărul. O, Eu M-am născut pentru inima omului, ca să-Mi fie
ea tron al împărăţiei Mele în trupul omului. Trupul omului şi
scaunul Meu de domnie în inima lui, acesta este raiul pe care
Eu, Domnul, îl aştept pentru Mine pe pământ pentru odihna
Mea şi a Tatălui Meu, poporul Meu. Eu M-am născut umilit
acum două mii de ani, şi Mi-am găsit primul popas în ieslea
boilor, dar mai întâi M-am aşezat în inima mamei Mele şi a lui
Iosif, şi, apoi, aproape de ziua naşterii Mele M-am aşezat în
inima păstorilor de la oi, cărora îngerii le-au vestit venirea
Mea, şi M-am aşezat în inima celor trei magi, care au mărturisit
lumii despre naşterea Mea, după ce ei M-au aflat şi M-au văzut
născut. Iată, împărăţia lui Dumnezeu este altfel decât caută
omul s-o înţeleagă pentru el, şi din această pricină Eu n-am rai
pe pământ, n-am stat şi loc slăvit pe pământ, poporul Meu. Eu
când l-am făcut pe om i-am făcut grădină de rai ca să Mă as-
culte pe Mine în ea, ca să fie omul raiul Meu, căci Mie mai
mult decât omului Îmi trebuie rai, dar iată, omul nu stă din mer-
sul lui ca să înţeleagă facerea Mea şi lucrarea ei, rostul Meu şi
rostul omului între cer şi pământ, taina lui Dumnezeu cu omul
pe pământ, poporul Meu. 

În zi de praznic de naştere Mă mistui de dorul omului,
de dorul Meu în om. Mi-e dor de sălaş pe pământ, dar omul îşi
închipuie în afara lui împărăţia cerurilor şi frumuseţea ei. Omul
voieşte altfel să fie împărăţia Mea pentru el şi cu el, şi de aceea
nu pot oamenii să pătrundă cu mintea lor taina sfinţilor Mei,
care s-au făcut şi se fac pe pământ locaş al Meu, împărăţie a
ce rurilor pe pământ. Locul împărăţiei cerurilor şi slava ei este
în om, şi iarăşi spun: locul împărăţiei cerurilor este în om, şi
pentru această slavă am zidit Eu omul. O, de şapte mii de ani
omul îl urmează pe omul cel zidit de mâna Mea, pe cel care s-a
smuls din cer pentru ca să Mă dea pe Mine afară din el şi să nu
mai am Eu casă, şi să nu-Mi mai aflu odihnă. Odihna Mea o
aşezasem să fie în om, şi am numit ziua a şaptea odihna Mea.
Şi dacă am văzut că omul nu a rămas ziua Mea de odihnă, am
venit şi am luat de la capăt lucrarea Mea cea de la Tatăl şi am
făcut iarăşi omul. Am venit şi M-am făcut pe Mine Însumi Om,
şi după ce M-am întocmit în pântece fecioresc, M-am născut
Prunc, ca omul, şi am fost Eu odihna lui Dumnezeu, odihna
Tatălui Meu, din Care Eu sunt mai înainte de vecii, şi, atunci,
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la naşterea Mea, am arătat Eu iarăşi taina omului, căci M-am
făcut pe pământ locaş al împărăţiei lui Dumnezeu, şi Tatăl era
în Mine, iar Eu în El eram, şi am desluşit ucenicilor Mei taina
aceasta când ei Mi-au spus să le arăt lor pe Tatăl şi când Eu, în
chip minunat, mereu, mereu le arătam că Eu şi cu Tatăl una
suntem, şi lucrând văzut le arătam lor, căci lucrarea Tatălui
Meu în Mine se făcea mereu slavă înaintea oamenilor. 

O, dacă ar vrea omul să se oprească din calea lui şi să
caute să priceapă înţelepciunea împărăţiei cerurilor, Eu, Dom-
nul, M-aş aşeza la sfat cu omul şi i-aş da lui înţelepciunea
aceasta. Aş fi putut să Mă arăt omului aşa cum din vecii sunt
din Tatăl, dar M-am umilit atât de mult şi M-am coborât atât
de jos, până ce M-am născut din om, Prunc ca şi omul care se
naşte din om, atât de mult M-am umilit când a fost să Mă arăt
omului şi să Mă dovedesc supusul Tatălui, împărăţia minunilor
lui Dumnezeu în trupul Meu întocmit în chip de om, şi apoi
născut ca să cresc după asemănarea cu omul şi să sufăr pentru
om, şi apoi să Mă slăvesc cu slava pe care o am de la Tatăl mai
înainte de vecii. 

Vreau, omule, să te mângâi cu mângâierea Duhului
Sfânt Mângâietorul. Vreau, omule, să te învăţ şi să te ajut să
înţelegi taina şi locul împărăţiei cerurilor pe pământ. O, omule,
nu mai aştepta această împărăţie să vină la tine sau să vii la ea,
căci tu, tu trebuie să fii locaşul ei cel luminător în jurul tău,
omule născut din om. Eu Însumi M-am arătat acum două mii
de ani, şi aşa l-am învăţat pe om ce este împărăţia cerurilor şi
ce lucrare are ea. O, nu se poate pe pământ jos şi în cer sus îm -
părăţia cerurilor, nu se poate decât în duhul, în sufletul şi în
trupul omului cu toată faţa şi lucrarea şi locul ei. Aceasta este
înţelepciunea, omule, şi nu este de pe pământ înţelepciunea,
iar din pricina înţelepciunii omului care trăieşte fără cer pe
pământ şi în el, se stinge taina lui Dumnezeu cu omul, se şterge
urma Mea de pe pământ şi din om. 

Vin cu taină dulce, vin cu învăţătură de taină ca să ia
omul naştere de sus, poporul Meu, dar vreau să stai tu înaintea
Mea împărăţie a cerurilor, şi vreau aşa să fii tu cale a omului
spre această taină a naşterii de sus, că mare este taina naşterii
de sus, poporul Meu. Din nou grăiesc şi spun: vai omului care
aşteaptă închipuindu-şi în afara lui împărăţia cerurilor pe
pământ şi în cer! Eu M-am născut pentru inima omului, ca să
Mi-o fac tron al împărăţiei Mele în om, şi aşa să înţeleagă omul
taina împărăţiei cerurilor, şi aşa să lucreze omul, căci Eu În-
sumi i-am arătat omului lucrarea pe care o are el de lucrat după
ce ia el din Mine naştere de sus şi viaţă şi înţelepciune pentru
ea. Când l-am făcut pe om, l-am făcut împlinit deodată, dar Eu
când am luat chipul omului, M-am umilit mult de tot, şi M-am
arătat apoi Prunc mic, născut din trup de mamă Fecioară, aşa
cum tot omul ar fi fost să fie dacă n-ar fi călcat ascultarea de
Dumnezeu şi iubirea cea pentru ascultare. O, fă-te şi tu mic,
omule. Umileşte-te, căci Eu, Domnul, M-am umilit, şi mult
M-am umilit, şi M-a umilit apoi omul, iar umilinţa cea de la
om Mă aşeza în umilinţă, şi ea era Duhul Meu înaintea omului
şi înaintea Tatălui. Îmbracă-ţi şi tu inima în acest duh şi fă-te
după chipul şi asemănarea Mea, ca să ne vedem unul pe altul
prin asemănare, omule, căci numai când ne vom asemăna ne
vom vedea, şi altfel nu, omule. Voiesc să înţelegi mai înainte
de ziua slavei Mele împărăţia Mea şi locul ei din tine, căci ea
îşi are hărăzit locul ei în om, iar minunile ei sunt minunate în
om, şi apoi în afara lui, spre vederea cea bună a multora apoi,
şi vei fi atunci asemenea Mie, omule. Amin. 

O, poporul Meu, cu mare înălţime de taină şi de cuvânt
te învăţ Eu slava împărăţiei Mele şi naşterea ei în tine pentru

Mine şi pentru tine pe pământ şi în cer. E praznic de naştere
nouă, e vreme pentru înţelepciune din cer în fiinţa ta, poporul
Meu. O, desfă-ţi fiinţa şi lasă-Mi slava şi lucrarea ei să pă -
trundă în tine, şi apoi arată-Mă că sunt Stăpânul tău şi că tu
eşti împărăţia Mea care se naşte în tine la glasul Meu de peste
tine, glasul care cheamă omul spre taina cea de sus, taina
naşterii, poporul Meu. Amin. 

O, copii veghetori în porţi când cuvântul Meu vine! Eu,
Domnul, voi grăi celor ce au auzit glasul Meu de azi şi le voi
spune lor desluşit taina naşterii Mele pe pământ, taina împă -
răţiei Mele în om, căci cei ce M-au auzit grăind prin acest izvor
de cuvânt, n-au priceput din Mine, şi au priceput din ei, şi apoi
au rătăcit şi rătăcesc rătăcind de pe cale pe cei care ar fi fost să
fie şi azi poporul cuvântului Meu şi să fi crescut cu cerul acest
popor. Eu, Domnul, le voi grăi lor taina naşterii, taina cerului
pe pământ, şi dulce îi voi învăţa spre înţelepţirea lor, căci vai
celor ce, lipsindu-se de înţelepciunea cea de sus, îşi fac loruşi
înţelepciune fălindu-se cu glasul ei înaintea glasului Meu cel
nepriceput de omul care nu are duhul umilinţei aşa cum Eu,
Domnul, îl am. 

Pace ţie şi praznic de naştere, de mereu naştere, poporul
Meu, şi aşa vei sta de sus pe pământ, şi aşa vei fi tu odihna
Mea, ziua Mea de odihnă, poporul Meu. 

25 decembrie 2006/ 7 ianuarie 2007

Sărbătoarea sfântului apostol, întâiul mucenic 
şi arhidiacon Ştefan 

Taina naşterii de sus se odihneşte în inima omului cel fără de vicleşug. 

TT e cuprind şi te port în duh de naştere de sus, iar tu
să te laşi purtat de Duhul Meu, poporul Meu, şi

fără de vicleşug să crezi tu taina naşterii de sus, taina care
numai ea aşează în om împărăţia lui Dumnezeu. Amin. 

O, e zi de naştere şi de învăţătură pentru naştere, iar Eu,
Domnul, intru cuvânt în carte şi Mă fac Învăţător. Venirea Mea
acum pe pământ se face carte, se face cuvânt şi carte pentru el,
dar nu mai este om fără vicleşug şi care să vrea să înţeleagă
taina naşterii de sus a omului ca să fie omul apoi împărăţia
Mea pe pământ, iar Eu să-i fiu lui Stăpân şi Învăţător. Învăţător
este cel ce-ţi stăpâneşte fiinţa cu învăţătura lui, iar unde ea
stăpâneşte, acolo şi rodeşte, şi nu pot fi Eu Învăţător celui în
care învăţătura Mea nu naşte rod. 

Mi-e inima arsă de dorul împărăţiei Mele în om. Dau să
aşez învăţătură de naştere de sus peste om. Vreau să-l învăţ şi
să-l rog pe om să caute împărăţia lui Dumnezeu în el, să caute
la inima lui şi să Mi-o dea Mie ca să-Mi fac în ea împărăţie şi
să stau în ea aşa cum sunt Eu, iar Eu să-i adaug lui pe toate
cele de trebuinţă lui, şi pentru care omul trudeşte şi nu-şi mai
află capăt trudei lui. 

O, unde să mai găsesc Eu om fără de vicleşug, şi care se
lasă mic pentru taina naşterii de sus? O, poporul Meu, e tare
puţină credinţă în om pentru această dulce taină. Când am grăit
Eu cu cel nedumerit în el pentru naşterea de sus, i-am spus aşa:
«Nu te mira că ţi-am spus: trebuie să vă naşteţi de sus. Vântul
suflă unde voieşte, şi tu auzi glasul lui, dar nu ştii de unde vine
şi încotro se duce, şi aşa este şi cu cel născut de sus», şi M-a
lăsat el apoi Învăţător peste inima lui, căci inima lui a crezut fără
de vicleşug în cuvântul Meu care a suflat peste el ca să-l nască
de sus şi ca să fie el de sus apoi, şi iată, taina naşterii de sus se
prinde numai de cel fără de vicleşug în inima lui, peste care Eu,
Domnul, suflu cu cuvântul ca să fiu auzit, şi crezut să fiu. Amin. 
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O, poporul Meu! O, poporul Meu! Cel ce caută înţelep -
ciune pentru taina naşterii de sus a omului, acela are vicleşug,
iar cel ce caută să aibă credinţă în tainele lui Dumnezeu pe
pământ cu omul, acela este curat, acela nu ispiteşte de unde
bate vântul şi încotro se duce, ci ascultă glasul lui şi se naşte
din el, şi apoi se face roditor, căci este fără de vicleşug. Iată,
puterea şi darul de a crede, pe acestea le are numai omul fără
de vicleşug în fiinţa lui, iar Eu Mă fac Învăţător ţie şi omului,
poporul Meu, că Mi-e inima arsă de dorul împărăţiei Mele în
om, de om fără vicleşug în el Mi-e dor şi tot Mi-e dor, poporul
Meu, şi numai în mijlocul tău Îmi pot spune Eu du rerea Mea
şi dorul Meu din ea, popor al glasului Meu. Când am venit pe
pământ acum două mii de ani, lucram cu ucenici, şi în toată
vre mea Mea cu ei dădeam să le întăresc credinţa dove dindu-Mă
înaintea lor Domnul puterilor cereşti pe pământ, şi nu al pu -
terilor pământeşti. Ei însă erau neîmpliniţi în iubire şi în
umilinţa ei, şi erau nedumeriţi despre împărăţia Mea, pe care
ei dădeau să şi-o închipuie cu slavă pământească pentru ea.
Mult M-am ostenit, mult am suspinat în Mine pentru darul
credinţei cea de sus în ei, şi cu dor i-am aşteptat să fie ei vase
ale împărăţiei cerurilor, sălaşe ale lucrărilor Mele, aşa cum Eu,
Învăţătorul lor, eram Fiul şi sălaşul Tatălui Dumnezeu, Care
lucra în Mine după voia Sa, arătându-Şi slava Lui şi a Mea, şi
cu mare taină lucrând El prin Mine lucrările Lui. 

O, poporul Meu, ferice celui ce este de sus, aşa precum
Eu sunt, căci Eu am venit pe pământ pentru inima omului, ca
s-o iau în Mine şi să-l nasc de sus pe om şi să fie omul locaşul
împărăţiei cerurilor pe pământ, împărăţie care nu piere, căci ea
este de sus, şi nu de jos. Cel ce poate să creadă în venirea Mea
cea de acum două mii de ani şi cea de azi când iarăşi îl învăţ
pe om, acela trebuie să stea la învăţat pentru întărirea credinţei
lui, pentru nedumerirea lui, căci fără învăţător pentru credinţă
nu poate omul să se dea, şi apoi să stea locaş al împărăţiei Mele
în el. Taina naşterii de sus nu este de pe pământ, şi n-a avut
putere să înţeleagă cel ce s-a alăturat glasului Meu care cuvin -
tează din cer acum pe pământ, şi Mi-a făcut şi Îmi face dureri
cel ce nu le pricepe de la Dumnezeu pe cele ce trebuie crezute
cu duhul şi nu cu ochiul şi nu cu mintea omenească. Cel ce se
naşte de sus prin suflarea cuvântului Meu de peste el, este cel
ce crede în lucrările Mele aşa cum a crezut cel fără de vicleşug
în vremea trupului Meu şi căruia Eu i-am desluşit taina naşterii
de sus când i-am spus: «Trebuie să vă naşteţi de sus». 

Omul trebuie să fie din Dumnezeu, precum Eu sunt, şi
de aceea am venit Eu pe pământ atunci şi acum, poporul Meu.
Omul este născut din om, iar Eu vin din cer şi-i spun omului
că trebuie să se nască din Dumnezeu şi să caute împărăţia
cerurilor şi s-o ia înăuntrul lui şi să se nască pentru ea, ca să
fie al ei apoi, şi numai aşa poate omul să fie al lui Dumnezeu,
iar altfel nu, poporul Meu. 

Veni-va vremea, şi a şi venit, să se vadă bine pe pământ
fiii împărăţiei cerurilor între oameni, iar Eu, Domnul, suspin
cu dor după om, şi plâng cu suspin îndurerat pentru poporul
Meu de demult, cu care am grăit Eu mult în vremea trupului
trâmbiţei Mele Verginica, şi tot aşa plânge şi trâmbiţa Mea pen-
tru poporul Meu hrănit prin ea cu slava cuvântului Meu. Mi-e
dor de împărăţia Mea şi de faţa ei în cel ce a auzit suflarea vân-
tului ceresc, cuvântul gurii Mele, care vine pe vânt până pe
pământ. Am avut mult popor, l-am învăţat mult, l-am aşteptat
mult ca să se facă el împărăţia Mea pe pământ, şi mult de tot
l-am dorit al Meu pe el, dar am păţit cu el ceea ce am păţit de
la poporul Israel după ce l-am trimis spre el pe Moise ca să-l
scoată din robie şi să-l călăuzească spre Canaan, ţară promisă

de Mine lui prin părinţii lui. O, n-a înţeles Israel cel de atunci
naşterea lui din cuvântul Meu care curgea peste el, şi n-a voit
să domnesc Eu peste el şi să-i fiu Dumnezeu. S-a răzvrătit cu
nemulţumire Israel, şi a căzut pe cale cel răzvrătit, şi a rămas
pildă de răzvrătire şi de plată a ei. L-am învăţat mult şi pe po -
porul de azi al cuvântului Meu, şi cu mare milă l-am mân gâiat
şi l-am alintat, ca să înveţe el să fie prunc la sânul iubirii Mele
pentru el, căci cu multă iubire l-am alăptat pe el, iar el s-a în -
gâmfat că e poporul Meu, şi a făcut ca Israel, care se lăuda cu
părinţii lui cei de la Mine, aşa cum se laudă cu trâmbiţa Mea
Verginica cel neîmplinit de azi, şi care însăgetează de pe pă -
mânt şi până în cer duhul trâmbiţei Mele, zicându-şi lui po -
porul Meu. O, s-a răzvrătit cu mânie şi Israelul Meu cel de azi,
căci i-a plăcut şi îi place robia, şi n-a voit să rămână al Meu
poporul cel de demult, cu care Eu stăteam la masă şi-Mi lăsam
peste el darul iubirii Mele, de la care mult am aşteptat Eu rod,
şi n-am aflat în el bucuria rodului pentru care am trudit şi am
plâns şi am aşteptat. 

O, unde e poporul Meu de demult? O, unde sunt fiii şi
fiicele lui? O, unde-i sunt ucenicii? Oare, nu i-a fost dat lui să
priceapă taina împărăţiei cerurilor cu el, taina naşterii de sus?
Iată, s-a lăsat spre duh de răzvrătire poporul Meu de demult,
şi ca şi Israelul lui Moise s-a îngâmfat şi acesta, şi Mă uit la
îngâmfarea lor, cu care suflă încă, iar duhul îngâmfării lor suflă
spre Mine jale grea şi răbdare pentru ea, căci n-au iubit şi nu
iubesc să domnesc Eu peste ei. Israel cel de atunci a crezut că-l
părăseşte pe Moise când a făcut aceasta, dar el M-a părăsit pe
Mine, căci Moise era trimisul Meu. Israel cel de acum a crezut
că-i părăseşte pe cei puşi de Mine, şi de care el trebuia să as-
culte, dar el M-a părăsit pe Mine, şi a luat calea lui Core, Datan
şi Abiron, şi s-a pierdut pe cale din pricina răzvrătirii poporul
Meu cel de demult, căci n-a iubit să creadă şi să iubească fără
de vicleşug, deşi Eu îl învăţasem pe el să nu uite învăţătura Mea.

Vreau să grăiesc cu poporul Meu de demult şi să-i spun
lui că n-a voit să înveţe şi apoi să lucreze peste el taina naşterii
de sus, şi fără de vicleşug să fi luat el de la Mine învăţătura
vieţii, iar după patruzeci de ani de cuvânt al Meu peste el Eu
n-am putut să-l iau şi să-l am în lucrul Meu, n-am putut, căci
el a voit să aibă fii şi fiice, şi iată, a avut, şi n-a mai fost al Meu
poporul Meu cel de demult şi nu M-a mai urmat, şi apoi şi-a
acoperit vina aceasta lucrând păcatul răzvrătirii, căci s-au
rătăcit, şi apoi s-au răzvrătit, şi apoi au răzvrătit, rătăcind pe
cei slabi ca şi ei. 

O, unde eşti tu, popor de demult? Unde, tată, eşti? O,
unde sunt fiii şi fiicele tale, popor de demult? O, ce ţi-am dat
Eu ţie, şi ce le-ai dat tu lor! Iată pentru ce ai iubit tu să ai fii şi
fiice! Nu-Mi cere Mie socoteală pentru cărarea ta de acum, nu
fă aşa înaintea Mea, popor de demult. O, de ce ai făcut şi tu ca
Israelul care-i striga lui Moise că nu-l voieşte să domnească
peste el? Inima ta s-a împietrit şi-ţi este ruşine, şi te răzvrăteşti
ca să-ţi acoperi ruşinea feţei tale, dar cu răzvrătirea ta mărtu -
ri seşti lucrarea ta şi nu pe a Mea, căci lucrarea Mea nu s-a
mărturisit nicicând prin duhul răzvrătirii. Voiesc să stau în sfat
cu tine, popor de demult, şi îţi amintesc de Ştefan cel mucenicit
de la duhul răzvrătirii lui Israel, care se lăuda cu Mine şi cu
pă rinţii lui cei de la Mine, bietul de el, şi din această pricină
n-a putut el primi mărturisirea cea despre Mine a lui Ştefan cel
plin de Duhul Meu în fiinţa lui. Îţi amintesc aceasta ca să te
ajut să te umileşti şi să te pocăieşti, popor de demult, şi să iei
apoi calea învăţăturii Scripturilor, şi din care să vezi şi să crezi
prin pilda celor răzvrătiţi şi laşi, şi care n-au făcut cins te, ci
numai ruşine lui Dumnezeu şi lucrului Lui peste pământ şi
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peste om. Adu-ţi aminte de Saul din Tars pe când se răzvră tea
el pe cei porniţi pe calea Mea, calea cu care Eu, Domnul, sunt
mereu astăzi pe pământ, dar Eu l-am ruşinat pe el pentru răz -
vrătirea lui, şi apoi l-am făcut mărturisitor peste neamurile din
cele patru părţi ale lumii. Adu-ţi aminte, popor de demult, că
Eu am proorocit în mijlocul tău lucrarea ta de azi, lucrarea
răzvrătirii tale că ea se va ivi ca să-Mi zădărniceşti cu ea calea
şi lucrarea Mea. Adu-ţi aminte că ţi-am spus că te vei rupe în
două părţi şi că vei face război cu partea care a luat să aibă
taina naşterii de sus, împărăţie care nu este din lumea aceasta,
precum nici Eu nu sunt din ea. 

O, Mă aşez în sfat cu tine, popor de demult, iar tu
umileşte-te şi ascultă glasul Meu. Iată, îţi spun ţie: vântul suflă
unde voieşte, şi tu auzi glasul lui, dar nu ştii de unde vine şi
încotro se duce. Tu însă n-ai voit să înveţi taina naşterii de sus,
poporul Meu de demult, iar Eu, Domnul, iarăşi îţi desluşesc
acum taina aceasta. Amin. 

Ne oprim din cuvânt, copii din porţi, ca să aducem slavă
praznicului naşterii Mele şi să facem bucurie şi prăznuire
cetelor de sfinţi, şi apoi mergem înainte cu glasul Meu peste
poporul Meu de demult, căci el a rătăcit, şi rătăcind rătăceşte
de pe cale pe mulţi care ar fi fost să fie şi azi poporul cuvântu-
lui Meu. Amin, amin, amin. 

*

EE u, Domnul, le fac bucurie şi mângâiere sfinţilor
când grăiesc în mijlocul tău, poporul Meu de azi.

Lucrul Meu cu tine este să aducem cerul pe pământ, sfinţii şi
îngerii la masa cuvântului Meu din mijlocul tău, căci plata ce -
lor sfinţi este scumpă, poporul Meu, şi voiesc să-i amintesc po -
porului hrănit la începutul Meu de azi şi să-i spun lui că sfinţii
au trudit mult pentru statul lor lângă Mine apoi, şi să-l îndemn
la umilinţă şi la pocăinţă, şi prin ele la naşterea cea de sus, ca
să-şi ia din nou loc lângă Mine poporul Meu cel de demult. 

O, popor de demult! O, popor hrănit prin trâmbiţa Mea
Verginica! Îţi amintesc de Ştefan, mărturisitorul Meu în mij -
locul poporului creştin de atunci, că vreau să te ajut să te umi -
leşti pentru învăţătură de viaţă, căci tu ai fost tras de pe cale,
şi ai fost ajutat la aceasta de către cei din mijlocul tău care s-au
răzvrătit îngâmfându-se în ei înşişi că sunt înţelepţi şi drepţi,
şi dispreţuind pe cei rămaşi statornici pe calea Mea de azi,
neîndoindu-se pentru ea, ci, din contra, întărindu-se ei pe ea. 

O, popor de demult, tu nu poţi să uiţi, dar te-ai făcut că
ai uitat calea Mea cu tine şi calea ta cu Mine. Ea este scrisă, şi
tu nu poţi să ştergi aceasta. O, aşează-te din nou şi ascultă du -
rerea Mea, pe care Eu o împart cu cei ce-Mi ascultă suspinul,
şi vino spre milă de Mine şi de tine, poporul Meu de demult. 

— OO,Doamne! O, Doamne al milei nehotar-
nice pentru om! O, Doamne al sfinţilor

Tăi, mărturisirea mea de azi dă să înfiripeze chipul Tău, lu-
crarea cuvântului Tău în inima poporului Tău de azi, şi al celui
de demult poporul Tău, pe când Tu Ţi-ai început iarăşi hrana
pentru om acum, la sfârşit de timp. Râvna mea pentru Tine a
fost mare, pe cât de mare îmi era mila pentru poporul Israel,
care nu Te voia, şi care-şi zicea popor al Tău şi popor al lui
Moi se, aşa cum şi cel de azi îşi zice, dar el s-a lepădat de glasul
Tău şi s-a răzvrătit prin cei răzvrătiţi din mijlocul lui, căci cel
ce nu Te mai urmează, acela din pricina răzvrătirii face aşa,
Doamne. O, pe mine nu m-au primit cei ce-şi ziceau ai lui
Moise, şi nu m-au primit pentru că aveam pe buze cuvintele
Duhului Sfânt, care vădeau faptele lor despărţitoare între Tine

şi ei, şi de aceea m-au dat ei la mucenicie, cum şi pe Tine Te-au
dat, Doamne. Mă numeau hulitor, mă învinuiau pentru Tine,
şi ziceau că Tu strici datinile şi locul de închinare al lor, şi,
pentru mărturisirea mea despre rătăcirea lor şi despre mărirea
Ta cea prin moarte şi prin înviere, mi-au ucis trupul cu pietre,
mi-au închis gura, căci erau răzvrătiţi cei ce se lăudau cu Tine
şi cu părinţii lor cei de la Tine, Doamne. Pilda cea despre mine
s-o ia în inimă poporul Tău cel de demult şi să se scoale să-şi
vină în fire, căci cei puţini în el care s-au răzvrătit împotriva
celor ce au rămas sub crucea venirii Tale acum, aceia n-au iu-
bire, ci au îngâmfare şi răzvrătire, în loc să fi iubit ei sfinţenia,
din care să-şi fi făcut înţelepciune şi stat cu Tine, Doamne. O,
eu am fost mare cu puterea credinţei şi cu mila de Tine, Cel
bun şi drept, aşa cum sunt acum şi cei ce au rămas de partea
Ta şi a venirii Tale tot mai mult după om, şi pe care Tu i-ai
păzit ca să-i ai şi ca să lucrezi peste ei pentru planul împlinirilor
Tale, căci peste ei a apăsat şi apasă vântul celor răzvrătiţi prin
îngâmfare, şi care-şi zic ai Tăi, şi îşi zic drepţi şi înţelepţi faţă
de cei ce n-au dat înapoi de la învăţăturile Tale de peste poporul
Tău. Iar acum Te rog, bun şi drept Stăpân, duhul naşterii de
sus pune-l Tu peste poporul Tău de demult, şi mângâie-Te pen-
tru întoarcerea celor ce se scoală la glasul Tău de peste ei, şi
în tăreşte-le lor credinţa, o, Doamne. Amin, amin, amin. 

— II ată, Eu, Domnul, le-am amintit lor de tine,
mucenicit cum ai fost de cei ce-şi ziceau

că erau poporul lui Moise, dar tu erai vas plin de Duhul Sfânt
şi de adevăr, şi nu puteau cei neîmplinitori să-şi sufere umili -
rea, şi i-am spus aceasta poporului Meu de demult ca să iasă
el de sub rătăcirea cea de la răzvrătirea celor ce l-au răzvrătit
pe el de pe calea împlinirilor Mele cu care Mă aşez acum pe
pământ. Aş voi să-i întorc spre duh de umilinţă pe cei ce cu în -
gâmfarea lor Mi-au rătăcit poporul, şi apoi să-i fac mărturisitori
a tot ce au făcut ei rău loruşi şi Mie, şi apoi să-i fac pe ei
mărturisitori ai înnoirii credinţei lor. Amin. 

O, adu-ţi aminte, popor de demult, că Eu ţi-am spus că
vei face păcatul răzvrătirii şi că vei prinde sub el pe cei slabi
ca să-i tragi jos de pe calea Mea. Iată, după ce Mi-am luat din
mijlocul tău trâmbiţa, s-au sculat din tine răzvrătiţi, poporul
Meu de demult, şi te-au condus spre răcirea dragostei tale şi
te-au dezbrăcat de veşmântul cuvântului Meu de peste tine, iar
Eu privesc de atunci în urma ta şi Mă doare de atunci mereu,
căci tu ai căzut din slavă şi ai rămas cu cele pământeşti. Dar
celor ce s-au răzvrătit, Eu, Domnul, le cer acum socoteală, le
cer acum răspuns, căci nu se poate ca Eu să rămân doborât şi
îndurerat şi însuspinat, uitându-Mă la cei ce încă, îngâmfaţi
cum sunt, se răzvrătesc şi dogoresc cu focul îngâmfării limbii
lor paşii Mei, paşii venirii Mele de la Tatăl la om, poporul Meu
de demult. 

O, tu, cel ce te-ai răzvrătit şi încă te răzvrăteşti cu îngâm-
fare, crezându-te înţelept prin aceasta! Ce nu-ţi ajunge de nu
crezi, de nu vezi bine calea Mea cu cei ce au rămas de partea
Mea după ce poporul cuvântului Meu s-a frânt prin necredinţa
cea hrănită de tine? O, până când? O, când vei înceta să tot
cauţi nod în papură ca să-i tragi şi ca să-i ţii traşi de pe cale pe
mulţi, şi să Mi-i răneşti pe cei aleşi pentru mersul Meu înainte
cu înnoirea cea de la Mine? O, ce nu înţelegi de te tot răzvră -
teşti? O, de ce nu împlineşti tu ceea ce zici că ştii de la Mine
şi de la trâmbiţa Mea Verginica? O, numai aşa ar fi să te dai că
ştii şi că eşti, şi nu aşa cum faci tu acum. Şi dacă nu împlineşti,
de ce te răzvrăteşti? O, de ce faci tu ca iudeii, care pentru că
nu împlineau pe Dumnezeu în ei, s-au răzvrătit şi M-au dat pe
Mine la pedeapsă ca să-şi acopere, prin vina pusă peste Mine,
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neîmplinirea lor? Cel ce vine la Mine, şi apoi se învaţă cu
Mine, şi apoi iubeşte numai cele pământeşti şi trupeşti, acela
se răzvrăteşte apoi pe Mine şi pe tainicul Meu lucru dintre
pământ şi cer, căci cei ce stau pământeşti pe pământ, aceia se
răcesc pentru cele cereşti, căci mintea lor e pentru pământ, şi
nu pentru cer pe pământ, şi nu înţeleg aceştia că împărăţia Mea
nu este din lumea aceasta, şi nu înţeleg cei pământeşti viaţa
Mea cu omul, locul Meu şi împlinirea Mea pentru om şi îm-
plinirea omului pentru Mine. 

O, la ce foloseşte, oare, răzvrătirea? Ce bine a făcut
Core, Datan şi Abiron dacă s-au răzvrătit ca să nu domnesc Eu
peste ei prin sluga Mea Moise? Era atunci ameninţată credinţa
şi statornicia şi împlinirea lui Israel pentru căile Mele cu el, iar
Eu, Domnul, am lucrat prin Moise şi i-am oprit prin mânia Mea
pe cei răzvrătiţi, ca să nu-Mi piară măcar cei născuţi pe cale
din Israel, şi să am cu ce popor să intru în Canaan, şi să fiu
Dumnezeu adevărat dacă omul nu voieşte să fie după adevăr
cu Mine, şi nu să se ridice să fie mai mare ca Mine şi să dea
apoi să se întoarcă la cele rele ale lui, la omul lui cel din om
ieşit. O, iată câtă lipsă de înţelepciune! Eu îi izbăveam, iar ei
degrab uitau, şi se lăsau cuprinşi de poftă, de duh de ispitire,
şi l-au mâhnit pe Moise, şi s-a deschis sub tabăra lor pământul
şi i-a înghiţit, căci ei erau răzvrătiţi pe Dumnezeu. Dar Israel
iarăşi a uitat apoi pe Domnul, şi au cârtit iarăşi, şi au dispreţuit
pământul Canaan şi s-au dat la desfrâu şi au întărâtat răbdarea
Domnului, căci s-au amestecat cu neamurile şi cu idolii nea-
murilor şi s-au pângărit, şi mereu a atras şi a aprins Israel
mânia Domnului asupra lui, şi de multe ori i-a izbăvit Domnul
când auzea rugăciunea lor de pocăinţă, şi, sub stăpânirea altor
neamuri căzând ei, le-a dat lor Domnul parte de milă în mij -
locul neamurilor. O, Israel a văzut zi de zi stâlp de nor şi de
foc înaintea lui, şi tot s-a răzvrătit, şi s-a răzvrătit pe Moise, şi
nu altfel s-a răzvrătit Israel, căci scris este: «Au uitat minunile
Lui şi s-au răzvrătit». O, aşa a făcut şi Israel cel din vremea
trupului Meu, şi aşa au făcut şi cei de azi, cei din mijlocul
poporului Meu de demult, la care am venit acum, la sfârşit de
timp, ca să-l am al Meu pe el, dar poporul Meu de demult s-a
răzvrătit şi se răzvrăteşte asupra celor cu care, iată, Eu, Dom-
nul, Îmi port lucrarea Mea pe mai departe ca s-o împlinesc pe
ea şi să lucrez aşa cum am lucrat şi acum două mii de ani cu
ucenicii pe care Mi i-am făcut Eu ai Mei din poporul Israel cel
de atunci. 

Iată, măi poporul Meu de demult, iată, tată, cum s-au
sculat doi, trei între cei ce au stat la masa cuvântului Meu de
peste tine şi au făcut răzvrătire în mijlocul tău ca să te culce
pe tine la pământ, pe tine, cel ce abia stăteai pe picioare, şi,
apoi, aproape tot poporul Meu a aţipit şi nu M-a mai iubit şi
n-a mai urmat frumos şi tot mai frumos împlinirea Mea cu el
dacă Eu Mi-am ridicat trâmbiţa la cer. Dar cei fără de vicleşug
au rămas sprijinul Meu, şi Eu n-am rămas fără adăpost pe
pământ, şi nu s-au dus aceştia la mai-marii de peste turme ca
să Mă dea lor pe Mine spre certare, şi pe ei robi lor, aşa cum
s-au întors din mijlocul tău cei răzvrătiţi la cele vechi ca să le
înnoiască iarăşi în ei, şi apoi să-şi spună loruşi că ei sunt cu
Verginica Mea şi cu Mine, aşa cum zicea şi Israel că e cu Moise
şi cu Dumnezeu, şi apoi au dat cei răzvrătiţi de azi să Mă
vândă, şi M-au vândut preoţilor, ca şi atunci, ca să nu pot Eu
să-Mi lucrez lucrarea cea pentru înnoirea lumii, după cum
spune Scriptura: «Iată, noi le fac pe toate!».

O, măi popor de demult, o, ce mult te-am voit să-Mi fii
ucenic, ce mult am voit, popor de demult, dar duhul răzvrătirii
care a lucrat din mijlocul tău te-a făcut să aţipeşti pentru

venirea Mea. O, şi ucenicilor Mei de atunci le venea greu să
creadă în tainele Mele cu ei, dar ei măcar erau umiliţi, măcar
nu erau răzvrătiţi, iar Eu le adăugam ajutor la credinţa lor până
ce ei s-au făcut mărturisitori pentru Mine înaintea celor ce nu
căutau să vadă în vreme lucrarea Mea între oameni, popor de
demult. Ea însă era şi este, dar îi trebuie omului dragoste pentru
ea ca să vadă, ca să creadă şi ca să nădăjduiască, iar cel ce
lucrează aşa, pentru acela se împlinesc Scripturile, dar pentru
cei ce nu au voit şi nu voiesc să se împlinească ele cu ei, nu se
împlinesc pentru ei. 

O, poporul Meu de demult, nici tu n-ai vrut să stai cre -
zând şi lucrând, dar Scripturile se împlinesc aşa cum s-au îm-
plinit în vremea trupului Meu, iar celor ce nu le-a fost dat să
creadă nu au crezut, precum şi celor ce le-a fost dat să crea dă,
au crezut aceia şi M-au mărturisit şi au ridicat mărturisitori lu-
crului Meu şi adeveririi Mele de Fiu al Tatălui Savaot, născut
pe pământ pentru om. Saul din Tars, care ştia bine legea, râv -
nind pentru ea, îi prigonea pe cei ce umblau cu Mine, şi lucra
cu prigonitorii Mei şi ai lor, aşa cum a lucrat peste Ştefan,
mărturisitorul Meu, dar lumina Mea i-a ieşit în cale lui Saul şi
l-a orbit, şi l-am trezit spre credinţă, căci i-a fost dat să creadă,
şi apoi l-am făcut mărturisitor. Aşa voiesc să vă trezesc şi pe
voi, cei care încă răzvrătiţi pe poporul Meu cel de demult, şi
vă aduc aminte că după ce pe Saul l-am trezit spre mărturisire,
el a lucrat apoi împotriva celor ce se răzvrăteau peste lucrul
Meu cel de înviere pe pământ, şi cărora el mărturisea păcatul
lui din vremea necredinţei lui, şi lumina Mea care i-a luminat
înţelegerea, şi pe Mine, Fiul Cel venit de la Tatăl, Mesia Cel
vestit prin prooroci, şi împărăţia cerurilor în cei credincioşi
Mie, aşa cum Eu o vesteam pe ea înaintea celor ce cunoşteau
vremea şi credeau venirea Mea şi împlinirea acestei Scripturi. 

O, măi, popor de demult, umileşte-te şi ascultă glasul
Meu. Vântul suflă unde voieşte, şi tu auzi glasul lui, dar nu ştii
de unde vine şi unde se duce. Eu, Domnul, iarăşi îţi desluşesc
ţie taina naşterii de sus a omului. Cel ce se naşte de sus prin
suflarea cuvântului Meu de peste el, este cel ce fără de vicleşug
crede în lucrările Mele şi în tainica împlinire a Scripturilor
Mele, aşa cum a crezut cel fără de vicleşug în vremea trupului
Meu, când Eu i-am desluşit lui taina naşterii de sus, şi căruia
i-am spus: «Trebuie să vă naşteţi de sus», căci omul trebuie să
fie din Dumnezeu, precum Eu sunt, şi de aceea am venit Eu pe
pământ atunci trup, şi acum cuvânt, poporul Meu de demult.
O, veni-va vremea, şi a şi venit, să se vadă bine fiii împărăţiei
ce ru rilor pe pământ, poporul Meu de demult, iar Eu suspin
după tine ca şi trâmbiţa Mea Verginica, şi Mi-e dor de îm pă ră -
ţia Mea şi de faţa ei în cel ce a auzit suflarea vântului ceresc,
care vine pe vânt până pe pământ ca să-l nască de sus pe om. 

O, popor de demult, nu te mai apleca la şoapta vrăjmaşă
ţie, nu te mai opri în sfat cu cel răzvrătit, care se trufeşte cu
mintea lui ca să nu creadă împlinirile Mele de acum. O, la să-te
spre credinţă de sus şi spre înţelepciunea ştiinţei care crede fără
de vicleşug în tainele Mele cele mai presus de fire şi scoală-te
să fii tu împărăţie a cerurilor şi sfinţeşte-Mă pe Mine în trupul,
în sufletul şi în duhul tău, căci tu ai adormit dacă n-ai mai ve -
gheat, iar Eu te strig cu jale: vino spre naştere nouă, poporul
Meu de demult! Nu-l crede pe cel răzvrătit. Crede-Mă pe Mine,
căci Eu te iubesc. O, nu-l mai crede pe cel răzvrătit, poporul
Meu de demult, că iată ce face el, că nu vrea nici el, dar nici
pe altul nu-l lasă cu împărăţia Mea în el spre slava Mea pe
pământ, căci cei ce se iubesc pe ei şi nu pe Mine, aceia nu s-au
lepădat de sine ca să urmeze Mie aşa cum am spus Eu acum
două mii de ani pentru cei ce urmează calea Mea şi împărăţia
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Mea, şi nu tot pe a lor în ei, dacă ei aud glasul Meu de peste
ei. O, ia-Mă lângă tine şi Mă mângâie, popor de demult, căci
suspinul Meu plânge pentru tine înaintea Tatălui Savaot, şi te
cere pentru Tatăl ca să fii fiul Lui precum Eu sunt, dar fă-te
sfânt pe pământ, şi ia învăţătura Mea de la izvor şi nu sta fără
haină. Nu mai sta fără viaţă în tine, poporul Meu de demult.
Apleacă-te spre credinţă fără de vicleşug şi împrunceşte-te ca
să crezi şi ca să iubeşti curat venirea Mea şi pe cei ce Mă dau
ţie spre naştere de sus, căci Eu am spus: «Cel ce nu se naşte
de sus, nu poate să fie împărăţie a Mea», şi iată împruncirea
prin naşterea cea de sus! Iar celor ce se răzvrătesc şi suflă ne -
cre dinţă peste tine, poporul Meu de demult, Eu, Domnul, le
amintesc de cuvântul Meu care spune: «De nu vă veţi împrunci
prin naşterea cea de sus, nu veţi putea fi fără de vicleşug fii ai
împărăţiei cerurilor, care este înăuntrul omului, aşteptând şi
răbdând». Amin. 

Am stat în sfat cu tine, poporul Meu de demult, poporul
Meu hrănit în vremea trâmbiţei Mele Verginica. O, umileş te-te
şi ascultă glasul Meu. Vântul suflă unde voieşte, şi tu auzi gla -
sul lui, dar nu ştii de unde vine şi încotro se duce. Aşa este şi
cu cel născut de sus, din Dumnezeu, iar Eu, Domnul, iarăşi
ţi-am desluşit ţie taina aceasta, taina naşterii de sus, o, poporul
Meu de demult. Amin, amin, amin. 

27 decembrie 2006/ 9 ianuarie 2007

Praznicul Tăierii împrejur cea după trup a Domnului. 
Sărbătoarea sfântului ierarh Vasile cel Mare 

Lucrarea Domnului cea pentru împruncirea omului. 

MM ă fac cuvânt de praznic sfânt în mijlocul tău,
popor al cuvântului Meu care naşte de sus fii

pentru împărăţia Mea în ei şi pentru ei. Mă fac dulce Învăţător
peste tine, şi peste cei ce Mă iau fără de vicleşug de la tine pen-
tru naşterea lor cea nouă din cuvântul Meu cel de sus, căci Eu,
din veac şi până în veac, cu cuvântul lucrez şi împlinesc. Amin. 

O, zi şi noapte M-aş face cuvânt, zi şi noapte i-aş face
omului hăinuţă din cuvântul Meu ca să-l am al Meu pe om.
Mai înainte de vecii Îmi doresc iubirea şi fiinţa Mea în om, iar
când a venit vremea să-l întocmesc pe om, l-am făcut pe el du -
pă chipul Meu şi i-am dat de mângâiere toată facerea Mea şi
l-am făcut stăpân din partea Mea peste ea, stăpân văzut, căci
el era chipul Meu. 

Zi şi noapte aş sta cu omul în cuvântul Meu, căci sunt
tare ostenit de aşteptare şi nu am aşternut odihnit, căci omul a
fost zidit ca să fie odihna Mea, şi tot el Mi-a stricat locul odih -
nei Mele, iar când omul face aşa, se strică şi el, precum este
scris. Se strică omul, iar chipul Meu cel scump aşteaptă să-l
împodobească pe om şi să fie omul aşternutul Meu de odihnă
şi casă cerească pentru sfinţii şi pentru îngerii Mei, ca să fie
omul. Voiesc cu iubire să-l supun pe om, ca să-l pot întocmi
din nou pe el, şi voiesc să-l împruncesc, căci altfel nu Mă poate
omul asculta. Eu când am venit născut Prunc pe pământ, pentru
om am făcut aceasta, ca să-l pot învăţa apoi pe el din nou
chipul Meu. 

Vreau să-l învăţ pe om chipul Meu, o, poporul Meu.
Când Eu am venit după om pe pământ, am luat chip de Prunc,
şi aşa am rămas cu toate cele dinăuntru ale Mele, căci cel ce
nu este prunc, nu se face şi nu este chip al Meu. Chipul Meu
în om este semnul Meu de peste om, şi aşa se cunosc cei ce
sunt ai Mei pe pământ între oameni, iar Eu, supusul Tatălui,
chipul Tatălui sunt, şi aşa poate să fie omul chipul Meu dacă

are supunere precum am Eu. 
Când M-am născut Prunc pe pământ, M-am supus pen-

tru tăierea împrejur cea după trup, căci eram venit pe lume prin
poporul Israel, care avea din părinţi semnul cel pentru poporul
lui Dumnezeu, şi am primit în ziua aceea numele Iisus, şi M-am
dat încă de pe atunci cu totul pentru om, căci Eu de aceea am
venit de la Tatăl, şi am voit prin supunerea Mea să-l învăţ pe
om supunerea, dar omul fără de chipul Meu în el nu M-a
cunoscut, şi dacă nu M-a cunoscut, nu M-a primit. 

O, poporul Meu de azi, tu să porţi cu mare iubire chipul
Meu pe pământ, şi să nu-ţi faci tu chip dacă eşti al Meu. O,
poporul Meu, n-a voit poporul cel de demult al Meu, n-a voit
să aibă şi el chipul Meu, şi a voit să aibă chipul lumii acesteia. 

O, de ce, măi popor de demult, de ce n-ai voit tu să
asculţi de învăţătura Mea de peste tine, prin care ţi-am spus să
porţi chipul Meu ca să-Mi semeni Mie şi nu omului pierdut,
popor de demult? O, te-ai ascuns în lume, te-ai ascuns de
chipul Meu ca să nu-l porţi, popor de demult. Nici măcar acum
când te-am dezrobit ca să poţi, nici măcar acum nu vrei să ai
chipul Meu pe chipul tău, dar ca să te trufeşti că eşti al Meu,
aceasta vrei. Eu însă te-am strigat spre naşterea cea de sus şi
spre hăinuţă nouă, din cuvântul Meu ţesută ţie. Te-am strigat,
şi aştept să te zăresc chip al Meu dacă te-am strigat. Ca pe
Lazăr te strig, căci tu te-ai îngropat în tine şi în lume şi nu vrei
să mai ieşi. O, vino afară, vino! Iată, Eu vin la tine. Vino şi tu
la Mine şi ia chipul Meu pe pământ, o, poporul Meu de demult,
căci scump va fi cel ce va fi al Meu în zilele ce vin, când toate
vor vorbi pentru fiecare om. Amin. 

Cuvântul Meu umblă la inima omului ca să-i dea viaţă
şi faţă, iar tu, poporul Meu cel mărturisitor, să-i dai omului cu-
vântul Meu, căci te-am făcut împărţitor de hăinuţe cereşti pen-
tru om. Ai sfinţii în ajutor, poporul Meu. Lucrează cu sfinţii,
fiule, căci ei şi pe Mine Mă ajută şi-Mi lucrează, şi vor sfinţii
petrecere cu tine, şi vor sfinţii să-l scoale din lume şi pe popo -
rul cel de demult al Meu, căci pecetea Mea de pe el îl vădeşte,
şi-l dovedeşte necredincios Mie, dacă el s-a depărtat de chipul
Meu şi de statul lui cu Mine după ce el a primit peste el semnul
venirii Mele la el, căci am venit la el în numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh, şi acesta este semnul de pe el. 

O, poporul Meu, locaşurile Mele cu tine sunt odihna
sfinţilor şi lucrarea îngerilor, căci îngerii Mei te veghează.
Veghează şi tu cu ei, lucrează şi veghează, poporul Meu, şi tot
mai mult întăreşte-ţi lucrarea ta şi veghea ta înaintea Mea, căci
iată cât lucrez Eu de mult peste tine, iar sfinţii sunt asemenea
Mie şi asemenea lucrează, şi tot pentru tine lucrează sfinţii Mei
şi îngerii Mei, şi pentru Mine cu tine lucrează ei peste tine,
poporul Meu. 

— DD in partea Ta lucrează sfinţii Tăi pe pă -
mânt, căci toţi trăiesc în Tine, o, Doam -

ne. Iar eu, cel sărbătorit azi între sfinţii Tăi, între aleşii Tăi de
pe pământ, rostesc peste poporul Tău arhierească binecuvân -
tare. Cerească binecuvântare îi rostesc lui şi spun: binecuvân -
tată este, şi aşa să fie, împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului
Duh în mijlocul tău, popor al cuvântului lui Dumnezeu, căci es -
te cu tine Cuvântul. Binecuvintează şi tu din ea şi pentru ea,
căci Tatăl a voit să-ţi dea ţie împărăţia, şi tu trebuie s-o măr tu -
ri seşti pe ea, popor hrănit cu ea. Fă hrană sfinţilor, popor hră nit
din cer. Masa Domnului s-a făcut masă de sfinţi şi de în geri în
mijlocul tău, căci Domnul este cu tine cuvânt şi masă de cuvânt. 

O, Doamne, păstrează-i pe ei nou-născuţi ai Tăi, şi me -
reu, mereu învaţă-i împruncirea, Doamne, şi învaţă-i supunerea
pruncilor, căci Tu eşti Învăţător prin însăşi viaţa Ta de Fiu, de
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Copil al Tatălui Savaot, Doamne. Noi, sfinţii Tăi, suntem cu
Tine şi asemenea Ţie, căci Te vedem, fiindcă Te-am iubit pe
pământ şi am luat chipul Tău pe pământ, şi acum suntem slava
Ta. O, slăveşte-Te, Doamne, pe pământ, căci Tu eşti Domnul
slavei, iar pe poporul Tău fă-l să creadă şi să ştie să lucreze cu
Tine taina slavei Tale, căci puţini sunt cei ce pricep taina aceas -
ta între oameni, o, Doamne şi Dumnezeule al slavei şi slăvit
de sfinţii Tăi. Amin, amin, amin. 

— OO,tainica Mea slavă, Eu, Domnul, Mă port
cu ea în mijlocul tău şi te ţin cuprins în

ea, poporul Meu. Învaţă taina slavei Mele şi lucrarea ei cea
văzută, o, poporul Meu. O, zi şi noapte M-aş face slavă, M-aş
face cuvânt în mijlocul tău, ca să-i fac omului hăinuţă nouă, din
cuvântul Meu să-i fac, iar tu să fii împărţitor, poporul Meu. Şi
acum, Eu, Domnul şi cu sfinţii Mei, petrecem la masă cu tine
sărbătoare de sfinţi şi de slavă a cuvântului Meu. Zi şi noap te
M-aş face hrană pentru sfinţi în mijlocul tău, căci cerul Meu de
sfinţi, cu tine voieşte să locuiască, în tine să se odih nească şi de
la tine să se împartă celor ce bat şi celor ce aud ca să vină. Iată,
Eu vin, şi mereu vin. Să vină la Mine şi la masa Mea, să vină
cel ce aude glasul Meu care vine cu norii. Vântul suflă unde vo -
ieşte, şi omul aude glasul lui, dar nu ştie de unde vine şi unde
se duce. Aşa este şi cu cel născut din cuvântul Meu, o, poporul
Meu, iar Eu vin, şi mereu vin, şi mereu Îmi slo bozesc şoapta
Mea peste om şi îl aştept pe om, îl aştept să vină la Mine, pre-
cum Eu vin la el, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

Eu, Domnul Iisus Hristos, Mă apropii cu praznic de
Bobotează în curţile Mele cu tine, poporul Meu, şi-i voi îmbia
să vină pe cei ce iubesc cuvântul Meu şi-i voi învăţa pe ei, căci
sunt Învăţător de viaţă şi sunt Botezător cu Duhul Sfânt peste
om, iar tu să pui masă poporului Meu cel credincios şi să pui
masă poporului Meu de demult, că-l voi îmbia să vină şi să-i dau
lui curăţire şi credinţă, iar el să-Mi dea Mie chip în el, şi să se
facă el chipul Meu pe pământ, şi unul pe altul să ne mărturisim
lumii că suntem ai Tatălui pe pământ, cu împărăţie care nu cade
şi care este pe vecii, precum Dumnezeu este. Amin. 

1/14 ianuarie 2007

Praznicul Botezului Domnului

Taina botezului este taina naşterii de sus. Legea cea pentru păcat îl
desparte pe om de Dumnezeu. 

CC u dulce praznic de Bobotează Mă las în mijlocul
tău, Ierusalime român, popor cu nume nou. Ţi-am

dat nume nou, poporul Meu, şi te-am botezat cu Duhul Sfânt
mereu, şi te-am însemnat al Meu, căci cerul stă deschis dea-
supra ta, iar îngerii lui Dumnezeu se suie şi coboară peste
Mine, şi iarăşi se coboară şi suie când grăiesc Eu cuvântul Meu
în mijlocul tău, şi te voiesc să stai fără vicleşug înaintea Mea
şi să crezi, poporul Meu, aşa cum fără de vicleşug credeau în
cuvântul Meu de peste ei ucenicii Mei cei de acum două mii
de ani, şi pe care Eu îi învăţam să creadă după ce le vedeam
inima şi uşorul din ea, cu care ei Mă primeau şi Mă iubeau şi
Mă credeau, poporul Meu, iar Eu îi botezam mereu, mereu pe
ei cu Duhul Sfânt, aşa cum şi cu tine azi lucrez, ca să te ţin în
baia naşterii de sus mereu, mereu, căci Eu sunt Cel ce botează
cu Duhul Sfânt, poporul Meu. 

O, cu multă iubire Îmi alegeam Eu pe ucenicii Mei, şi
cu mare putere îi învăţam pe ei, iar ei erau fără vicleşug şi Mă
credeau şi Mă înţelegeau şi Mă urmau, poporul Meu. Când ei
aflau de la unul la altul despre Mine, se întrebau şi se bucurau,

şi Mă mărturiseau fără de vicleşug, fără de îndoială în venirea
Mea atunci de la Tatăl pe pământ, şi Îmi spuneau Învăţător, dar
şi Eu îi mărturiseam pe ei şi le spuneam: «Veniţi, şi veţi vedea
unde este sălaşul Meu», şi le spuneam: «Tu eşti Simon, şi te
voi numi Chefa»; la altul îi spuneam: «Vino după Mine!», iar
la cel care a venit la Mine i-am spus: «Iată cu adevărat is-
raelitean întru care nu este vicleşug». El atunci M-a mărturisit
zicând: «Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Împăratul lui Israel, fiul
lui Iosif din Nazaret», iar Eu l-am pecetluit pe el şi i-am spus:
«Amin, amin grăiesc vouă: veţi vedea, de acum, cerul des -
chizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborân -
du-se peste Fiul Omului». Amin. 

O, cu mare iubire îi învăţam pe ucenicii Mei iubirea cea
nefăţarnică şi credinţa cea neîndoielnică, şi umblam după ei ca
să Mi-i aleg, şi îngerii Îmi slujeau, precum le-am spus Eu lor,
şi am făcut din apă vin, ca să-Mi aleg ucenici, şi i-am ales lu-
crând minuni înaintea lor, iar când cel fără de vicleşug a venit
noaptea la Mine ca să-şi mărturisească credinţa lui neîndo iel -
nică cum că Eu am venit de la Dumnezeu Învăţător pe pământ
şi că minunile pe care le făceam Mă mărturiseau Fiu al Tatălui,
Eu, Domnul, i-am spus lui: «Amin, amin grăiesc ţie: de nu se
va naşte cineva de sus, din apă şi din Duh, nu poate să intre în
împărăţia cerurilor», şi i-am despicat lui taina naşterii de sus,
căci el era fără de vicleşug, deşi era învăţător în Israel, şi dintre
cei de frunte între ei, şi iarăşi i-am spus lui: «Cel ce crede în
Mine, nu se osândeşte, iar cel ce nu crede, a şi fost osândit,
căci lumina a venit în lume, şi oamenii au iubit întunericul mai
mult decât lumina, căci faptele lor erau rele, şi nu voiau să fie
ele la lumină dovedite», şi aşa am putut Eu să-i spun lui puterea
Mea cea din Tatăl peste cei ce fără de vicleşug cred în Mine,
şi, iarăşi, durerea Mea cea de la om, după ce omul, cunos -
cându-Mă şi iubindu-se mai mult pe sine, Mă tăgăduieşte apoi. 

O, poporul Meu, taina botezului este taina naşterii de
sus, şi aşa îi învăţam Eu pe cei fără de vicleşug să fie ucenici
ai Mei şi să creadă lucrând tainele cele cereşti pe pământ, aşa
cum şi în vremea venirii Mele de acum am lucrat, poporul
Meu, dar, ca şi atunci, puţini de tot au voit să rămână ai Mei
cu totul, şi fără de vicleşug să-şi fi dat Mie vremea Mea cu ei
ca să-i am ca rod înaintea Tatălui şi să nu se osândească ei neiu-
bind lumina, ci întunericul şi faptele lor, ţinute la întuneric. 

O, n-am putut să-l fac pe Israel cel de atunci să înţeleagă
de la Mine că Eu nu sunt doi Dumnezei; n-am putut, şi numai
o mică rămăşiţă de-a lui a voit atunci cu harul Meu, iar celălalt
s-a lăsat sub întuneric, lăudându-se el cu legea, care ocrotea
păcatul şi care nu putea să mântuiască omul de la pierzare, şi,
iată, aşa am păţit şi azi, o, poporul Meu, dar şi pentru azi ros-
tesc şi spun: Eu nu sunt doi Dumnezei, şi Unul Dumnezeu sunt,
şi M-am coborât din cer ca să-l fac sfânt pe om, şi aşa să-l
izbăvesc pe el. Amin. 

O, poporul Meu, o, poporul Meu! Te botez mereu, mereu
cu Duhul Sfânt şi te învăţ naşterea şi creşterea, şi apoi împrun-
cirea, viaţa cea fără de păcat, fiule, că Mă doare, şi Mă doare
cu amar când aud pe pământ om care spune că nu cere Dum-
nezeu păcătoşilor ceea ce cere la cei sfinţi pentru izbăvirea lor.
Dar acum Eu Îmi şterg obrazul de lacrimi şi iar plâng pe el, şi
iar Mi-l şterg şi spun: cel ce păcătuieşte cu lege, zice el, acela
este despărţit de Mine, căci Eu sunt Cel fără de păcat, şi sunt
Dumnezeul celor ce stau sub harul Meu ocrotitor, aşteptând
după cei ce păcătuiesc, să părăsească păcatul şi să se sfinţească
pentru izbăvirea lor, căci Eu sunt Unul Dumnezeu. Amin. 

Cu dulce praznic de Bobotează stau azi în mijlocul tău,
poporul Meu de azi, şi te-am aşezat să pui masă de pe pământ,
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şi Eu să pun pe ea din cer, şi să-l îmbiu să vină pe poporul Meu
de ieri, pe poporul Meu de demult, ca să cinez cu el praznic de
botez, căci el a căzut din har după ce M-a cunoscut că de la
Dumnezeu am venit la el ca să-l povăţuiesc şi să-l nasc apoi
de sus şi să-l am al Meu, dar el M-a voit de Dumnezeu aşa cum
este el, şi nu aşa cum îl pot Eu avea pe om al Meu. 

O, măi popor de demult, o, nu aşa, tată, nu aşa cum stai
tu acum, departe de faptele credinţei tale în Mine, nu aşa Mă
poţi tu numi pe Mine Dumnezeu al tău. Eu sunt Dumnezeul
celor ce părăsesc păcatul, ca să vină la Mine şi să ia peste ei
botezul cu Duhul Sfânt pentru ca să rămână sfinţi apoi, şi nu
tot păcătoşi şi nu tot slujitori ai trupului. Te îmbrăţişez cu cu-
vântul, popor de demult. Stau la masă cu tine şi plâng, tată, şi
dau să-ţi amintesc de minunea Mea, de glasul Meu care grăia
cu tine şi te învăţa să fii, şi să nu te mai laşi să mori, ci să fii
viu, şi sfânt lui Dumnezeu să fii, că nu este viaţă mai dulce
pentru om ca şi viaţa cea sfântă în el, şi cu care el Mă mângâie
pe Mine, făcându-se odihnă a Mea, căci Eu Mi-am pierdut
odih na după ce omul a murit în păcat, poporul Meu de demult.
O, Eu te aştept din nou, tată, şi torn putere peste tine ca să poţi
să te faci al Meu şi să fii tu ziua venirii Mele, şi să nu mai fii
tu noaptea stăpânitorului acestui veac, a fiilor întunericului,
care din pricina faptelor lor rele nu iubesc lumina, nu vor să-şi
învedereze întunericul faptelor lor, poporul Meu de demult. O,
ca şi acum două mii de ani, puţini de tot în tine au voit să
rămână ai Mei cu totul, şi fără vicleşug să-Mi dea Mie vremea
Mea cu ei, şi nu lor să şi-o dea. O, tu ai rămas cu legea cea care
ocroteşte păcatul, popor de demult, iar Eu am rămas cu suspin
după tine, căci Eu te-am voit sfânt Mie, dar tu n-ai voit, şi dulce
ţi s-a părut păcatul când ai dat să alegi calea Mea sau calea ta
pentru tine, şi M-ai lăsat plângând şi aşteptând şi ruşinat înain-
tea stăpânitorului întunericului acestui veac, care te slăbeşte ca
să nu-ţi vădeşti, şi să-ţi ţii la întuneric faptele tale trupeşti, şi
să Mă dai pe Mine de la tine, căci Eu am venit în lume lumină,
ca oricine crede în Mine, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică,
poporul Meu de demult, şi nu numai câtva timp viaţă, şi apoi
iarăşi moarte şi păcat; o, nu aşa, popor de demult, nu aşa, tată,
nu aşa. Eu altfel te-am învăţat pe tine, şi ţi-am dat acum cartea
vremii Mele cu tine ca să-ţi amintesc de minunea Mea din mij -
locul tău şi să nu te laşi să stai departe de Mine, ci să te trezeşti,
poporul Meu de demult, şi să Mă bucuri, tată, cu pocăinţa ta şi
cu umilinţa ta, şi să Mă mărturiseşti Dumnezeu adevărat şi
Dumnezeul tău, aşa cum fără de vicleşug M-au mărturisit uce -
nicii Mei cei aleşi prin harul Meu acum două mii de ani, şi pe
care Eu îi mărturiseam şi, grăind cu ei, le desluşeam lor tainele
vieţii, şi îi iubeam pe cei fără de vicleşug în ei şi Mă mângâiam
de la ei. 

O, popor de demult, am umblat cu tine pe pământ şi
te-am înfăşat mereu în faşa cuvântului Meu cel dătător de via -
ţă, şi te-am mângâiat, dar tu nu M-ai mângâiat şi nu Mă mân -
gâi, ba Mă laşi mereu afară şi stai rece, tată, şi Mă uiţi, şi abia
mai poţi să-ţi aminteşti de lucrarea Mea cu tine, poporul Meu
de demult. O, te-am dăruit pe tine cu ucenici din mijlocul tău,
fără de vicleşug în ei, şi i-am pus cale a Mea între Mine şi tine,
dar tu, popor de demult, ai fost înţepat în inimă de duhul rău
ce s-a răzvrătit pe Mine în mijlocul tău. O, ce, oare, le-am făcut
Eu lor rău, de Mi-au lovit credinţa ta în Mine? Cu ce, oare, s-au
căpătat ei dacă n-au mai voit nici ei, şi nici pe tine nu te-au mai
voit cu împărăţia Mea în tine, popor de demult? Nu fă şi tu ca
ei; să nu-Mi ceri răspuns pentru lipsa ta de Dumnezeu, învin-
uindu-i pe cei ce s-au lăsat cale Mie mai departe spre om după
ce Mi-am luat pe vasul Meu, Verginica, la cer. O, păzeşte-te

de păcatul răzvrătirii şi intră sub scutul luminii, căci iată, Eu
sunt cuvânt pe pământ, aşa cum ştii tu că am venit acum, şi
sunt Lumină care învederează pe cele din întuneric, popor de
demult. O, te cuprind în duh de Bobotează; lumi nează-te cu
ha rul Sfântului Duh şi vino spre pocăinţă şi spre duh de umi -
linţă înaintea Mea şi şterge-Mi lacrima ca re-Mi curge pentru
tine şi cheamă-Mă în viaţa ta să-ţi fiu Domn, căci poporul Is-
rael n-a voit să domnesc peste el, n-a voit să aibă cârmă pe pă -
mânt, şi s-a voit mare cu voia sa şi M-a dat de peste el, şi l-a
mâhnit pe Moise, sluga pe care o pusesem Eu pentru el ca să-l
scape pe el de robie şi de lacrimi, dar el s-a răzvrătit şi M-a
îndurerat, căci s-a dat mare, şi a pierit Israel, pe care Eu l-am
scos de sub robie ca să fie el poporul Meu. Mă doare şi de el,
şi Mă doare şi de tine, poporul Meu din vremea trâmbiţei Mele
Verginica, şi tot atât o doare şi pe ea, căci te-a vrut de mângâ -
iere Mie şi ei, o, popor fără trezie, dar tu nu sta aşa, nu mai sta,
măi tată, nu mai sta sub neînţelepţire, şi lasă-Mă să-ţi desluşesc
tot ce tu nu poţi fără Mine să ştii, şi învaţă cum să ştii venirea
Mea de azi şi împlinirile pe care Eu, Domnul, le-am proorocit
în mijlocul tău că se vor ivi; o, şi câte am proorocit Eu pentru
fericirea ta, popor de demult! Dar cum să fac, oare, să vrei să
le înţelegi şi să începi cu sfinţenia, tată, şi să nu ţi se pară ţie
dulce viaţa ta şi amară viaţa Mea cea pentru tine, căci viaţa ta
e amară, şi tu nu ai singur cum să ştii aceasta ca să te poţi lăsa
apoi născut de sus, din cuvântul Meu care s-a lăsat peste tine şi
care, iată-l, s-a făcut carte, după cum Eu, Domnul, am prooro -
cit, popor de demult. O, Eu te doresc şcolar cu carte, ca să te
întrebi şi tu aşa cum se întrebau fără de vicleşug în ei ucenicii
Mei cei de acum două mii de ani, iar Eu le desluşeam lor toate
cele ce stăteau tăinuite sub cuvântul Meu de peste ei, toate cele
despre Mine între pământ şi cer atunci şi acum, poporul Meu
de demult. Eu, Domnul, te rog, deschide cartea Mea cu tine şi
vezi că tu, acum, în loc să fii cel cu care Eu împlinesc pe cele
proorocite pentru Mine cu tine, tu dai să semeni cu cei ce dau
semnul Scripturilor care proorocesc des pre răcirea dragostei şi
despre vremea necre dinţei cea de dinaintea zilei slavei Mele,
zi cu slavă pentru cei izbăviţi şi cu mânie pentru cei ce se o -
sân desc prin necredinţa lor. O, învinuieşte-ţi răcirea dragostei
şi botează-ţi în cuvântul Meu credinţa ta în el. O, plâng du-
minicile în cer, popor de demult, plâng zilele goale de Dum-
nezeu în oameni şi plânge pământul de dorul Meu, iar Eu aştept
după om, dar aştept după tine, poporul Meu de demult. Taina
naşterii de sus voiesc să te cuprindă, şi s-o cuprinzi în tine, ca
să ştii să Mă mărturiseşti, că mult am umblat Eu după tine şi
mult te-am învăţat, popor de demult. Învaţă de la Mine, şi nu
te mai lăsa învăţat şi momit de cei care din mijlocul tău s-au
ales răzvrătiţi şi şi-au ascuţit ca sabia limbile lor, şi ca nişte să -
geţi aruncă vorbele lor veninoase ca să să geteze din ascunzi -
şuri, din întuneric, pe cel nevinovat, şi spun: «Cine ne va vedea
pe noi?» şi aşa singuri se rănesc cu limbile lor, atrăgându-şi ei
plata lor, după cum este scris. 

O, trezeşte-te, popor de demult, ca să primeşti harul
iertării şi al împăcării şi să-L împaci pe Dumnezeu cu tine, căci
tu ai pe tine semnul acestei taine de cuvânt, cu care Eu Îmi po -
văţuiesc de cincizeci de ani un popor pentru nădejdea mângâ -
ierii Mele, ca, apoi, Eu să vin şi să împărăţesc, după cum este
scris în prooroci şi în cartea Mea cu tine, poporul Meu de de-
mult. Amin. 

O, nu uita că Eu, Domnul Dumnezeul tău, îţi aştept
desăvârşită trezirea ta, poporul Meu cel de demult al Meu.
Amin, amin, amin. 

Iar tu, popor micuţ, născut pe calea Mea cu poporul Meu
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cel de demult, întăreşte-ţi credinţa cea fără de vicleşug pentru
lucrarea ei, şi grăieşte, tată, cu poporul cel de la început al aces-
tui cuvânt de venire a Mea a doua oară de lângă Tatăl. Dacă
nu vei putea să grăieşti, popor micuţ, nu sta aşa, ci învinuieş -
te-ţi tăcerea şi arată-i duhului potrivnic că eşti viu, şi că Dom-
nul este Cel viu în mijlocul tău, şi mărturiseşte-Mă, fiule de
azi, şi lucrează-Mi, tată, căci cei ce grăiesc cuvintele vieţii
atrag lângă ei pe îngerii lui Dumnezeu şi pe sfinţi, iar duhul
cel potrivnic slăbeşte şi se lasă doborât când Îl vede pe Domnul
viu în ei. O, învaţă cât mai frumos mersul cel sfânt şi cuvios
înaintea cerului şi înaintea omului, şi nu uita să nu fii ca pe
pământ, ci să fii cum iubeşte Domnul să fii pe pământ, popor
mititel. Învaţă mereu, lucrează mereu, şi botează-ţi mereu în
cuvântul Meu toată purtarea vieţii tale, a limbii tale, a inimii
tale, căci dulce har este cuvântul Meu de peste tine, şi care te
zideşte ca să fii. E zi de Bobotează, iar Eu stau cu tine înaintea
poporului Meu de demult, pe când tu nu erai încă pe calea Mea
de azi a venirii Mele, dar Eu te-am chemat apoi şi ţi-am dat
via Mea, ca tu să rodeşti, şi să te am semn al venirii Mele, şi
să vadă ţara venirii Mele că tu Mă iubeşti şi că Mă ai şi că Mă
dai celor ce fără de vicleşug vin şi se botează în cuvântul Meu
care dă viaţă celor ce ascultă de el, poporul Meu. Amin. 

O, botează-te, ţara Mea, în cuvântul Meu, căci tu eşti
ţara cea cu slava Mea în ea. Cuvântul Meu care grăieşte în tine
şi cu tine, aceasta înseamnă slava Mea din tine, o, ţara Mea cea
cu comoară în ea. O, Eu, Domnul, te mângâi cu şoapta Mea de
peste tine şi te învăţ naşterea cea de sus, şi-ţi spun ţie aşa cum
spuneam şi acum două mii de ani: «Ce este născut din carne,
carne este, iar ce este născut din Duh, duh este. Nu te mira
că-ţi spun: trebuie să vă naşteţi de sus. Eu n-am venit în lume
ca să osândesc lumea, ci ca să se mântuiască prin Mine lumea.
Cel ce crede în Mine, nu se osândeşte, iar cel ce nu crede, a şi
fost osândit, fiindcă n-a crezut în Mine, căci Lumină am venit
în lume, dar oamenii au iubit întunericul mai mult decât lu-
mina, căci faptele lor sunt rele. Cine însă lucrează adevărul,
vine la lumină, ca să se arate faptele lui că în Dumnezeu sunt
săvârşite». Amin. Aşa Îmi învăţam Eu ucenicii acum două mii
de ani, o, ţara Mea, iar azi te învăţ şi pe tine, şi voiesc să se
arate cei fără de vicleşug în tine, căci acelora atât de uşor le
este să creadă în cuvântul Meu, încât ei înşişi mărturisesc prin
fapta lor chipul Meu în ei, naşterea lor din Dumnezeu cu
botezul cel de sus peste fiinţa lor, o, ţară cu comoara Mea în
tine, dar vino spre trezire, ca să-L cunoşti şi să-L vezi pe Cel
ce bate ca să Se mărturisească El din mijlocul tău Dumnezeu
al tău, iar tu a Sa, o, ţară a Mea, cu comoara Mea în ea. Amin,
amin, amin. 

6/19 ianuarie 2007

Soborul sfântului Ioan Botezătorul

Cel fără de învăţător nu poate purta lucrarea de ucenic. 

OO ştirile de sfinţi sunt în coborârea Mea cuvânt pe
pământ, căci plata sfinţilor este umblarea Mea cu

ei când vin de la Tatăl cu venirea Mea la om şi după om. Nimic
nu este mai dulce pentru sfinţi pe pământ şi în cer ca şi Dum-
nezeu, poporul Meu, căci sfinţii ştiu că numai Dumnezeu este
Cel ce poate îndulci duhul şi viaţa şi inima omului, iar El este
Cel veşnic. Amin. 

O, poporul Meu, sunt la masa ta cu înaintemergătorul
Meu Ioan. El Mi-a fost ucenic, iar darul proorociei, care locuia
în el de la Dumnezeu, avea ca lucrare mărturisirea despre

Mine, Mielul lui Dumnezeu. El Mi-a dat Mie ucenicii lui, şi
apoi a mers la Tatăl mai înainte de Mine şi M-a mărturisit
sfinţilor cerului, şi M-a mărturisit celor din iad, căci atât de
mare este darul celui ce mărturiseşte pe Dumnezeu, iar cei din
iad, care de atâta timp aşteptau şi aşteaptă învierea, au săltat
atunci cu duhul şi şi-au uşurat durerea la auzul numelui Meu
şi al lucrării Mele pe care o lucrez pentru învierea omului, po -
porul Meu, căci precum Moise a fost trimisul lui Dumnezeu
ca să-l scoată din robie pe Israel şi să-i dea lui pământul făgă -
duinţei, tot aşa am fost şi Eu trimisul Tatălui pe pământ şi în
iad, ca să-l scot pe om din întuneric la lumină, de la moarte la
viaţă, şi am fost Fiul Tatălui Savaot, şi ucenic I-am fost. Amin. 

O, poporul Meu, vai celui fără de învăţător peste el, că
acela nu poate fi ucenic şi nu poate să ridice ucenici şi nu poate
lucra pentru Dumnezeu, şi nici pentru el nu poate, căci lucrare
pentru om înseamnă cea care dăinuie apoi. Eu M-am făcut
Învăţător din pricina iubirii Mele şi a milei Mele pentru om, şi
nu altfel trebuie să lucreze cel ce voieşte să fie învăţător. Cel
ce nu ridică ucenici de un lucru cu el, nu este învăţător unul ca
acela, iar Eu am lucrat ca Tatăl, Care M-a trimis, şi tot aşa a
lucrat şi Ioan, botezătorul Meu, iar lucrarea mărturiei lui L-a
adeverit pe Dumnezeu, pe Mine, Mielul Tatălui, căci a spus la
ucenicii lui: «Iată Mielul lui Dumnezeu, Care ridică pe umerii
Lui păcatele lumii; El trebuie să crească, iar eu să scad, căci
mai înainte de mine era». Amin. 

— OO,Învăţătorul meu, Tu eşti Mielul lui
Dum nezeu, şi eşti împovărat de sufe -

rinţă, Doamne, căci ai ridicat pe umerii Tăi povara cea grea a
păcatelor lumii, a suferinţei cea pentru păcat, Doamne. Adevă -
ratul învăţător este cel care-l învaţă pe om viaţa cea veşnică şi
dulceaţa suferinţei cu care omul îşi păstrează viaţa, căci viaţa
e tot ce este mai scump pe pământ şi în cer, Doamne. Ai fost
plin de suferinţă şi ai fost Mieluţ, căci cu blândeţe mare ai pur-
tat povara suferinţei pentru ca Tatăl să ierte păcatele lumii, iar
eu am venit să Te mărturisesc Mielul lui Dumnezeu, ca să
creadă lumea în Tine şi să aibă viaţă lumea, Doamne. 

O, popor al Mielului lui Dumnezeu! El a spus: «Cel ce
crede în Mine nu va muri niciodată, şi va avea viaţă veşnică».
Omul este cel ce trebuie să împlinească acest cuvânt al Mielu-
lui lui Dumnezeu, iar eu L-am mărturisit pe El lumii, ca să
creadă lumea că de la Tatăl a venit la om, şi că va lua pe umerii
Lui povara suferinţei, ispăşirea păcatelor lumii, căci este În -
văţător de viaţă veşnică pentru om, iar ucenicii Lui sunt fiii
vieţii, precum eu am fost şi sunt. 

O, Doamne, învăţătura pentru ucenici este credinţa în
Tine, căci ea lucrează apoi faptele vieţii, Doamne, iar eu îi
învăţam pe oameni să se pocăiască şi să lucreze în ei împărăţia
Ta, care este rodul pocăinţei omului, căci împărăţia Ta se vede
când este, Doamne. Nimic nu este mai dulce pentru sfinţi ca şi
Dumnezeu, iar sfinţii Tăi se fac dulci pentru Tine, căci ei sunt
cei ce cunosc taina slavei şi dulcele ei, şi mare este această iu-
bire, pe care oameni n-o cunosc, iar Tu vii şi îi înveţi pe oameni
taina aceasta, căci eşti Învăţător, Doamne, şi fericiţi sunt cei
care iubesc să se facă ucenici ai învăţăturii Tale şi mărturisitori
ai Tăi, precum eu am fost, mărturisindu-Te oamenilor trimisul
Tatălui, Mielul lui Dumnezeu, împovărat cu păcatele lumii
pentru ca s-o mântuieşti, Doamne, pe ea. Amin, amin, amin. 

— OO,poporul Meu, botezătorul Meu Ioan, de
lângă Mine Mă mărturiseşte, şi se face

învăţător al vieţii veşnice peste om, căci are, ca şi Mine, iubire
şi milă pentru om. Orice ucenic al Meu este ca Mine, şi aşa să
lucrezi şi tu azi taina vieţii, poporul Meu. E zi de serbare de
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sfinţi în mijlocul tău, iar Eu te învăţ să-Mi fii ucenic, şi te
înzestrez mereu cu această ştiinţă, căci iubirea şi mila de om
te învaţă, poporul Meu, iar Eu Mă uit la tine şi voiesc să te văd
că aşa lucrezi şi că aşa împarţi. O, uită-te la lucrarea sfinţilor,
şi lucrează ca Mine şi ca sfinţii, căci iubirea şi mila de om îşi
găsesc puterea în lucrarea umilinţei de duh, şi plină de duhul
păcii sfinte este această lucrare în om, poporul Meu. O, fă-te
cuvântul iubirii pentru Domnul şi pentru sfinţi şi pentru om, şi
învinuieşte-ţi tăcerea când ea Îl robeşte pe Domnul Cuvântul
înăuntrul tău, căci precum hrana cea pentru trup înviorează
trupul, mai mult decât atât lucrează pentru duh merindea cea
pentru suflet, cuvântul vieţii, poporul Meu. O, mare este plata
cea pentru ucenici, căci ei au pentru om merindea cea de veci,
cuvântul vieţii, şi nu este om mai mare ca acela care face viaţă
dulce pentru Dumnezeu înăuntrul lui, şi apoi în afara lui,
semănând din ea pentru viaţă în oameni. Aceasta este lucrarea
de ucenic al Meu, şi pe care Eu ţi-am dat-o s-o lucrezi, şi dulce
s-o lucrezi, poporul Meu, şi să vadă apoi lumea la tine, şi să
înveţe ea de la tine că nimic nu poate fi mai adevărat şi mai
dulce pentru viaţa omului, nimic ca şi Dumnezeu, Cel plin de
milă pentru om. Amin. 

Pentru mărturisire trebuie iubire şi credinţă, şi trebuie
milă şi ascultare de fiu înaintea celui ce te învaţă să fii, iar Eu,
Domnul, privindu-te mereu, poporul Meu, te învăţ şi te în-
demn, te privesc şi te aştept mereu, mereu, să-Mi fii tu mângâ -
iere, şi ucenic să-Mi fii, şi să Mă mângâi tu cu lucrarea ta de
ucenic al Meu, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

7/20 ianuarie 2007

Duminica vameşului şi a fariseului

Veghea pentru cuvintele rostite. Înaintea oricărei lucrări să fie cu-
vântul. 

VV oiesc să-Mi povăţuiesc poporul spre înţelepciune
de viaţă, copii străjeri în porţi. Deschideţi Dom-

nului ca să intre în cartea Sa cu cuvântul Său. Amin. 
O, fiilor copii, mult Mă căznesc Eu ca să aveţi voi pacea

şi liniştea cea din cer şi ca să fiţi voi ajutorul Meu şi să puteţi
pentru Dumnezeu, fiilor copii. Pe voi însă vă slăbeşte mult
greul cel de pe pământ, iar Eu aş voi să puteţi voi fi tari prin
pacea Mea pentru lucrul cel din cer, atât de folositor acum pe
pământ; acum, când este atâta nevoie de Dumnezeu peste om,
fiilor copii. O, cât de mult am aşteptat şi cât de mult aştept Eu,
Domnul, inimi care ştiu şi care vor să vă dea vouă puteri şi
ocrotiri sfinte ca să fiţi voi plini de pace în inimi şi să lucraţi
peste pământ cuvântul Meu, înţelepciunea vieţii, dragoste de
Dumnezeu în oameni, căci cuvântul Meu este cel ce dă viaţă,
fiilor copii. Omul are ca sarcină sarcinile lui, iar voi trebuie să
purtaţi sarcina Domnului, venirea Mea pe pământ după om, şi
fiecare trebuie să-şi ducă sarcina lui, căci Eu voiesc cu toate
puterile cereşti să aveţi voi grijă şi putere pentru Mine, tată, că
iată, sunteţi plăpânzi, şi puterile vă sunt zdruncinate, iar Eu nu
pot peste pământ dacă voi nu aveţi putere pentru Mine. 

O, copii însuspinaţi, staţi, fiilor, sub sarcina venirii Mele
şi lucraţi calea Mea în oameni, calea cuvântului Meu din cer
pe pământ, şi fiecare să-şi ducă sarcina sa, căci omul e tare de-
parte de Mine şi nu voieşte să-şi ducă sarcina sa, iar calea Mea
spre om e prea puţin ajutată când trebuie să poată ea peste
pământ. Eu sunt Cel ce voiesc să vă ocrotesc de dureri şi să
aveţi pace, fiilor copii, şi să vă găsesc Eu mereu cu puteri pen-
tru cerul Meu de sfinţi şi de puteri cereşti pentru ca să pot Eu

lucra prin voi lucrarea Mea, şi să pot şi Eu, fiilor. Ca un Dum-
nezeu îngrijorat ce sunt pentru salvarea omului, Eu v-aş ocroti
de toate durerile, ca să puteţi voi pentru venirea Mea, dar omul
caută la voi puteri pentru el, şi vi le slăbeşte pe ale voastre, şi,
când e să pot şi Eu prin voi, vă găsesc atunci storşi de puteri,
fiilor copii. O, voi trebuie să fiţi lucrul venirii Mele, tată, şi tre-
buie să vă ajute cei ce iubesc venirea Mea la om, şi trebuie să
fiţi ocrotiţi de dureri, că Eu v-aş învălui pe voi, şi pe cei mici
care Mă ascultă ca să fie ei poporul Meu cel mic şi pus deo -
parte pentru ascultare şi pentru sprijinul Meu când vin cuvânt
pe pământ, şi v-aş învălui pe voi în scutul păcii cereşti, şi dau
mereu să vă înmulţesc ocrotirea şi pe îngerii Mei ocrotitori
peste voi, că am nevoie de putere şi de pace şi de linişte în voi,
copii plăpânzi sub dureri. Eu însă Mă întăresc în cuvânt, căci
pe pământ e lipsă de Dumnezeu şi de înviere peste om, şi e
nepăsător de viaţă omul, şi apoi se plânge la Mine sub sarcina
sa, şi nu mai găsesc om să-l bag sub sarcina Mea ca să pot şi
Eu, fiilor copii. 

Dar acum voiesc să-Mi povăţuiesc poporul şi să petrec
cu el în duhul învăţăturii sfinte, iar el să ia aminte la tot cuvân-
tul Meu de peste el şi să nu-l calce, şi să nu uite el că după
orice cuvânt rostit de Mine peste el, Eu, Domnul, aştept de la
poporul Meu împlinirea cuvântului Meu. Amin. 

O, popor învăţat de Dumnezeu! Mă uit mereu cu cerul
Meu de sfinţi şi de îngeri, Mă uit în tot cuvântul Meu de peste
tine şi te învăţ că după orice cuvânt rostit de gura Mea peste
tine, tu trebuie apoi să-l împlineşti pe el, fiule, şi să iubeşti în
tine viaţa şi fapta cuvântului Meu, şi să faci aceasta cu duh de
umilinţă, cu duh dătător de viaţă, aşa cum este puterea cea din
cuvântul Meu, poporul Meu. O, mult s-au îndeletnicit sfinţii
cu duhul umilinţei peste inima lor, şi mult au dat ei urmaşilor
lor cuvântul lor cel sfânt, pilda vieţii lor cea căutătoare de mân-
tuire pe pământ. 

O, poporul Meu, Evanghelia care azi se pomeneşte la
altarele spre care creştinii din lume se strâng, grăieşte ea despre
duhul semeţiei şi despre duhul umilinţei, dar creştinii din lume
nu se lasă pătrunşi de învăţătura Mea cea din Scripturi, iar cei
ce nu fac faptă din cuvântul Meu, aceia sunt cei semeţi, care,
auzind, nu aud, căci ca să facă ei cuvântul Meu faptă, aceasta
e o lucrare pe care nu vor oamenii s-o lucreze aşa cum poate
ea să ajungă la Mine de la om. Nu pentru binele lui trebuie să
aibă omul în gând să facă faptele cele bune, ci pentru binele
lui Dumnezeu trebuie să lucreze omul fapta cuvântului Meu,
căci cine face bine lui Dumnezeu, acela este cunoscut de Dum-
nezeu, şi apoi moşteneşte cu Dumnezeu, şi numai aşa ar fi să-i
fie sfânt gândul omului când el dă să lucreze faptă bună înain-
tea Mea. Eu când am făcut cerul şi pământul, am lucrat această
lucrare cu mare duh de umilinţă, căci aşa este Dumnezeu. Când
l-am lucrat pe om, cu duhul umilinţei am lucrat Eu şi cu Tatăl,
iar omul care lucrează lui Dumnezeu, tot aşa trebuie să lucreze,
ca să fie apoi lucrul său. Fapta lucrată de om în numele Meu,
şi de la care omul îşi caută mulţumire cum că a făcut-o, aceea
e faptă care dă să rămână pe pământ, căci Eu, Domnul, nu aşa
l-am învăţat pe om să lucreze. Inima fariseului pomenit azi era
lipsită de temerea de Dumnezeu, dar inima vameşului din pilda
aceasta pomenită avea în ea căutarea după Dumnezeu şi zdro-
birea cea dulce, avea în ea lucrarea umilinţei. O, nu pentru
fapte îl primesc Eu pe om când el se înfăţişează Mie, ci pentru
duhul umilinţei lui Mă apropii Eu de el când el vine spre Mine. 

O, poporul Meu cel mic, te-aş ocroti, fiule, ca pe cel
mic; mereu, mereu te-aş ocroti prin învăţătura Mea, dar grea e
calea Mea spre tine, căci sunt dureri pe pământ, iar tu nu ştii
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bine să stai ascuns în braţul Meu ocrotitor de fii. Tu trebuie să
ai ca lucrare mereu, mereu dragostea cea blândă între frate şi
frate, iar duhul umilit să-ţi fie ţie pacea sufletului tău, şi aşa să
stai mereu ocrotit în braţul Meu, şi în această pace a ta Eu
să-Mi găsesc pacea, fiule. O, învaţă tu mereu, învaţă să fii
mereu veghetor pentru tot cuvântul ieşit din gura ta, căci cu el
îţi zideşti şi tu ceea ce vei avea, precum şi Eu lucrez, poporul
Meu. «Cel ce grăieşte, cuvintele lui să fie ca ale lui Dum-
nezeu» şi, iarăşi, «Păzi-voi căile mele ca să nu păcătuiesc cu
limba mea», aşa grăieşte Scriptura, iar ţie, poporul Meu, îţi tre-
buie mereu veghe pentru cuvântul tău rostit şi pentru cele
dinăuntru ale tale, din care se naşte cuvântul tău. O, fiule, nu
uita să iubeşti dragostea cea blândă a inimii, care are în ea
temerea de Dumnezeu şi lucrarea ei cea plină de roade în jur,
şi care are răsplată după fapte, iar tu ai mereu de învăţat duhul
dragostei, calea cea mai înaltă a mersului ceresc pe pământ cu
Domnul tău, căci Eu te întăresc, poporul Meu, şi cuvântul
creşterii sfinte ţi-l dau, iar fapta lui cea cu duhul umilinţei
lucrată îţi va da ţie har, şi înţelepciune pentru har, poporul Meu.
Orice lucrezi, nu lucra fără cuvânt mai întâi, căci scris este:
«La început a fost Cuvântul, şi Dumnezeu era Cuvântul, şi
toate prin El s-au făcut». Amin. 

O, învaţă-te să-ţi lucrezi ocrotirea, poporul Meu, şi
mereu să ţi-o lucrezi, şi nu uita învăţătura Mea de peste tine,
nu uita ce-ţi cer prin cuvânt, iar când Eu te privesc, să pot să
văd la tine că faci faptă cuvântul Meu, că-i dai lui viaţă în tine,
dar să lucrezi aceasta cu duhul umilit, cu umilinţa dragostei
cereşti, poporul Meu, că vreau prin lucrarea ta cea din Mine
să dau viaţă la toate pe pământ, şi să te asculte făptura, fiule.
Învăţătura Mea este mereu în mijlocul tău, căci Eu nu numai
din cer stau cu veghea Mea peste tine, iar tu să ştii să primeşti
şi să dai, aşa cum te învaţă cuvântul Meu, şi numai ca în cer să
lucrezi frate între frate, şi la orice lucrare a ta să zici peste ea:
«precum în cer, aşa şi pe pământ», şi aşa vei fi tu mereu, mereu
veghetor pentru cer înăuntrul tău şi în afara ta şi vei lucra viaţa,
ca şi Domnul tău, viaţa şi duhul ei care se suie mai mult decât
orice rugăciune, mai mult decât orice tămâie până înaintea
Mea, până în inima Mea, ca să-ţi răspundă ea la dragostea ta,
poporul Meu. Amin, amin, amin. 

15/28 ianuarie 2007

Duminica înfricoşatei judecăţi

Nu mai au oamenii darul milei de Dumnezeu. Lucrarea vieţii este
învăluită în duhul umilinţei. 

MM ă aşteaptă cerul de sfinţi şi de îngeri să cuvintez
cuvânt de hrană în mijlocul poporului cuvântu-

lui Meu de acum, şi care îşi are sălaş pe vatra poporului român. 
Să fie aşteptare în porţi! Să fie Domnul cuvânt peste

pământ, copii din porţi! O, ştiu că sunteţi plăpânzi, ştiu, tată,
ştiu, dar le trebuie hrană caldă la sfinţii Mei şi la îngerii Mei,
şi le trebuie la cei ce ştiu acum să Mă caute la voi şi să-şi os-
toaie sufletul cu hrana Mea de pe masa de la voi. O, mereu şi
iar mereu am rostit cuvânt de împlinit şi am spus să prindeţi
puteri în porţi şi să fiţi zi şi noapte sprijiniţi pentru puterile
Mele din voi, pentru coborârea Mea cuvânt pe pământ, fiilor
copii. O, cât sunt de îndurerat şi de lipsit de ajutor în durerea
Mea! O, cât sunteţi voi de slăbiţi în puterea Mea din voi!
Această putere dacă nu lucrează nu se înmulţeşte, nu creşte în
om când ea nu se împarte ca să fie lucrătoare peste viaţa celui
ce o ia când ea se împarte. 

O, feriţi-vă de dureri şi prindeţi puteri, copii din porţi.
Eu dau să vă ocrotesc de dureri şi de jale, şi am spus demult să
fiţi voi legănaţi în mângâieri şi să prindeţi puteri, căci Domnul
grăieşte aceasta. Amin. 

O, popor al cuvântului Meu, Eu Mă îngrijesc de tine că
eşti fiul Meu, dar aştept de la tine putere şi mângâiere pentru
Mine, poporul Meu. O, înhărniceşte-te în duhul dragostei sfinte
pentru Domnul tău, căci Eu, Domnul, te hrănesc cu hrană ne -
pieritoare, nestricăcioasă, aşa cum trebuie să fie şi cei ce
mănâncă din masa Mea. Am masa împărăţiei cerurilor în mij -
locul tău şi Mi-am deschis fereastra ei şi am deschis uşa larg
ca să intre neamurile pământului şi să ia de pe masa Mea şi să
înveţe faptele vieţii, lucrul mântuirii lor, poporul Meu. În toată
clipa omul trebuie să lucreze faptele mântuirii lui, şi trebuie să
le ştie omul ca să le poată lucra. Ele sunt mila şi iubirea cea
pentru ea. Ele stau în calea omului ca să le lucreze omul înain-
tea Mea, şi nimeni nu poate spune că n-are cum şi unde să le
lucreze. Omul trebuie să Mă miluiască pe Mine în toată vre-
mea, şi cu mare iubire şi dor trebuie să facă el acestea, căci alt -
fel nu le face omul. Pentru milă trebuie iubire şi dor, poporul
Meu, iar când omul nu poate să lucreze aşa, el nu are viaţă şi
nu poate împărţi milă, nu poate împărţi viaţă cel ce nu are faptă
de viaţă mântuitoare înaintea Mea şi între oameni. 

O, poporul Meu, nu se teme omul de pedeapsă peste
viaţa lui, de judecată peste faptele lui, iar eu, Domnul, îl voi
chema, sau îl voi depărta pe om când voi sta pentru întrebare
înaintea lui în ziua înfricoşatei judecăţi şi când el Mă va în-
treba: „Când, Doamne, am făcut acestea ca să mă primeşti
acum?“, sau „Când n-am făcut acestea ca să mă îndepărtezi
acum că n-am făcut, că n-am lucrat mila şi iubirea cea pentru
ea?“. Darul milei pentru Dumnezeu nu-l mai au oamenii,
poporul Meu, căci ca să-l aibă omul, el trebuie să înveţe fapta
şi lucrarea lui, şi numai apoi îl poate omul lucra înaintea Mea,
iar Eu îl învăţ pe om dragostea cea desăvârşită, poporul Meu,
şi care are ca lucrare mila cea plină de umilinţă şi iubirea cea
pentru ea, căci iubirea îl vindecă de sine pe om, şi fără ea nu
poate omul să aibă curată mila şi să-Mi dea Mie din ea, căci
ea se împarte la cei ce sunt iubiţii Mei în lucrarea lor, şi aşa
Îmi slujeşte ea Mie pentru faptele cele mântuitoare ale omului
şi care-i lucrează lui viaţă pentru veşnicie, viaţă cu învăţătură
lucrată, iar cel ce este umilit ia de la Mine învăţătură şi îndemn
şi nu ia de la el, căci nu poate omul lua şi avea prin el însuşi,
fiindcă nu aşa este taina lucrării vieţii. Lucrarea vieţii este taina
cea învăluită în duhul umilinţei când ea se urcă spre Mine din
om, iar omul îl înalţă atunci pe cel ce se face apoi luişi cale a
lui spre Mine, şi iată, omul cel iubitor de Dumnezeu este acela
care îl ridică pe aproapele lui spre Mine, nu spre el, iar cel ce
lucrează aşa, acela împlineşte aşa cum i-am spus Eu omului să
Mă urmeze, căci aşa am spus: «Cel ce voieşte să urmeze Mie,
acela să se lepede de sine luându-şi crucea sa şi urmându-Mi
apoi». Iată, poporul Meu, aşa este dragostea de Dumnezeu şi
aşa ajunge ea la Mine când omul o lucrează pe ea peste
aproapele lui ridicându-l spre Mine. Nimic nu aştept Eu de la
tine decât acestea, fiule poporul Meu, şi cu duhul umilit să lu-
crezi tu lucrarea vieţii tale, ca să aibă ea venire la Mine prin
cei ce sunt plăcuţii Mei cu viaţa lor, cu aplecarea lor înaintea
Mea, iar omul vede cum te învăţ Eu pe tine şi învaţă de la Mine
omul, poporul Meu, şi se întoarce omul la Dumnezeu cu umi -
linţă şi cu pocăinţă, căci fiul cel risipitor s-a umilit mai întâi,
şi apoi a făcut pocăinţă şi a venit cu ea mărturisind-o tatălui
lui, şi a lucrat pentru el pocăinţa lui, căci tatăl s-a aşezat să-l
aştepte şi să-l bucure iertându-l şi nepomenindu-i de rătăcirea
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lui dacă s-a întors ca unul scăpat din robia cea mai grea. O, cea
mai grea robie a omului este aceea când el slujeşte minţii lui
şi poftelor ei, iar dacă Eu nu-l umilesc pe el cu lipsuri mari ca
să-l ajut spre pocăinţă, omul nu se poate lăsa de această robie
sub care stă căzut nepăsător de viaţa lui. Am voit, poporul Meu,
să pun hrană pe masa ta în ziua de pomenire a fiului risi pitor,
şi n-am putut să fiu ţinut în porţi, căci este slăbire în porţi, şi
te rog din nou, ai grijă de venirea Mea la tine şi ai grijă de statul
tău în Mine, ca să lucrăm unul pentru altul, Eu pentru tine, şi
tu pentru Mine, poporul Meu. Ai grijă cu milă şi cu iubire, ai
grijă de Mine şi de tine, poporul Meu, şi ai grijă de toţi cei care
bat ca să le deschid izvorul Meu, învăţătura Mea de peste tine,
că mulţi se apleacă spre ea şi se uită în ea şi o iau pe ea şi se
mângâie cu duhul ei, cu dulcele ei peste viaţa lor care tânjeşte
în ei după răscumpărarea ei, iar tu ştii lucrarea pe care Eu o
am de lucrat peste pământ şi peste om, din mijlocul tău lucrată,
poporul Meu, şi uită-te tu în Scripturi şi vezi cum scrie în ele
despre învăţătura Mea spre care neamurile de pe pământ vin
şi iau din ea acum, uitându-se în ea şi luând, şi pic cu pic învi-
ind şi crezând şi înviind. Amin. 

O, popor al praznicului Duhului Sfânt la masa Mea cu
tine, şopteşte-ţi mereu porunca vieţii peste tine şi lucreaz-o şi
iubeşte-L pe Dumnezeu şi pe aproapele tău, care este fiul Meu,
şi aşa să-ţi lucrezi tu viaţa cea de veci şi răspunsul ei. În fiecare
zi să ai ce să-Mi răspunzi, şi să am ce să-ţi răspund, fiule, şi
fericit să-ţi răspund, şi să te am binecuvântatul Meu când tu
cercetezi durerea Mea, neputinţa Mea, foamea şi setea Mea,
pribegia Mea, sărăcia Mea şi dorul Meu după mângâierea ta,
poporul Meu. 

Lucrarea ta din toată clipa să fie mângâierea Mea cea de
la tine, poporul Meu, şi curată să fie ea, precum Eu am lucrat
între pământ şi cer când M-am arătat ca să-l învăţ pe om viaţa,
căci Eu spre Tatăl l-am îmbiat pe om, şi pildă M-am făcut iu-
birii cu care l-am învăţat pe om iubirea cea desăvârşită şi duhul
ei cel umilit, care se face cale a ei, cale înaintea Mea a fiinţei
omului. Dragostea cea desăvârşită are ca izvor duhul umilit, şi
calea dragostei se face el când omul ştie să se dea lui Dum-
nezeu, iar Eu Mă desăvârşesc în mijlocul tău cu învăţătura
vieţii şi Mă împart, poporul Meu, şi îl ajut pe om să înveţe
calea lui cu Dumnezeu pe ea, şi Mă mângâi în durerea Mea
când pot să-l strig pe om de la el la Mine, de la moarte la viaţă,
de la întuneric la lumină, privind apoi la el ca să-l văd lucrând
dragostea cea desăvârşită prin duhul ei cel umilit în om,
poporul Meu. Amin, amin, amin. 

29 ianuarie/11 februarie 2007

Sărbătoarea sfinţilor trei ierarhi, Vasile, Grigorie şi
Ioan

Taina frăţiei cereşti pentru împlinirea Scripturii înnoirii lumii. 

MM ă vestesc la porţi ca să intru cuvânt în carte şi
să Mă aşez cu masă de cuvânt pentru cei din cer

şi pentru cei de pe pământ care iubesc glasul Meu de azi,
luându-Mă de mângâiere şi de Învăţător peste ei. 

Sunt Domnul Iisus Hristos, iar slava cuvântului Meu
bucură cerul de sfinţi şi de îngeri. Toate oştirile cereşti se
aşează la masa Mea de cuvânt pe pământ. E cerul sfânt în
sărbătoare pentru sfinţii Mei arhierei Vasile, Grigorie şi Ioan.
Ei au lucrat pe pământ mărturisirea Mea şi harurile ei, iar lu-
crarea lor i-a aşteptat în slavă şi i-a încununat şi i-a făcut
lucrători din cer peste pământ, şi toţi sfinţii sunt acum în

venirea Mea, şi mulţi pe pământ se hrănesc din gura Mea când
Eu Mă fac cuvânt în mijlocul poporului Meu. 

O, popor hrănit din cer, te hrănesc, fiule, te hrănesc me -
reu, mângâindu-Mă când îţi grăiesc. Întăresc peste tine mângâ -
ierea Mea ca să te îndumnezeieşti, ca să te am sălaş al Meu,
căci mângâierea Mea îi dă omului puteri cereşti dacă-l poate
pătrunde pe el taina şi lucrarea ei, taina Mea cu omul pe pă -
mânt, căci Eu, Domnul, sunt Cel tainic, şi sunt învăluit în Tatăl,
iar Tatăl este în Mine şi cu Mine, şi numai credinţa cea din cer
îl poate ajuta pe om să rămână de partea adevărului Meu cel
tainic, căci credinţa de pe pământ e ca şi omul care trece, şi nu
e ca Dumnezeu, căci Domnul este veşnic, poporul Meu, şi tot
aşa au fost şi sunt sfinţii Lui cei mărturisitori adevărului cel
mai presus de toate şi care s-a făcut moştenire de vecii a sfin -
ţilor Mei. Amin. 

Eu, Domnul, întăresc în mijlocul tău mângâierea Mea,
poporul Meu. Ea este cuvântul Meu cel mângâios, care te în -
deamnă să ridici spre Mine lucrarea cea mărturisitoare: cre -
dinţa, nădejdea şi dragostea, iar acestea se zidesc una pe alta
în om când omul împlineşte în el porunca vieţii, iubirea pentru
Dumnezeu cu toată fiinţa în toată vremea, şi iubirea de fraţi,
iar fraţii sunt cei ce iubesc pe Dumnezeu după porunca iubirii
cea de sus, porunca vieţii, despre care glasul apostolului a spus:
«Noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă pentru că iubim
pe fraţi». Amin, amin, amin. 

— BB inecuvintează intrarea sfinţilor Tăi,
Doam ne. Amin. Intrăm în cartea Ta, o,

Doamne, că Tu ne-ai luat de-a dreapta Ta, acum, în coborârea
Ta, şi Te mărturisim Stăpânul iubirii şi al celor ce Te iubesc,
căci Tu iubeşti pe Tatăl şi pe toţi cei care îi ai de la Tatăl fii ai
iubirii cea de sus, care au avut şi au ca lucrare a lor credinţa,
nădejdea şi dragostea, hrana pentru iubirea cea de sus în om,
o, Doamne al sfinţilor Tăi. 

Noi, cei mărturisiţi azi între sfinţii Tăi, am fost fraţi prin
iubirea cea de sus lucrată pe pământ între oameni, căci am iubit
taina frăţiei şi puterea ei cea din cer peste fraţi, Doamne. O, nu
este mai mare putere de împlinire a Ta, de mărturisire a Ta, ca
şi puterea cea hrănită de frăţia cea plină de Tine între fraţi.
Acolo unde totul însemni Tu, acolo se împlineşte cu mare pu -
tere porunca vieţii, iubirea Ta între fraţi, Doamne. Numai cei
ce Te au pe Tine de viaţă a lor, numai aceia sunt fraţi cu frăţie
care nu se strică, şi care este dăinuind între fraţi în cer apoi,
Doamne. Noi am trecut mereu, mereu de la moarte la viaţă,
căci i-am iubit pe ai Tăi, şi am lucrat mult pentru biserica Ta,
Doamne, iar lupii care o pândeau pe ea se temeau de noi, şi de
aceea se înrăiau în ei şi între ei ca unii care nu împlineau
porunca iubirii, porunca vieţii, Doamne. 

Acum, Doamne, le întărim iubirea de Tine la cei pe care
i-ai făcut acum fiii Tăi pe pământ, şi le spunem lor aşa: Iubiţi
porunca vieţii şi lucraţi-o mereu, trecând de la moarte la viaţă
mereu, mereu prin iubirea dintre voi, o, fii ai poporului sfânt,
căci Domnul stă în mijlocul vostru şi nu Se împuţinează împăr -
ţindu-Se vouă ca să aveţi în voi iubirea Lui şi să fiţi asemenea
Lui între frate şi frate. Fiţi înţelepţi, fiţi tot mai înţelepţi. Fraţi
sunt cei ce se iubesc ajutându-se, dăruindu-se unii altora, cură -
ţindu-se unii pe alţii şi hrănindu-şi iubirea cea de sus în ei şi
între ei în toată vremea, că mare este taina frăţiei cereşti pe pă -
mânt, iar lucrarea ei se face lumină a oamenilor şi naşte din ea
mărturisitori ai lui Dumnezeu, aşa precum noi am lucrat şi am
împlinit, şi apoi ne-am odihnit în roadele credinţei prin care
am nădăjduit pentru dragostea cea de sus, şi întru care noi am
lucrat pe pământ. 
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Vă îndemnăm pe voi, cei unşi cu mirul harurilor noastre,
să vă uniţi mereu, mereu în duhul rugăciunilor sfinte, prin care
să cereţi peste voi lucrarea harului, şi prin ea să lucraţi lumina
în mijlocul poporului sfânt, lumină de care să se teamă duhurile
întunericului, duh fără de astâmpăr acum, şi să se depărteze el
din calea lucrului lui Dumnezeu cu voi. Fiţi însă fiii iubirii
frăţeşti, căci puterea frăţiei cea de sus naşte binecuvântarea
Domnului peste fraţi. Purtaţi cu viaţă multă în voi darurile puse
peste voi şi lucraţi lucrarea lor adunându-vă în Domnul tot lu-
crul lucrat, ca să fiţi bogaţi pe pământ şi în cer, precum noi am
fost şi suntem. Credinţa, nădejdea şi dragostea se hrănesc una
pe alta când au ele ca lucrare iubirea dintre fraţi, lucrare dulce,
fiilor unşi, lucrare care uneşte cerul cu pământul, şi pe sfinţi
cu oamenii, iar duhul ascultării de Dumnezeu şi de tot cuvântul
Lui să vă fie vouă cărare spre Domnul cu toate cererile voastre
sfinte, prin care să stăruiţi la Domnul pentru izbăvirea voastră
şi a lumii, căci lumea este nepăsătoare de mântuire, iar voi
sunteţi aşezaţi de Domnul mijlocitori pentru înnoirea lumii.
Fiţi înţelepţi şi lucraţi în duhul umilinţei şi al pocăinţei, căci
înnoirea lumii este lucrare cu greutate şi e Scriptură care tre-
buie împlinită prin voi, fiilor unşi. 

O, Doamne, de lângă Tine lucrăm, şi ca Tine lucrăm şi
Te mărturisim, şi îi mărturisim pe cei pe care i-ai făcut ai Tăi
şi care au datoria să Te urmeze, Doamne, şi să se facă ei iubire
din cer pe pământ, iar Tu să poţi în ei şi prin ei, Doamne, căci
toţi sfinţii aşteaptă biruinţa Ta cea deplină care va să se arate
curând, curând prin poporul Tău cel nou, poporul cuvântului
Tău, care are în mijlocul lui masa Duhului Sfânt, cerul şi pă -
mântul împreună la masa Duhului Sfânt, o, Doamne. Amin,
amin, amin. 

— MM ă slăvesc prin voi, sfinţi iubiţi ai Mei,
aşa cum M-am slăvit şi pe pământ

când vă aveam vase ale sfinţeniei, vase pline de mir, de mirul
învăţăturii sfinte, vase pline de dor sfânt, cel mai mirositor mir,
cea mai dulce jertfă adusă Mie de cei pe care Eu îi iubesc pen-
tru iubirea lor cu care ei se dau lui Dumnezeu ca să-I facă Lui
bine pe pământ. Aduceţi Domnului rugăciuni pline de dor pen-
tru poporul Meu de pe pământ, că vreau să-l îmbrac pe el în
iubirea cea de sus, şi din zi în zi mai mult să lucreze el puterea
care se naşte de la frăţia cea sfântă dintre ei. Amin. 

Curată este taina frăţiei, dar prea puţini sunt cei ce o
iubesc şi o lucrează pe ea, căci cei ce nu ştiu să se lepede de
sine pentru lucrul iubirii, aceia nu ajung şi nu ating taina şi pu -
terea frăţiei cea de sus între fraţi. Cei ce se iubesc în duhul
frăţiei cereşti, aceia nu-şi trag loruşi roadele dragostei frăţeşti,
ci, din contra, şi le dăruiesc mereu, mereu unii altora pe pământ
ca şi în cer, căci dragostea nu poate altfel lucra, fiindcă ea este
cea care nu caută ale sale, şi iată ce departe sunt oamenii de
adevărurile sfinte, pe care nu mai au de unde să le înveţe şi să
se deprindă cu ele în lucrarea lor cea pentru viaţa lor. 

O, poporul Meu, Eu te voiesc pe tine porunca Mea cea
împlinită, căci viaţa este o poruncă, şi au călcat oamenii po -
runca vieţii şi viaţa care iubeşte cu dragostea cea care nu caută
ale sale, şi care se înmulţeşte în om dăruindu-se, şi nu altfel
lucrând ea. 

O, poporul Meu, când pot să-ţi grăiesc, Mă alin. Ali -
nă-te şi tu cu grăirea Mea şi îmbogăţeşte-te din ea şi lucrează
tu mereu taina şi puterea iubirii frăţeşti, iubirea cea de sus, căci
locul unde fraţii locuiesc împreună trebuie să fie foc care arde
luminând în lături şi care se dă lui Dumnezeu izvor şi prinos şi
miros de bună mireasmă, spre adeverirea binecuvântării Mele
peste cei ce se iubesc întru Mine şi, iubindu-se ei, se fac ei

împărăţie a Mea, odihnă a Mea, rai pentru Dumnezeu, şi lumină
a lumii se fac ei prin duhul păcii şi al frăţiei sfinte între ei, şi
cărări se fac ei pentru cei ce se mântuiesc. Amin, amin, amin. 

30 ianuarie/12 februarie 2007

Praznicul Întâmpinării Domnului 

Fraţii care locuiesc împreună în numele Domnului sunt cei
binecuvântaţi de El. 

ÎÎ n zi de praznic sfânt cu tine, poporul Meu, Mă aplec
omului de pe pământ şi Mă fac cuvânt peste el ca

să-i amintesc de cer şi să-i spun să nu stea numai ca pe pământ,
ci să stea ca în cer pe pământ, precum Eu stau, căci am zis:
«Cerul este scaunul Meu de domnie, iar pământul Îmi este
aşternut», aşa cum şi omului îi este pământul aşternut, cerând
el de la Mine să fie voia Mea pe pământ ca şi în cer, şi iată,
omul uită de cer pe pământ cu el, iar Eu, Domnul, îl îmbiu pe
el să se lase spre înţelepciune şi să stea pe pământ ca şi în cer
şi să iubească omul voia Mea împotriva voii lui. Amin. 

O, popor al cuvântului Meu, duh de întâmpinare să văd
înăuntrul tău pentru coborârea Mea cuvânt în mijlocul tău.
Apleacă-te, poporul Meu, căci aplecarea este iubire. Aplea -
că-te, fiule, că iată, Eu Mă aplec şi te îmbrăţişez în cuvânt, şi
aşa şi tu să faci, căci unii altora ne suntem mădulare, poporul
Meu. O, tu trebuie să fii înţelept foarte. Tu trebuie să înţelegi
ce este statul Meu cu tine şi statul tău cu Mine, căci în cer e
numai binecuvântarea şi slava ei între Mine şi sfinţii Mei, între
ei şi Mine, şi trebuie şi tu pe pământ să fii ca şi în cer, poporul
Meu. Apleacă-te, fiule, spre lucrarea acestei binecuvântări,
apleacă-te mereu, căci te-am aşezat frate cu frate din loc în loc
pentru lucrarea binecuvântării, căci este scris: «Ce este mai
frumos decât numai a locui fraţii împreună! Domnul a porun -
cit binecuvântarea şi viaţa în veac acolo unde se unesc fraţii,
şi aceasta este ca mirul ungerii sfinte şi ca roua pe înălţimile
Sionului». Amin. 

O, poporul Meu, voiesc să stai frate cu frate în Duhul
Meu şi în lucrarea Lui cea mărturisitoare mereu, mereu, iar Eu,
Domnul, să las peste tine roua binecuvântării Mele mereu,
mereu, poporul Meu. Cei ce au peste ei binecuvântarea Mea,
purtarea Mea de grijă, aceia au îndatorirea să Mă binecuvinteze
pe pământ, aşa cum cei din cer Mă binecuvintează. Fraţii îm -
preună nu se strâng în numele Meu decât pentru binecuvântare
de la ei la Mine, şi de la Mine la ei, mădulare fiin du-ne unii al-
tora spre slava poporului Meu pe pământ, care are în mij locul
lui mântuirea de la Dumnezeu. 

O, poporul Meu, iubirea Mea din mijlocul tău îşi dă grai
când fraţii Mă împart unul altuia ca rod al binecuvântării Mele.
Nimic nu este fără plată pe pământ şi în cer, iar dacă Eu, Dom-
nul, am grijă de tine cu binecuvântarea Mea, tu trebuie să fii
ca mirul care curge spre binecuvântare, ca roua cea de dimi -
neaţă pe înălţimi de Sion, căci aceasta este lucrarea şi slava
celor ce împreună locuiesc în numele Meu, poporul Meu. Iată
ce taină măreaţă! Din zi în zi mai mult să iubeşti tu această
binecuvântare. Din zi în zi mai iubitor să înţelegi tu statul Meu
cu tine şi statul tău cu Mine, căci unde sunt Eu, e numai binecu-
vântare şi slava ei între sfinţi şi Mine, între Mine şi sfinţi,
poporul Meu. 

O, e zi de întâmpinare, Ierusalime, iar Eu te învăţ cum
să Mă aştepţi şi cum să Mă primeşti şi cum să Mă trăieşti, căci
când am fost adus la templu după patruzeci de zile de la
naşterea Mea, M-a întâmpinat bătrânul Simeon şi M-a numit
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mântuirea, şi M-a numit lumina neamurilor, şi slava poporului
Meu M-a numit. Ca roua pe munţii cei veşnici, aşa să-Mi fii
tu Mie, aşa să te faci tu Domnului tău, şi să iubeşti tu fericirea
aceasta de a fi poporul Meu, căci tu Îmi eşti popor, şi am în
tine cuvântul Meu, şi tot atât de mult să-l binecuvintezi şi tu
pe el între frate şi frate, şi să te faci faptă a lui mereu, mereu,
şi să binecuvintezi venirea Mea la tine dacă eşti împreună frate
şi frate, căci nu e loc mai frumos ca acolo unde împreună fraţii
se fac binecuvântare pentru binecuvântare, iubire pentru iubire
şi har din har spre întâmpinarea Mea, spre slava Domnului pe
pământ ca şi în cer, poporul Meu de azi. 

O, cu cine am mai vorbit Eu atât de mult, atât de dulce,
atât de părinteşte ca şi cu tine, Ierusalime de azi? Aşa să lucrezi
şi tu între frate şi frate, poporul Meu, şi aşa să-Mi faci tu locaş
şi slavă şi odihnă în tine, că Eu nu mai am mângâiere pe
pământ decât în mijlocul tău, poporul Meu, iar voia Mea cu
tine se face cerul Meu pe pământ, şi Eu vin la masa ta, vin cu
sfinţii, şi te mărturisesc al Meu, iar lucrarea Mea cu tine Mă
mărturiseşte pe Mine Dumnezeu al tău, mântuirea ta, poporul
Meu. Amin. 

O, omule fără de voia Mea cu viaţa ta pe pământ! Te
strigă Domnul! O, nu mai sta numai ca pe pământ, ci stai în
voia Mea pe pământ înaintea Mea, căci Eu am spus: «Cerul
este scaunul Meu de domnie, iar pământul, aşternutul Meu»,
aşa cum şi omului îi este pământul, şi iată, tu uiţi de cer pe
pământ şi faci voia ta împotriva voii Mele şi n-ai învăţător ca
să te înveţe voia Mea. O, bea din acest izvor, omule! Spală-ţi
ochii şi spală-ţi trupul în apa izvorului Meu şi fă-te voia Mea
pe pământ, omule fără de cale! Iată, Eu sunt calea, şi ţi-am ieşit
cu ea înainte şi te învăţ de pe ea; fă-te voia Mea, omule lipsit
de Dumnezeu. Eu Mi-am învăţat ucenicii să Mă mărturisească
de Dumnezeu al lor şi să împărăţească întru voile Mele pe
pământ ca şi în cer, iar Eu să-i binecuvintez cu pâine şi cu
ocrotire când ei se iubesc iubindu-se ei întru voile Mele şi
izbăviţi fiind prin ele. 

O, fii ai oamenilor, învăţaţi de la Mine, că Eu sunt blând
şi smerit cu inima, şi sunt. Fiţi şi voi ca Dumnezeu, blânzi şi
smeriţi cu inima. Fiţi şi voi ca Dumnezeu, o, oamenilor, şi apoi
veţi fi. Iată, cuvântul Meu vă învăluie în el. Ascultaţi-i chema -
rea şi duioşia lui şi fugiţi spre el, şi fugiţi de deşertăciune, de
vântul ei cel înşelător, căci ea e vânt din care nimic nu se
culege şi nimic nu se alege. Veniţi spre viaţă! Am venit cuvânt
pe pământ ca să vă îmbiu spre el şi să vă îmbrăcaţi în el şi în
viaţa lui cea de la Mine şi să vă faceţi sfinţii Mei şi să scăpaţi
de faţa întunericului acestui veac stricăcios. Veniţi! Eu sunt du -
pă voi cu izvorul Meu şi vă întâmpin cu el. Întâmpinaţi-l şi voi,
căci Eu am spus: «Cel ce crede în Mine, râuri de ape vii vor
curge din gura lui». Faceţi-vă izvor al cuvântului Meu cel
dum nezeiesc, venit la voi pe pământ, dar să credeţi că Eu sunt
acest cuvânt, şi rugaţi-vă pentru darul credinţei cea de sus, căci
prin credinţă veţi primi şi veţi fi drepţii Mei, şi veţi fi. Amin. 

O, poporul Meu, Mi-am deschis glasul peste fiii oame-
nilor ca să ia din el şi să se mângâie, şi apoi să voiască ei după
voile Mele pe pământ. Eu, Domnul, sunt cu mila după om. Vo -
iesc să-l ajut pe om să vină din întuneric la lumină, căci veacul
acesta trece, dar Eu voiesc să vină omul la Mine şi să sfârşesc
apoi cu acest veac care ţine închisă în el făptura, şi apoi să-l
aşez pe om în împărăţia Mea pe pământ curat şi sfânt. Amin. 

O, poporul Meu, o, poporul Meu, te-am învăţat frumos
taina binecuvântării, statul Meu cel mult între cei ce în numele
Meu locuiesc împreună fraţi. Lucrarea ta să fie bucuria Mea
de la tine. Iubirea ta să fie mângâierea Mea dintre frate şi frate.

Viaţa ta să fie Dumnezeu, poporul Meu, şi aşa îşi are sălaş la
tine odihna Mea, şi aşa e ca şi în cer pe pământ lucrarea uceni-
cilor Mei, lucrarea harului Meu dintre fraţi, poporul Meu.
Amin, amin, amin. 

Acum opt zile s-au aşezat înaintea Mea prin chemare şi
prin rugăciune cei adormiţi de la începutul lumii şi până azi, şi
vor rămâne ei în faţa milei Mele până la praznicul Învierii
Mele, căci până atunci este rânduială pentru sufletele lor, şi aşa
îmbrac Eu în cămaşa învierii pe cei ce Mă aşteaptă cu ea şi cu
venirea Mea, şi aşa lucrez Eu înviere din mijlocul tău, poporul
Meu, şi mai mult să propăşeşti tu în taina înnoirii lumii, căci
Scriptura aceasta după tine aşteaptă, şi tot şi toate te aşteaptă,
poporul Meu de la sfârşit de timp. Amin, amin, amin. 

2/15 februarie 2007

Duminica pomenirii izgonirii lui Adam din rai

Omul care se ascunde între om şi om este în întuneric. Taina postului
de bucate să aibă lucrare din cer pentru puterea cea bună în om. 

CC uvântul acesta este Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, şi
Se coboară din cer pe pământ şi Se face Învăţător

de viaţă veşnică peste om, şi Se face mângâiere şi împlinire a
Lui peste cei ce iubesc ca Dumnezeu pe pământ. Amin. 

O, poporul Meu, Eu, Domnul Dumnezeul tău, vin mereu
la tine cuvânt ca să te ţin în el şi ca să-ţi dau mângâiere şi pu -
tere prin el şi ca să am Eu de la tine mângâiere şi putere, po -
porul Meu. Omul trebuie să-L iubească pe Dumnezeu şi trebuie
să ştie cum să poată el aceasta, ca să-I aducă rod Domnului,
poporul Meu. În ziua aceasta de aducere-aminte a durerii Mele
de la căderea omului din Dumnezeu şi din rai, Eu, Domnul,
voiesc să-i amintesc omului să-L iubească pe Dumnezeu în
lumină, căci în întuneric nu poate să facă omul aceasta. Omul
a căzut din rai din pricina celor ce au stat ascunse în el, iar cele
ascunse se numesc întuneric şi cuprind oamenii în întuneric,
şi n-are cine să-l înveţe pe om puterea şi paza şi lumina de la
cele lucrate de el la lumină, la vedere, căci omul care se as-
cunde între om şi om, acela stă la întuneric, iar calea Mea este
cea cu lumină pe ea. Amin. 

O, poporul Meu, e mare nevoie de învăţătură din cer
peste pământ, căci omul nu poate fi fiu al zilei dacă nu ştie ce
înseamnă ziua şi ce înseamnă noaptea pentru om. Este scrisă
acum înaintea omului vreme de post de bucate, şi nu ştie omul
care este puterea postului, şi nu ştie, bietul de el, de ce trebuie
să ţină el post de bucate. Cel ce posteşte de bucate este mai
cuminte, mai harnic pentru suflet, vede mai bine, lucrează mai
frumos, mai curat, se curăţă mai mult de cele rele din el, căci
înfrânarea pântecelui îi micşorează omului grijile şi patimile
care vin de la pofta trupului şi de la pofta ochilor, şi acestea îl
duc apoi pe om la trufie şi se face omul fiu al diavolului, şi
n-are cine să-l înveţe pe om că nu Mă poate avea pe Mine
Dum nezeu al lui dacă el lucrează aşa. Postul de bucate trebuie
să fie împletit cu lucrul cel de la Dumnezeu peste om, căci alt -
fel omul nu poate scăpa de lucrarea diavolului când îşi opreşte
doar pântecele de la îmbuibare şi nu-şi opreşte şi sufletul de la
aceasta. Eu sunt blând şi smerit cu inima, şi aceasta l-am în -
văţat Eu pe om să înveţe şi să lucreze, iar cel ce se opreşte de
la pofta trupului nu i se pune lui dacă nu are lucrare din cer
peste sufletul lui umilinţa şi iubirea, care-l fac pe om blând şi
smerit cu inima pentru lucrarea păcii în el şi în jurul lui apoi,
spre desăvârşirea lui Dumnezeu în el, şi iată, aceasta este taina
postului şi puterea lui cea bună în om apoi. Amin. 
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Îmi amintesc cu durere fără de hotar de omul cel zidit
de mâna Mea şi aşezat apoi în rai şi în ascultare de Mine în
grădina aceea. O, n-a ascultat de Dumnezeu, n-a ascultat omul,
ci a ascultat de sine şi de om şi de diavol. Iată, dacă omul nu-L
iubeşte şi nu-L ascultă pe Dumnezeu, în zadar se opreşte el de
la bucate, căci dacă el se ascunde în el cu cele ale minţii şi ale
inimii lui, toate ale lui se întorc spre întuneric apoi, aşa cum
Adam s-a întors spre neascultare din pricina neiubirii de Dum-
nezeu după ce el a fost doi din unul singur şi n-a mai fost un
singur trup înaintea Mea, o singură voie, o singură iubire pen-
tru Cel ce l-a făcut pe el. 

O, poporul Meu, e mare durere să nu fie omul una cu
Dumnezeu. E durere şi pentru om, şi pentru Dumnezeu. Cel
ce nu este una cu Mine, acela este în întuneric şi de aceea nu
este el una cu Mine. Cel ce nu este unul în Mine între el şi
fratele său, acela este în întuneric, şi omul nu ştie să fie în
Dumnezeu dacă nu are cine să-l înveţe pe el. 

O, copii din porţi, v-am spus vouă nu demult că nu pot
să-i fac omului bine prin voi dacă el nu Mă primeşte cu vederea
Mea din voi şi cu îndreptarea Mea peste el. Eu nu pot să lucrez
decât peste cel ce Mă aşteaptă, iar cel ce Mă aşteaptă este cel
ce Mă primeşte, şi altfel Eu nu pot să-i fac omului bine şi nu
pot să-l scap pe el de răul din el, căci omul îşi lucrează din firea
lui răul în el, iar firea lui de om îl dezvaţă pe el de grija cea
pentru Dumnezeu şi pentru lumina de la Dumnezeu în el şi
pentru odihna Domnului în el. O, copii priveghetori din partea
Mea peste poporul care stă în lumină cu viaţa lui şi cu lucrarea
ei! Eu mereu vă dau să lucraţi şi să vedeţi ce să lucraţi, iar
poporul trebuie să înveţe tot mai frumos să creadă în lucrarea
Mea prin voi şi să înţeleagă el binele şi lumina şi calea Mea
spre el prin voi pentru ca să-i fac lui bine şi să-l am al Meu pe
el, căci Adam nu M-a primit să-i fac bine şi să-l învăţ lumina
şi să-l scap de plata întunericului din el, şi s-a ascuns în el, şi
apoi s-a dezvinovăţit pentru ascunderea lui şi a învinuit pe fe-
meia lui şi pe Dumnezeu, şi atunci a pierdut omul raiul şi odih -
na şi pacea sufletului lui dacă a făcut aşa, şi apoi nu L-a mai
putut iubi pe Dumnezeu şi voia lui Dumnezeu în el dacă el a
lucrat din sine peste viaţa lui cea dată lui de Mine. 

O, copii priveghetori, aveţi grijă, tată, de poporul cuvân-
tului Meu şi îndemnaţi-l mereu, mereu să se hrănească el cu
tot cuvântul Meu pus peste el, căci Adam a călcat peste cuvân-
tul Meu şi a luat cuvântul lui ca să-l împlinească, şi nu e bine
să lucreze omul din sine, fiilor veghetori. Eu, Domnul, în ziua
aceasta de învăţătură îi dau poporului sfânt îndemnul să împli -
nească el tot cuvântul care vine de la Mine la el şi să se pă -
zească el fiu al zilei şi al ascultării de Dumnezeu, căci am de
răscumpărat omul de la cădere, şi prin ascultarea poporului
Meu pot Eu să lucrez această Scriptură pentru care am venit
pe pământ şi M-am făcut om. Amin. 

Eu, Domnul Dumnezeul tău, voiesc, poporul Meu, să fii
tu blând şi smerit cu inima şi să înveţi tu această lucrare a Mea
în tine, şi prin împlinirea ei în tine să ştii tu să ţii post de bucate,
iar cu postul acesta să-Mi faci tu bine Mie, căci pentru Domnul
e bine să lucrezi tu, şi nu pentru tine, iar Domnul va avea grijă
de tine pentru lucrarea ta cu El, pentru iubirea ta de El, poporul
Meu, şi El îţi va adăuga ţie pe cele de trebuinţă. O, uită-te la
omul cel zidit de mâna Mea, care numai în lacrimi a stat de
când a căzut din Mine şi până acum când Eu Mi-am ridicat
popor ca să vin la el cu sfinţii şi să rostesc cuvânt de înnoire a
lumii în mijlocul lui şi să-i şterg lacrima omului zidit de mâna
Mea, căci cu cuvântul Eu lucrez, şi nu altfel este facerea Mea,
poporul Meu, numai să pot Eu încăpea cu omul şi cu rostirea

cuvântului Meu pe pământ, fiule de azi al cuvântului Meu. 
O, popor aşteptat de morţi şi de vii! O, popor hărăzit de

Dumnezeu pentru lucrare de cer pe pământ! Iată, tu trebuie să
lucrezi cu Mine lucrarea înnoirii lumii, lucrarea învierii făpturii,
şi să fii tu ieslea în care se coboară cuvântul lui Dumnezeu, cu-
vântul facerii după şapte mii de ani de la căderea omului, căci
omul a căzut din Dumnezeu şi a făcut lacrimă multă în urma
lui, în Mine a făcut lacrimă, căci Duhul Meu a suflat peste el şi
a pus în el duh de viaţă ca să-l am pe el casă a Mea apoi. O, nu
M-a mai adăpostit omul în el după ce a călcat cuvântul Meu ca
să nu Mă mai asculte, şi Mi-a făcut durere şi lacrimi omul şi nu
M-a mai iubit, şi iată, Fiul Omului nu are unde să-Şi plece
capul, aşa cum am spus Eu acum două mii de ani când Mi-am
arătat durerea Mea la cei de atunci care aveau apoi să Mă
urmeze şi să aşez Eu în ei credinţa în Dumnezeu şi ascultarea
de El şi lucrarea cea pentru El, lucrare pe care Mi-a stricat-o
omul pe care l-am zidit Eu pentru lucrările Mele. 

O, poporul Meu, te binecuvintez pentru lucrarea Mea cu
tine şi cu care să lucrezi tu peste tine puterea postului de bu-
cate, dar nu uita: fii blând şi smerit cu inima, şi învaţă de la
Mine aceasta, aşa cum Eu i-am îndemnat şi pe ucenicii Mei
cei de acum două mii de ani. O, nu învăţa de la om lucrarea
aceasta; învaţ-o de la Mine, căci Eu aşa am spus: «Învăţaţi de
la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima». Te binecuvin-
tez cu acest bun, poporul Meu, şi aşa să împleteşti tu lucrul
postului de bucate, şi fiecare fiu al poporului Meu să aibă grijă
mare de duhul păcii şi al neîncordării în tot lucrul cel cu mâna
şi cel cu duhul, iar înfrânarea voastră de la bucate să vă fie
ajutată de duhul acesta blând şi de smerenia inimii, fiilor, şi
acestea să le lucraţi pentru Mine, pentru izbânda Mea cea
lucrată cu lacrimi şi cu mare răbdare şi aşteptare după om ca
să-i aduc Eu omului izbăvirea şi răscumpărarea pe care i-am
plătit-o când M-am lăsat pe cruce pentru el. Iubirea Mea pentru
om să Mi-o întoarcă omul, şi să Mă asculte el ca să-l pot Eu
ocroti pe el, căci diavolul îl trage mereu pe om din Mine prin
neascultarea de Mine a omului, şi iată, omul trebuie să înveţe
cum să se întoarcă în Mine şi cum să stea în Mine, şi ca să nu-l
mai găsească diavolul pe el în afara Mea. Amin. 

O, omule neputincios, întoarce-te la Mine ca să scapi de
duşmanul tău şi al Meu, căci cine îţi este duşman nu-ţi poate
face bine. Cine te scoate din Dumnezeu, acela îţi este duşman,
omule neputincios, iar tu fără Mine nu poţi face nimic, nimic
din ceea ce zici tu că faci ca să ai şi ca să le pierzi apoi, căci
tot ceea ce faci tu, le faci ca să le pierzi, şi tu nu mai ştii aceasta
dacă stai în afară de Mine şi fugi de pe calea Mea. O, hai să te
ajut de-acum, hai, omule neputincios! O, lasă-Mă să-ţi stau în
cale şi să te iau în barca salvării. Aşează-te să te înfrânezi de
la mâncare şi dă de la tine carnea şi fă voia Duhului Sfânt,
omule neputincios! Amin. 

O, fii ai oamenilor, nu mai mâncaţi carne! Nu vă mai
lăsaţi târâţi de această ispită care naşte în voi duhul desfrânării,
de care voi nu vă mai pocăiţi. Ajunge! Nu mai mâncaţi carne!
Nu mai beţi băuturi nimicitoare, fii ai oamenilor! Scuturaţi-vă
de pofta trupului şi de pofta ochilor, care vă trag la desfrânare,
şi nu mai hrăniţi prin acestea duhul trufiei vieţii şi al desfrânării
vieţii, căci viaţa este numai cea de la Dumnezeu, numai cea cu
Dumnezeu trăită, şi altfel nu este viaţa. Luaţi de la Mine calea
vieţii şi pocăiţi-vă de cele rele din voi şi învăţaţi de la Mine,
căci Eu sunt blând şi smerit cu inima, şi aşa să vă învăţaţi şi
voi să fiţi în toate zilele de post de bucate, căci altfel postul
vostru nici pentru voi nu vă este de folos, fiindcă nu numai cu
trupul, ci cu duhul trebuie să înveţe trupul să postească. Şi dacă
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vreţi viaţa cea de veci, nu mai mâncaţi carne, nu mai mâncaţi
carne, o, fii ai oamenilor, şi iubiţi-L pe Dumnezeu ca să puteţi
a ceasta, şi pentru El să puteţi aşa, căci El vă iubeşte şi vă aş -
teap tă să-L iubiţi, şi aşa să scăpaţi voi de robie, şi aşa să învăţaţi
voi să fiţi vii. Amin. Binecuvântată să vă fie iubirea de Dum-
nezeu şi zilele de post pentru biruinţa lui Dumnezeu în voi, da -
că veţi iubi pe Dumnezeu în ele. Eu vă dăruiesc pu tere de
iu bire şi credinţă prin iubire. Eu vă dau pacea Mea, şi nu pre-
cum vă dă lumea vă dau Eu, ci vă dau precum am dat-o celor
ce s-au mântuit prin iubirea lor de Dumnezeu, o, fii ai oameni -
lor, căci Dumnezeu este mântuirea omului şi slava celor ce-L
iubesc pe El pentru slava Lui pe pământ. Amin. 

O, poporul Meu, apleacă-te, fiule, ca să Mă aştepţi me -
reu în mijlocul tău cuvânt. Apleacă-te, fiule, căci aplecarea este
iubire, şi iată, Eu Mă aplec şi Mă fac cuvânt peste tot pământul
prin aplecarea ta sub cuvântul Meu. Apleacă-te, poporul Meu,
spre lucrarea binecuvântării cea mai de sus, căci acolo unde lo -
cuiesc fraţii împreună, acolo trebuie să fie loc frumos prin unire,
loc al binecuvântărilor Mele, aşa cum roua binecuvin tează în di -
mineţi pământul, şi iată, unde este unire şi împreună lucrare de
fraţi întru iubirea Mea, acolo am poruncit Eu, Domnul, binecu-
vântarea şi viaţa până în veac, poporul Meu. Bine cu vântată să
fie iubirea ta, iar vremea postului care începe acum, să te crească
în iubire, să te facă cer pe pământ între frate şi frate, să te facă
blând şi smerit cu inima, ca Dumnezeu, şi să te binecuvinteze
pe tine pe pământ jos, şi în cer sus, căci aşa am poruncit Eu bine -
cuvântărilor Mele să stea şi să fie şi să cuprindă în ele pe cei ce
împreună locuiesc în unire în numele Meu, şi ca în cer pe pământ
locuind ei înaintea Mea, primindu-Mă mereu ca să am la ei casă
şi masă şi să am slava Mea între ei. Amin. 

O, poporul Meu de demult, de când am venit Eu cuvânt
pe pământ acum, la sfârşit de timp! O, apleacă-te şi tu! Aplea -
că-te, tată, să faci voia Mea! Nu este dragoste de Dumnezeu
mai mare ca aceea ca să facă omul voia lui Dumnezeu. Aplea -
că-te cu pocăinţă şi apleacă-te cu postire sfântă şi bineplăcută
Mie, şi apoi îmbracă-te cu putere ca să poţi pentru Dumnezeu,
popor de demult al Meu. Îmbracă-ţi casa în sfinţenie, şi apoi
trupul, şi apoi viaţa, poporul Meu de demult, şi nu uita petre-
cerea Mea cu tine atâta timp în vremea Mea cu tine la începutul
şi la mijlocul lucrării Mele cu tine acum pe pământ cuvânt. Te
învăţ viaţa şi te îndemn pentru ea. Aşează-te la împodobit prin
povaţa Mea de peste tine. Apleacă-te spre înfrânare şi învaţă
de la ea pocăinţa, căci înfrânarea te scapă de trândăvia cea pen-
tru suflet şi de multele griji ale vieţii, de iubirea de stăpânire
pes te tine însuţi şi de vătămătoarea grăire în deşert, precum
îmbuibarea îl îndeamnă pe om la acestea. Tu însă caută să te
aşezi la împodobit pentru duhul curăţiei, pentru smerenia min -
ţii şi a inimii şi pentru răbdarea în toate câte te încearcă, şi aces-
tea vor fi încununate de dragostea cu care le vei lucra, căci
toa te prin dragoste sunt şi se fac ca să fie. Amin. 

Apleacă-te, poporul Meu de demult, şi ia peste viaţa ta
voia Mea, căci Eu, Domnul, te aştept cu ea împlinită înaintea
Mea, ca să-ţi şterg vina că M-ai părăsit, şi iarăşi să fii tu al Meu,
şi Eu al tău, poporul Meu de demult al Meu. Amin, amin, amin. 

5/18 februarie 2007

Duminica întâi a Postului Mare, a ortodoxiei

Sfinţii sunt cei ce n-au loc în lume, iar cei numiţi sfinţi îşi primesc
plata pe pământ. Strigare de trezire peste România, patria cerească 

pe pământ. 

EE u sunt Dumnezeul celor credincioşi şi sfinţi. Tatăl,
Fiul şi Duhul Sfânt, aceasta este pecetea celor

sfinţi, căci în acest nume ei sunt credincioşi şi sfinţi, iar numele
acesta este numele lui Dumnezeu. Amin. 

Eu, Domnul, Mă fac cuvânt în mijlocul neamului român
şi hrănesc cu el un popor credincios cuvântului Meu, căci când
M-am aşezat lângă Tatăl în ziua înălţării Mele de lângă ucenici
acum două mii de ani, le-am spus celor ce au crezut în venirea
Mea atunci: «Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacului». Amin.
O, numai cu cei credincioşi şi sfinţi am putut Eu să împlinesc
această Scriptură, căci aceştia, crezând şi împlinind, au ales
mai mult ocara pentru numele Meu decât duhul lumii şi
bogăţiile lui trecătoare, fiindcă ei nădăjduiau în răsplătirea cea
pentru sfinţi. Sfinţii sunt cei dispreţuiţi de lume şi n-au loc în
ea, şi acesta este semnul că ei sunt ai lui Dumnezeu pe pământ,
iar cei ce sunt numiţi de lume sfinţi, aceia îşi primesc plata pe
pământ pentru cele bune ale lor, închinate numelui Meu, căci
slava şi preţuirea cea de la lume îi despart pe ei de răsplătirea
spre care ei privesc. 

O, poporul Meu cel din români, care stai credincios sub
mana aceasta cu care Eu, Domnul Dumnezeul tău, te hrănesc
din cer! Tu să te bucuri că eşti numit rătăcit şi abătut de la calea
Mea, că iată, de când am ieşit Eu ca să luminez din mijlocul
tău cu învăţătura Mea peste pământ, s-au sculat şi te-au
dispreţuit toţi cei ce îşi zic credincioşi şi creştini ai lui Hristos
şi îşi zic că sunt ai dreptei credinţe şi că tu eşti sectă, şi nu vor
aceştia să bea şi să simtă viaţa cuvântului Meu cel din mijlocul
tău, şi nu vor să ştie aceştia că Eu am putere şi am voie, ca un
Dumnezeu adevărat ce sunt, să grăiesc peste om până la
sfârşitul timpului şi nu să stau fără de lucru, fără de cuvânt, şi
nu să cuvinteze numai omul care îşi zice credincios, iar Eu nu.
O, Eu sunt cuvântul lui Dumnezeu, şi de aceea am venit şi vin
cuvânt pe pământ, şi nu sunt hristosul cel mincinos despre care
să se audă: «Iată-l, este aici sau acolo», ci sunt glasul Duhului
Sfânt, şi pe Care Îl torn peste cei ce Mă aşteaptă să vin cu
mângâierea pe pământ la ei, şi numai la aceia pot Eu să-Mi
găsesc sălaş de facere a omului, căci cei credincioşi sunt casa
Mea, cortul Meu pe pământ, şi Îmi găsesc plăcerea în ei, şi apoi
îi scot din lume ca să fie ei cu Mine şi să nu mai guste din
plăceri care trec, ci de la Mine să mănânce, şi să se facă ei ţara
Mea de nuntă, căci Eu sunt Mirele Cel scump, şi de la Tatăl
Savaot vin cuvânt pe pământ, şi nu pot să vin fără să am
mireasă pe pământ, şi iată, Eu împlinesc în mijlocul neamului
român Scriptura prin care am spus aşa: «Cel ce crede în Mine,
voi veni la el şi voi face casă la el şi voi cina cu el şi Mă voi
arăta lui». Amin. 

O, ţara Mea română, ţara Mea cu comoara Mea în ea!
O, tu nu vrei să te trezeşti şi să cunoşti glasul Meu de peste
tine, glasul Mirelui Care dă să te peţească pe tine ca să fii a
Lui între neamuri. Am venit cuvânt din cer în mijlocul tău peste
un popor credincios, şi tu spui că nu sunt Eu, şi iată, nu cunoşti
glasul Meu, dar te numeşti fiică a dreptei credinţe, şi iată ce
faci tu! O, ce faci tu în ziua aceasta, în duminica aceasta pe
care părinţii au numit-o duminica dreptei credinţe! Tu în loc
să iei de la Mine Duh Sfânt şi credinţă în venirea Mea cuvânt
peste creştetul tău, tu îţi pui supuşii să-ţi dea bani şi să strângi
tu bani pentru ortodoxie. Mă uit în tine, Mă uit în biserici şi
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Mă frâng de durere, ţara Mea dată Mie de Tatăl la naşterea Mea
ca să fii casa Mea la venirea Mea a doua oară de la Tatăl. O,
dacă tu ai fi a dreptei credinţe prin slujitorii din tine care-şi zic
apostoli ai lui Hristos, tu ai face altceva în ziua aceasta a po -
menirii celor drepţi ai Mei prin vreme, şi ai face ce au făcut
drepţii Mei. Tu însă ai duh de lume, iar Eu am spus celor cre -
dincioşi să nu iubească duhul lumii şi dulceaţa cea trecătoare
a traiului cel trupesc pe pământ. 

O, ţara Mea cu comoara Mea în ea, Eu te numesc prin
cuvântul Meu patria cerească, patria sfinţilor Mei din cer şi de
pe pământ, căci cuvântul Meu vine pe nori până deasupra ta,
şi cu oştirile cereşti vin Eu cuvânt în tine, şi nu vin singur, şi
ţi-am pus nume mare şi te numesc patria cerească pe pământ.
O, numai oameni îngâmfaţi găsesc în tine sub nume de slujitori
ai dreptei credinţe, şi au uitat aceştia că Eu acum două mii de
ani tot aşa am fost primit de poporul la care am venit atunci, şi
M-au numit diavol, iar pe ucenicii Mei cei puţini i-au numit
rătăciţi şi rătăcitori ca şi pe Mine şi i-au numit secta nazarinea -
nului, şi iată, iarăşi este ceea ce a mai fost, căci acum Eu vin
cuvânt în mijlocul tău, şi tu nu cunoşti glasul Păstorului Cel
bun, Cel Care Şi-a pus viaţa pentru oile Sale pentru ca să le
poată paşte apoi. Oile Sale cunosc glasul Său, şi numai acelea
sunt oi, şi nu sunt oi cele pe care Eu nu le pot păstori. Eu sunt
mereu astăzi, Eu sunt mereu, dar omul s-a învăţat altfel să vrea
cu Mine şi să se creadă al Meu. Eu însă spun aşa: cel ce nu
primeşte strigarea Mea după om acum, cel ce nu leapădă duhul
lumii şi pofta ei cea care trece, acela nu este scris cu cei sfinţi
care au ştiut şi ştiu să creadă când Domnul încearcă la uşa lor
şi bate ca să intre şi ca să creadă ei apoi în glasul Meu cel plin
de hrană pentru ei, şi iată, Eu sunt Păstorul Cel bun şi Îmi
cunosc oile Mele, şi ale Mele Mă cunosc pe Mine, iar cel ce
nu lucrează tot aşa, nu poate fi păstor de oi. Amin. 

O, ţara Mea de la sfârşit de timp, te chem să ştii să crezi
şi să te faci a Mea, ţara Mea. Te aştept să te găteşti pentru
Duhul Sfânt, căci Eu Mă fac cuvântul Duhului Sfânt în mij -
locul tău şi torn din El peste tine ca să-ţi aduc înnoirea şi să fii
tu după adevăr patria cerească, patria dreptei credinţe, şi să fii
miloasă ca Dumnezeu, o, patria Mea de azi, că M-am aciuat în
tine cu ieslea cuvântului Meu care vine cu norii până deasupra
ta ca să te hrănească din cer şi nu de pe pământ, ţara Mea. O,
scoală-te şi te găteşte pentru Dumnezeu după voia Lui cea
sfântă şi nu-ţi uita părinţii sfinţi, ţara Mea. Scoală-te şi vino,
dar vino să crezi că Eu sunt Cel ce te hrănesc şi că sunt Păstor,
căci tu nu ai păstori cu milă de tine, şi eşti săracă, eşti tare
săracă de cele din cer, ţara Mea. O, te-aş striga durut, te-aş
striga mult, că durerea Mi-e mare de la necredinţa ta, dar tu ai
în tine slujitori străini de Duhul Sfânt, şi care te pândesc de
peste tot ca să nu te scape de sub stăpânirea lor şi să fii tu a
Mea şi nu a lor. Tu însă ia din Duhul Meu şi înviază prin cre -
dinţă şi prin hrana cea de sus, ţara Mea, căci prin ea Eu te îm-
podobesc şi te păstoresc şi te pregătesc să fii patria cerească,
ţara slavei Mele, ţară cu Mire, şi nu-ţi fac ţie rău prin hrana
Mea cea de sus peste tine, o, iubita Mea. Amin, amin, amin. 

O, popor al cuvântului Meu în mijlocul neamului ro -
mân! Mi-am ostoit arşiţa Duhului Meu, Care stă aprins în Mine
pentru acest pământ ales de Tatăl Meu ca să fie el ţara cuvân-
tului Meu cel de la sfârşit, patria cerească pe pământ. Am grăit
cu neamul român, căci el este cu auzul astupat pentru strigarea
Mea când bat la uşa lui, iar cei ce-l păstoresc pe el, îl ţin rob şi
îl învaţă să nu creadă că Domnul grăieşte din cer pe pământ.
Tu însă întăreşte credinţa ta în cuvântul Meu, căci Eu, Domnul,
voi răsplăti curând, curând credinţa sfinţilor Mei, şi se vor

ruşina atunci toţi necredincioşii, şi vor suspina cu jale toţi cei
ce s-au crezut drepţi în credinţa lor care nu a dat rod din ea nici
pentru ei, nici pentru Dumnezeu. 

Eu, Domnul, binecuvintez credinţa ta, poporul Meu cel
luat din români, căci Eu nu sunt hristosul cel mincinos, cum
Mă numesc cei ce nu cred auzind de Mine şi de tine, ci sunt
Cel ce te binecuvintează pe tine pentru darul ce-l ai de la Mine,
darul credinţei sfinte, căci Eu sunt Cel ce am spus: «Fericit
este cel ce crede până nu vede», aşa cum cei sfinţi au crezut şi
au împlinit cuvântul Meu prin darul Meu de peste ei, darul
credinţei cea de sus, darul credinţei sfinte care ştie să-L pri -
mească pe Dumnezeu ca Avraam, ca Moise, ca Daniel şi ca toţi
cei ce au fost fii ai credinţei sfinte, fii ai lui Dumnezeu prin
faptele credinţei lor, care-şi are răsplătirea în vecii, poporul
Meu. Amin, amin, amin. 

12/25 februarie 2007

Duminica a treia a Postului Mare, a sfintei Cruci

Necredinţa omului este crucea cea grea a Domnului. Omul trebuie
să-şi cunoască mândria şi îngâmfarea, iar Domnul să-i cunoască
smerenia sa. Strângerea laolaltă în rugăciune a celor de sub acelaşi
acoperământ. Descurcarea pricinilor dintre fraţi. Lucrarea 

neîntristării. 

SS unt Fiul lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu adevărat
din Dumnezeu adevărat, de o Fiinţă cu Tatăl, Cel

prin Care toate s-au făcut şi se fac, şi Care S-a coborât din
ceruri de S-a făcut Om născut din Fecioară, şi apoi Eu am fost
răstignit pe cruce de cei necredincioşi, dar am înviat prin cruce,
şi după ce i-am învăţat pe ucenicii Mei cei credincioşi credinţa
şi lucrarea ei şi a lor în numele Meu peste pământ, M-am aşezat
iarăşi lângă Tatăl de-a dreapta Sa, iar acum, după făgăduinţa
cea din Scripturi, vin iarăşi, şi, iată, iarăşi Îmi ridic un popor
credincios Mie, o mână de ucenici, ca să-i învăţ pe ei că împă -
răţia Mea, pe care am adus-o pe pământ prin crucea Mea cea
grea, nu va avea sfârşit, căci Duhul Sfânt, Care aduce viaţă şi
Care face viaţă în om, Se slăveşte din Tatăl şi din Mine, aşa
cum S-a slăvit prin prooroci, şi întăreşte pe pământ biserică
sfântă, cu Dumnezeu pe masa ei trup şi cuvânt, spre iertarea
păcatelor celor credincioşi, care se sfinţesc pentru Dumnezeu,
şi spre învierea făpturii, ca să vină pe pământ viaţa veacului
ce va să fie. Amin. 

O, crucea Mea cea grea, poporul Meu de azi, a fost
necredinţa omului. Venisem de la Tatăl să cercetez poporul
căruia îi dăduse Dumnezeu făgăduinţele, dar poporul acela
n-a fost credincios lui Dumnezeu şi trimiterii Mele la el de la
Tatăl aşa cum era proorocit, şi s-a purtat cu Mine ca şi cu un
rău făcător asupra lui Dumnezeu şi asupra omului, căci omul
în care nu locuieşte Dumnezeu cu voile Lui, cu Duhul Lui, e
om îngâmfat, om care strică în el trupul său, locaşul împărăţiei
Mele în om. Când mintea omului nu se poartă înaintea Mea şi
înaintea omului ca după Duhul lui Dumnezeu în ea, atunci
omul e stăpânit de voia sa însăşi şi nu-L are pe Dumnezeu de
Stăpân şi nu are împărăţia lui Dumnezeu odihnă în el, şi Îl
doare pe Dumnezeu de la om, şi omul este durerea Mea şi cru -
cea Mea cea grea, poporul Meu. Tu însă smereşte-te mult pen-
tru Mine şi pentru suferinţa Mea chiar dacă nu ştii taina şi plata
smereniei tale, căci tainică este fiinţa omului, şi omul lucrează
cu ea fără să ştie binele sau răul, iar Eu, Domnul, Mă mângâi
sau sufăr de la om, şi tainic port aceasta, căci Duhul este Cel
ce ştie, şi nu trupul, poporul Meu. 

O, mare şi mângâietoare este la Dumnezeu umilinţa
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omului, smerenia cea pentru Mine, Cel ce am suferit şi sufăr
de la necredinţa omului, căci aceasta este crucea Mea cea grea,
şi nu ştie omul ce este crucea Domnului. O, mare Îmi este mân -
gâierea de la omul care Mă mângâie în crucea Mea cea grea!
Şi după cum cel mândru nu-şi cunoaşte mândria, după cum cel
îngâmfat nu-şi simte îngâmfarea şi nu cunoaşte vătămarea care
îi vine de la ea, tot aşa cel cu adevărat smerit nu-şi cunoaşte
smerenia sa, şi mereu se umileşte pentru roada smereniei prin
care el ştie ce dobândeşte luptându-se pentru ziua izbândei lui
de la Cel ce răsplăteşte cu bine sau cu rău faptele omului, şi,
iată, cel smerit cu inima este mângâierea Mea şi lucrarea Mea
pe pământ, poporul Meu. 

Am avut atunci ucenici-mângâiere, şi voiesc să am şi
acum, şi te învăţ să-Mi fii ucenic-mângâiere, fiule al poporului
Meu de azi, care auzi glasul Meu cel dumnezeiesc peste tine.
O, iubeşte-L pe Dumnezeu din tot sufletul tău, cu inima şi cu
cugetul şi cu lucrarea ta cea bună, şi să-l iubeşti şi pe aproapele
tău aşa cum Dumnezeu a iubit omul, de a dat suflare de viaţă
la tot omul care se naşte om pe pământ şi la toate cele ce se
nasc şi iau suflet în ele. Îmi trebuie ucenici-mângâiere, căci
cru cea Mea e cu durere mare de la om, şi omul nu-şi cunoaşte
în gâmfarea şi vătămarea care vine de la ea, căci îngâmfarea
este însăşi vătămarea omului, şi plânge Dumnezeu pentru omul
orb cu sufletul cel luat din Dumnezeu, poporul Meu. 

O, mare mângâiere Mi-au dat sfinţii şi părinţii lor cei
sfinţi, şi iată, a rămas îndătinat de la părinţii sfinţi pocăinţa,
nevoinţa, crucea, postul, iubirea cea pentru Dumnezeu şi unirea
omului cu Dumnezeu prin ele, poporul Meu. La începutul
grăirii Mele acum cu poporul cel chemat să creadă venirii Mele
cuvânt de la Tatăl, Eu, Domnul, l-am învăţat pe el cum să facă
rugăciune, cum să postească şi cum să se umilească şi cum să
se pocăiască şi cum să se poarte cu Mine şi între frate şi frate,
cum să iubească şi cum să stăruiască în viaţa lui cu Dumnezeu,
iar el trebuia să Mă mângâie cu împlinirea poveţelor Mele de
peste el, dar lui i-au crescut copiii, care s-au dus spre duh de
om şi spre duh de lume apoi, şi Mi-au împiedicat paşii celor
cu care Eu am grăit şi M-am mângâiat învăţându-i pe ei să-Mi
slujească Mie pe pământ. O, dulce şi frumoasă este învăţătura
pentru cele sfinte în om şi pentru om, iar Eu, Domnul, mereu,
mereu am stăruit cu ea de deasupra pentru statura cea sfântă a
celui ce M-a auzit azi de lângă Tatăl cuvântând cuvântul vieţii
veşnice, duhul cel proorocit demult să vină pe pământ şi să-I
facă Domnului ucenici-mângâiere. 

Suspinul Meu e greu, poporul Meu, şi dau să Mi-l
mângâi când Mi-l spun ţie. Mai e un pic de timp, şi tu vei cânta
„Hristos a înviat“, dar la tine să nu fiu pe cruce nici înainte,
nici după sărbătoarea învierii Mele, ci tu să-Mi arăţi mereu,
Mie şi celor ce te pot vedea, că în tine Hristos a înviat şi că
este viu prin fapta şi prin Duhul Lui în tine, şi te îndemn,
poporul Meu, să-Mi dai mângâiere, căci crucea Mea cea grea
este necredinţa omului. Tu să te dovedeşti credincios prin pe-
trecerea Mea în tine şi cu tine, căci cei ce nu petrec întru Mine
nu sunt scrişi cu cei credincioşi. Tot omul care calcă în el voia
lui Dumnezeu pentru voia sa însăşi este scris cu cei necredin -
cioşi dacă el poate să facă şi nu face voia Mea, dacă el ştie voia
Mea şi nu o face pe ea voie a sa, poporul Meu. 

O, copii priveghetori şi învăţători peste cei ce învaţă voia
Mea în voia lor! Vreau să grăiesc pentru voia Mea în ei, vreau
să fac voia Tatălui, căci Tatăl Mă îndeamnă să le grăiesc, nu de
la Mine Însumi iau şi grăiesc. O, tot aşa să facă şi cei ce vin să
stea lângă lucrarea Mea de cuvânt de sus şi lângă voi. Precum
fac Eu, Fiul Tatălui Dumnezeu, aşa şi ei să facă, aşa şi ei să

grăiască, şi prin Mine să grăiască şi să înfăptuiască, şi prin voi,
fiilor, şi nu prin ei înşişi. Să nu calce ei în ei voia lui Dum nezeu
pentru voia lor, căci a rămas îndătinat de la sfinţi şi de la părinţi
lucrarea umilinţei, a pocăinţei, a rugăciunii, a pos tului, a crucii
şi a toate cele prin care omul se mântuieşte de sine şi se
dăruieşte lui Dumnezeu şi locaş lui Dumnezeu. Amin. 

Acum, copii priveghetori, aduceţi mângâiere Mie prin
slujire bisericească, şi în duh de biserică daţi-vă Mie şi slavei
Mele de la voi, şi învăţaţi-i mereu pe cei ce stau lângă cuvântul
Meu şi lângă voi, învăţaţi-i să fie ca sfinţii şi ca părinţii lor cei
sfinţi, căci ucenici sunt numai aceia care sunt ca învăţătorul
lor, dar dacă au învăţător, fiilor copii. Cel ce are învăţător este
acela care ia tot lucrul lui, cel cu duhul şi cel cu fapta, de la
învăţătorul lui şi nu de la el însuşi. Amin. 

Iată lucrare de învăţat peste om: omul trebuie să înveţe
să-şi cunoască îngâmfarea şi mândria care vine de la aceasta,
iar Dumnezeu să cunoască smerenia omului şi toată lucrarea
care vine de la ea. Amin. Aceasta este lucrarea în care trebuie
să stea omul şi să lucreze cu ea împotriva a tot ce nu înseamnă
Dumnezeu în om. Amin. 

Şi vom sta apoi să lucrăm tot sfatul zilei de azi, căci azi
sărbătorim lucrarea drumului nevoinţei şi al umilinţei, lucrarea
postului cel pentru Dumnezeu şi pentru mila de Dumnezeu, şi
mari sunt pentru Mine şi pentru om sărbătorile milei de Dum-
nezeu, şi iată sărbătoare pentru puterea nevoinţei şi mângâiere
pentru această putere. Duhul, nu trupul trebuie mângâiat, fiilor
copii. Aşa să-i învăţaţi pe cei ce stau lângă lucrarea Mea cu
voi: cu duhul să stea, şi apoi cu trupul să împlinească lucrarea
duhului şi să se facă Mie mângâiere prin credinţa lor, căci cru -
cea Mea cea grea este necredinţa omului, şi Eu vin, şi nu
găsesc credinţă pe pământ în venirea Mea. Cu duh mângâietor
am spus acum două mii de ani şi am lăsat scris şi aşa am spus:
«Când va veni Fiul Omului va mai găsi credinţă pe pământ?».

Ne întoarcem în carte, copii din porţi, şi vom aşeza în
ea poveţe mari şi ordine cerească pentru cei ce stau lângă cu-
vântul Meu, şi fericiţi sunt şi vor fi cei ce ştiu să ia şi să stea în
Dumnezeu apoi, şi Dumnezeu să poată sta în ei cu chipul Său
cel plin de umilinţă, căci Duhul Meu este umilinţa, şi prin ea
dau Eu glas Duhului Sfânt, şi prin ea Eu sunt Dumnezeul tău,
şi te învăţ să fii asemenea Mie, blând şi smerit cu inima,
poporul Meu. Amin, amin, amin. 

*

HH ai, copii din porţi, să întărim iubirea Mea în cei
ce dau să stea alipiţi lângă Mine şi lângă voi, căci

iubirea Mea îl îndumnezeieşte pe om, şi omul poate prin ea
pentru Mine şi pentru el. Eu sunt iubire, fiilor copii, iar cel ce
are iubire este acela care se îndumnezeieşte, căci se umple prin
ea de Dumnezeu, şi apoi se aşează cu duhul şi cu trupul pe
placul Meu, şi Eu îi sunt Stăpân, iar el Îmi este fiu. Cine-L are
pe Domnul de Stăpân peste el, acela Îmi este fiu, şi nu slugă,
căci ca un fiu se lasă călăuzit, şi se dovedeşte credincios când
el lucrează aşa, când el Mă vrea Stăpân al vieţii lui, cerându-Mi
mereu viaţă peste el. Viaţa cea fără de moarte peste om este
viaţa cea plină de Dumnezeu în trupul omului, este Fiinţa Mea
cea blândă şi dulce, trăită de omul care nu păcătuieşte, căci
cine Mă iubeşte nu mai păcătuieşte, şi se face iubire care nu
moare niciodată, căci precum păcatul este moarte în om, tot
aşa iubirea este viaţă în om, iar Eu, Domnul vieţii, Mă aşez în
om şi trăiesc în el când el trăieşte în Mine, şi iată, taina vieţii
cea fără de moarte n-o înţelege omul care dă să vină după Mine
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pentru viaţa lui şi nu pentru viaţa Mea în el. Cel ce nu înţelege
care este taina vieţii în om, acela nu-şi lucrează viaţa, acela nu
ştie că viaţa nu se capătă, ci se trăieşte, şi numai trăind-o se
dobândeşte ea. Eu sunt viaţa, dar cel ce nu Mă trăieşte pe Mine
în el, acela nu ştie încă să vină, nu ştie cum să vină după Mine
ca să aibă viaţă veşnică apoi în el. 

O, e mare taină lucrările Mele cu omul, şi fericit este cel
ce se face ucenic al vieţii veşnice, iar Eu, Domnul, voiesc să
las poveţe mari în cartea Mea cu poporul Meu de azi şi să-l
ajut pe el spre înţelepciunea aceasta şi să vrea el să o aibă pe
ea apoi, căci omul în care nu locuieşte Dumnezeu cu voile Lui,
cu Duhul Lui, acela este om îngâmfat, om care strică în el
trupul lui, locaşul împărăţiei Mele şi al Duhului Meu în om,
căci omul care se poartă cu mintea lui ca după el şi nu ca după
Duhul lui Dumnezeu în ea, acela este stăpânit de voia sa însăşi
şi nu-L are pe Dumnezeu de Stăpân al vieţii lui, chiar dacă el
dă să vină după Mine, alegându-şi mai întâi aceasta. 

O, copii străjeri din partea Mea pentru cei ce-Mi dau
Mie viaţa lor! Măcar de două mii de ani Mă doare de la omul
care vine după Mine şi nu ştie ce înseamnă să vină. Eu am spus
pentru cel ce voieşte să vină după Mine, am spus să se lepede
de sine şi să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze aşa şi nu altfel. Nu
este fără cruce cel ce vine după Mine. Cu Mine nu e ca pe pă -
mânt fericirea pentru om. Cu Mine e cu cruce, şi nu e drum
mai slăvit pentru om ca şi drumul crucii, iar crucea este mai
întâi lepădarea de sine, ca să poată omul purta cu Mine toate
cele ce îi încearcă viaţa spre lămurirea statorniciei credinţei lui
în Dumnezeu şi a iubirii lui pentru Dumnezeu. Eu nu pot cu
omul până nu-i încerc iubirea şi credincioşia, dar cel ce nu ştie
să se lepede de sine pentru trăirea Mea în el, acela este prins
în cursa necredinţei apoi, şi nu-şi mai păstrează în el viaţa care
nu moare, iubirea care îl îndumnezeieşte pe om şi prin care
omul nu mai moare. 

Iată, omul nu ştie să nu moară şi nu ştie să trăiască, iar
Eu, Domnul, Mă gătesc acum să-l învăţ pe cel ce s-a alăturat
iubirii Mele pentru om şi să-l ajut pe el să semene cu Mine,
căci umilinţa omului, cea care seamănă cu umilinţa Mea înain-
tea omului, aceasta este cea mai mare mângâiere pentru Dum-
nezeu, iar dacă am avut atunci ucenici-mângâiere, voiesc şi
acum să am, şi pe care îi am trebuie mereu să-i învăţ, ca să ştie
ei cum să-Mi fie ucenici şi cum să lucreze ei lucrarea Mea cu
ei. Amin. 

Aşez poveţe mari în cartea Mea cu tine, popor al cuvân-
tului Meu. Mai întâi îţi amintesc şi te învăţ să calci în tine voia
ta pentru voia Mea, aşa cum este datina pentru cei sfinţi, care
ştiu să se lepede de sine pentru viaţa Mea în ei. Eu la începutul
poporului Meu de azi l-am învăţat pe el cu părintească iubire
să nu calce în el voia lui Dumnezeu pentru voia lui, căci a rămas
îndătinat de la sfinţi şi de la părinţii lor credinţa cea sfântă, şi
prin ea lucrarea umilinţei de duh şi a pocăinţei, lucrarea postului
şi a rugăciunii, drumul crucii şi a toate cele prin care omul se
mântuieşte de sine şi se dăruieşte Mie şi trăieşte pe vecii apoi,
căci cel ce trăieşte în Mine nu moare niciodată, dar cel de la în-
ceput şi cel de la mijloc popor al Meu nu a avut iubirea aceea
cu care omul se îndumnezeieşte umplându-se de Dumnezeu. Îi
spu neam adesea să nu calce în el voia Mea pentru voia lui şi îl
rugam pe el să se aşeze la rugăciune şi să păstreze vremea cu -
venită pentru rugăciune, şi să nu stea atunci în curtea casei sau
în grădină, ci să intre şi să se aşeze înaintea Mea, şi îl întrebam
pe el dacă Mă aude ce-i spun, şi îl îndemnam să nu dea de peste
el rânduiala Mea cea pentru sfinţi lăsată. Tot ce voiam să iubesc
Eu în el îl învăţam pe el, iar dacă el n-a ascultat aşa mereu, a

călcat apoi în el voia Mea pentru voia lui şi zadarnic l-am
aşteptat Eu să fie el fiul Meu şi să nu moară el. 

O, cel ce nu face rugăciune ca sfinţii, acela este prins de
diavol, iar diavolul îi dă omului moarte dacă omul îl ascultă pe
el, dar acum, Eu Îmi învăţ mereu, mereu poporul pe care îl am,
că vreau să am popor, şi vreau să fie el venirea Mea. Cel ce ştie
cum să vină la Mine, este cel ce învaţă să vină, şi iată, Eu sunt
Învăţător peste cel credincios care ştie să fie fiul Meu. Amin. 

O, poporul Meu, ca să fii poporul Meu, tu trebuie să fii
credincios în tot ceea ce Eu îţi dau şi îţi cer. O, poporul Meu,
crucea Mea cea grea a fost necredinţa omului, iar cel neas cul -
tător se dovedeşte necredincios. Aduc la tine poveţe mari, iar
tu ai grijă să le împlineşti, fiule, căci cei ce stau sub acelaşi
acoperământ trebuie să fie cu toţii una şi uniţi în tot ceea ce
lucrează ei înaintea Mea cu duhul şi cu trupul. De aceea am
spus Eu străjerilor tăi să vegheze bine ca să fie pe potrivă cei
ce locuiesc împreună, căci nu pot fi una cei ce nu se potrivesc
cu duhul şi cu iubirea şi cu credinţa şi cu ascultarea şi cu oste-
neala lor cea pentru Mine. 

Sub acelaşi acoperământ nu se aşează la rugăciune fie -
care de sine, tată, căci se bucură diavolul de această lene pentru
frăţie şi pentru rugăciune frăţească. Peste tot pe unde sunt
strânşi în chiticele fraţi care să se dăruiască voii Mele în ei şi
între ei apoi, aceia sunt rugaţi pentru împreună lucrarea lor
înaintea Mea, căci scris este: «Unde este unire, acolo a porun -
cit Domnul până în veac binecuvântarea şi viaţa», şi iarăşi
scris este: «Fericit poporul căruia Domnul este Dumnezeul lui,
poporul pe care l-a ales Domnul moştenire Luişi». 

Lucrarea postului se lucrează cu mare sfială şi cu mare
iu bi re, şi tot frăţie se cere şi pentru ea, dar mai mult decât
aceas ta se cere lucrare cu binecuvântare peste post şi peste
mâncat, căci fericit este Dumnezeul poporului cel binecuvântat
cu viaţa lui cea în Domnul trăită. Amin. 

O, poporul Meu, tu ai în mijlocul tău străjeri aşezaţi de
Mine pentru lucrarea ta binecuvântată înaintea Mea. Ai grijă,
aşa să trăieşti; ai grijă, fiule, să nu calci peste ei ca să te alegi
pe tine dacă stai alături de lucrarea Mea. Pofta şi iubirea trupu-
lui îl fac pe om să-i fie foame şi să-şi mângâie trupul apoi, iar
iubirea şi mila de Dumnezeu îl fac pe om să se înfrâneze de la
multele lui bucurii trupeşti, care-l fac pe el să asculte de trupul
său mai mult decât de Dumnezeu, Care este viaţa şi puterea
omului şi apoi iubirea cu care omul se îndumnezeieşte, um -
plându-se de Dumnezeu. Amin. 

Ai grijă apoi, fiule, de lucrarea umilinţei şi a pocăinţei,
tată, căci aceste două lucrări fac mult bine şi mult Dumnezeu
între frate şi frate, căci Eu sunt Domnul umilinţei, poporul
Meu. O, dacă între frate şi frate nu este cine să descurce bine
orice încordare până ce iarăşi iubirea se aşează, Eu, Domnul,
nu pot să primesc pe cel ce caută la Mine aşa. Duhovnicia se
învaţă de la cel ce ştie să înduhovnicească şi să îndumnezeiască
pe om, iar această mare lucrare trebuie mult căutată, ziua şi
noaptea trebuie să umbli după ea şi pentru ea, poporul Meu.
O, nici o pricină ivită şi care încordează inimile nu trebuie să
fie băgată la tăcere, căci voi sunteţi creştini, fiilor, şi trebuie să
umblaţi în lumină, şi apoi să luminaţi prin umilinţa cu care şi
Eu, Domnul, luminez. Voi trebuie să fiţi frumoşi, tată, căci cel
neumilit este om urât şi se face durere şi apăsare de suflet peste
cel ce stă frumos sub povara iubirii Mele pentru om. Voi aveţi
de la Mine aşezaţi străjeri cu inimă mare pentru voi, dar nu
uitaţi să vă daţi Mie mereu, mereu prin ei, ca să vă pot Eu face
bine, fiilor, căci tot ce sunteţi voi şi tot ce faceţi voi fără ştirea
lor în voi sau între voi şi voi, se întoarce apoi împotriva voastră
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şi a Mea, căci diavolul vă ţine cu cei vinovaţi scrişi dacă nu vă
umiliţi, dacă nu vă curăţiţi spre luminare, iar Eu sunt Domnul
orânduielii sfinte, şi numai în lumină stau şi lucrez, şi tot aşa
sunt şi cei ce s-au făcut fiii Tatălui Meu prin Mine, Domnul
umilinţei şi Stăpân al celor ce se umilesc. Amin. 

O, poporul Meu de peste tot! Tu, cel ce aştepţi să înveţi
de la Mine, învaţă şi aceasta: tot lucrul cel lucrat de tine în
gospodăria care te adăposteşte împreună cu alţi fraţi, nu trebuie
lucrat oricum, şi nu trebuie să-L biruieşti pe Dumnezeu cum
că ai făcut şi că ştii şi că eşti prin lucrul tău, căci vai celui ce,
slujind în curţile cele binecuvântate pentru lucrarea Mea, se
scoală apoi cu duh stăpânitor ca să tulbure prin vederea lui
unirea şi pacea, Duhul Meu dintre cei credincioşi. Nimeni să
nu-Mi ceară socoteală pentru vederea lui nemulţumitoare. Ni-
meni să nu Mă scoată dator pentru timpul lui cel nestatornic
lângă lucrarea Mea, căci omul este dator, şi nu Domnul. O, ni-
meni să nu apese peste bunurile Domnului cum că au fost şi
alţii mai de demult care au întins mâna şi I-au smuls lui Dum-
nezeu moştenirea cea strânsă prin Evanghelia venirii Mele a
doua oară de lângă Tatăl ca să-Mi fac un popor supus şi sfânt
Mie. Toţi cei ce au dat să deretice ei în locul Meu peste lucrarea
Mea, s-au zdrobit prin rodul voii lor, iar Eu, Domnul, M-am
ridicat şi Mi-am cruţat via şi moştenirea Evangheliei Mele. Vai
celor ce vor să nu ştie Domnul prin călăuza Lui lucrul lor, căci
tot lucrul va fi cerut de la om din mâna străjerilor, nu din mâna
slugilor, şi iată, cel care-L are pe Domnul de Stăpân peste el,
ace la Îmi este Mie fiu, şi nu slugă, căci ca un fiu se lasă călă -
u zit, şi se dovedeşte credincios când el lucrează aşa. Amin. 

Îţi amintesc din nou de duhul curăţeniei tuturor lucru -
rilor, poporul Meu, căci curăţenia este un duh, şi nu o lucrare,
după cum Eu, Domnul, ţi-am spus. Te îndemn să fii blând şi
smerit cu inima, ca să Mă poţi primi cu povaţa, fiule, căci cel
ce are părere bună despre sine, acela nu Mă primeşte, ba Mă
şi pedepseşte dacă îl cercetez, iar cel ce este aşa şi se deprinde
aşa, nu mai poate unul ca acela pentru duhul frăţiei, duh care
prin diferite daruri se desăvârşeşte şi se întocmeşte între fraţi. 

O, poporul Meu, vorba întoarsă este omul care calcă în el
voia lui Dumnezeu pentru voia sa, iar Eu atunci slăbesc cu ve -
ghea Mea prin cei veghetori din partea Mea peste poporul cel
venit ca să fie cu Mine, căci cel ce vine ca să fie tot cu el şi tot
ca el, acela nu poate ca Mine, şi poate ca el şi întoarce vorba
celui ce stă şi priveşte din lături tot lucrul lui, şi se întoarce îm-
potriva Mea şi împotriva lui lucrul lui cel fără călăuzire peste el. 

Duhul iubirii de fraţi şi dintre fraţi se numeşte duh iu-
bitor de oameni, iar cine nu-l are pe acesta, acela stă îngâmfat
şi nu-şi cunoaşte îngâmfarea şi vătămarea care vine de la ea,
chiar dacă cei ce văd îi spun lui aceasta. Duhul iubirii dintre
fraţi, duhul iubitor de oameni, acest duh voiesc Eu, Domnul,
să-l văd în tine, fiule al poporului Meu, iar dacă nu-l ai, caută
să-l capeţi, că fără el nu poţi avea iubire, nu poţi fi plin de
Dumnezeu, şi, din contra, eşti plin de nemulţumire şi de
pretenţii şi răneşti, şi nu legi rana dacă nu ai iubire, dacă nu ai
milă, iar Eu, Domnul, altfel l-am povăţuit pe creştin prin cu-
vântul Meu cel plin de viaţă pentru om. O, mare mângâiere
este la Dumnezeu umilinţa omului, smerenia cea pentru Dum-
nezeu în om, şi doresc să am ucenici-mângâiere, căci cel smerit
nu-şi cunoaşte smerenia sa, şi mereu se umileşte pentru roada
ei şi mereu lucrează în ea, şi se face mângâiere Mie cel cu
duhul umilit. Amin. 

O, copii călăuzitori din partea Mea pentru cei ce se
alătură voii Mele în ei! Învăţaţi-i pe ei prin cuvânt şi prin faptă,
căci cei ce nu lucrează lucrare cu ştire şi în lumină, aceia stau

durere a Mea şi a voastră şi se ascund în ei şi nu ştiu să se scrie
cu cei credincioşi, care se leapădă de sine pentru duh iubitor de
oa meni, pentru iubirea care se face Dumnezeu în om. 

O, câtă mângâiere aş afla dacă ar vrea toţi să fie ca voi
sau să vă asculte pe voi, căci voi Îmi sunteţi ucenici-mângâiere,
fiindcă staţi în Duhul Meu, şi staţi cu greu la cârmă din pricina
voii omului. Po vă ţuiţi mereu peste tot pe poporul Meu să caute
cu duhul frăţiei sfinte, ca să fie el cu binecuvântarea Mea peste
el, aşa cum este făgă duinţa Mea cea lăsată prin Scripturi. Amin. 

Am lăsat poveţe mari în carte, şi voiesc să fie ele trezi-
toare, tată. Vremea postului este vremea curăţeniei a toate: şi
a iubirii, şi a umilinţei, şi a răbdării sfinte. Nimeni să nu întris-
teze pentru el însuşi pe fratele său, căci mustrarea cea plăcută
Mie are lucrare pentru Mine peste om, şi nu pentru om. Să
înveţe acest popor lucrarea neîntristării de la cele pământeşti
între frate şi frate, căci Eu sunt Cel ce cunosc inimile, şi nimeni
să nu voiască altfel şi nimeni să nu-Mi ia această lucrare a
cunoaşterii inimilor. Am lăsat povaţa cea mare în această zi de
învăţătură pentru viaţă şi pentru cruce plăcută Mie de la om şi
am spus aşa: omul trebuie să-şi cunoască îngâmfarea şi mân-
dria care vine de la aceasta, iar smerenia şi toată lucrarea care
vine de la ea, să i-o cunoască Dumnezeu. Amin. 

Vă voiesc dulci unii pentru alţii, fii ai poporului Meu.
Învăţaţi să fiţi fii. Eu duhul iubirii cereşti l-am adus peste voi.
Învaţă, poporul Meu, lucrarea iubirii lui Dumnezeu între frate
şi frate şi nu sta din această lucrare, căci am spus să fie potri -
vire între fraţi acolo unde se strâng ei ca să facă voia Mea îm -
preună. Învaţă, poporul Meu, lucrarea credinţei, căci crucea
Mea cea grea este necredinţa şi îngâmfarea omului cel plin de
sine, şi care calcă în el voia Mea pentru voia sa. O, Mă uit în
mijlocul tău şi văd duh încordat, iar acest duh vine de la îngâm-
fare, poporul Meu. Eu sunt Dumnezeu, şi sunt cu duhul umilit,
şi aceasta este lucrarea Mea. Iubeşte şi tu lumina şi fii fiu al
luminii, fiu al Tatălui Meu, precum Eu, Cel umilit, sunt Fiul
Său, poporul Meu cu nume din cer. 

O, fiule, încruntarea inimii se vede pe chipul omului
când ea îşi face lucrarea în om, dar Eu voiesc chipul luminii
cereşti pe chipul tău, şi plâng după odihna feţei Mele pe faţa
ta, fiule care vii să te faci al Meu cu duhul, şi apoi cu trupul
tău şi cu lucrarea lui cea pentru mântuirea ta, şi apoi pentru
sla va Mea. O, primeşte-Mă aşa cum te-am învăţat să Mă
primeşti, poporul Meu, căci mustrarea cea pentru voia Mea în
tine nu este decât iubirea Mea cu care te cresc ca să fii al Meu
şi nu tot al tău dacă ai venit să fii al Meu. Mustrarea care poartă
în ea voia Mea, aceea nu e duh de om, iar tu învaţă-te din ea să
fii casa Mea, poporul Meu, şi să intru la tine ca să fii tu voia
Mea şi să fii mângâierea Mea, că am nevoie de ucenici-
mângâiere, iar cel ce ştie cum să-Mi fie fiu, acela ştie să fie
copil şi să se păstreze el împărăţie a Mea şi să se dea cu ea şi
să primească pentru ea. Amin. 

Iar tu, poporul Meu, stai cu iubire la învăţat, căci numai
copiii sunt cei ce învaţă, şi aşa să înveţi tu să fii, şi aşa să fii tu
voia Mea, şi ucenic-mângâiere să-Mi fii, fiule poporul Meu.
Amin, amin, amin. 

26 februarie/11 martie 2007
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Duminica a cincea a Postului Mare, a cuvioasei Maria
Egipteanca

Domnul este străpuns în trup şi în duh de voia omului. Cei nemul-
ţumiţi îşi pierd înţelepciunea mântuirii. 

SS unt Domnul Cel îndurerat de la nedragostea omu-
lui. Sunt Domnul Cel străpuns în trup cu cuie prin

mâna omului necredincios, căci crucea Mea cea grea a fost şi
este necredinţa omului, nedragostea omului. Mi-e Duhul în-
durerat pe pământ. Vin pe pământ cuvânt după două mii de ani
de la trupul Meu cel răstignit pe cruce şi nu găsesc credinţă pe
pământ şi nu găsesc dragoste, căci dragostea s-a sfârşit în om.
Credinţa în Mine este omul blând şi smerit cu inima, şi care
seamănă cu Mine la chip şi la faptă şi la dragoste, şi care-şi dă
Mie viaţa, după ce el cunoaşte cu înţelepciune minciuna cea
de pe pământ, vremelnicia care-l ţine rob pe om cu faţa ei şi
cu lucrarea ei cea văzută, iar Eu, Domnul, sunt Cel îndurerat
de la necredinţa omului şi stau străpuns în trup şi în duh de la
voia omului care nu-L iubeşte pe Dumnezeu. 

Mi-e Duhul îndurerat pe pământ şi nu găsesc mângâiere
de la om. O, până când, omule? Eu sunt Domnul Cel îndurerat
de la nedragostea ta şi sunt străpuns în duh şi în trup de la acest
păcat al tău, şi e grea de tot crucea Mea cea de la nedragostea
ta. Vin pe pământ cuvânt şi nu ştiu cum să fac cu tine ca să Mă
crezi că Eu sunt acest cuvânt, aşa cum Eu am fost Cel răstignit
pe cruce cu cuie, căci aşa a fost voia omului necredincios să
facă pentru Mine. S-au scurs de atunci două mii de ani, şi Eu
iarăşi vin şi bat la inima omului, dar nu vin arătat, ci vin
îmbrăcat în duh şi în cuvânt, şi cuvântul Meu este adevărul, şi
nu ştiu cum să fac cu tine, omule, ca să Mă crezi că Eu sunt
acest cuvânt cu care bat la uşa ta, la inima ta străină de pacea
Mea din tine, căci pacea Mea voiesc să ţi-o dau când te strig
ca să-Mi deschizi şi ca să Mă crezi. O, te-ai făcut stăpân pe
pământ şi ţi-ai făcut gospodăria ta pe el, iar pe Mine nici ca pe
un străin nu Mă mai primeşti, nici ca pe un drumeţ nu Mă mai
adăposteşti. O, nu mai ştii să-I mulţumeşti lui Dumnezeu pen-
tru suflet, omule, şi eşti nemulţumit de Mine când nu Mă
primeşti, şi tu eşti dator Mie pentru viaţă şi nu vrei să iei de la
Mine înţelepciune şi să te naşti din cer pentru ea, căci fără
înţelepciunea Mea în tine, fără Duhul Meu în tine tu nu Mă
primeşti, tu nu Mă cunoşti, omule. Eu însă îţi amintesc de
sfinţii Mei care au făcut şi în pustiu şi în loc umblat gospodăria
lui Dumnezeu, iar ei s-au făcut slujitori sfinţeniei Mele în ei
pe pământ şi s-au sfinţit şi Mi-au sfinţit pământul şi cerul,
pământul cel de sub ei şi cerul cel din jurul lor, şi umblau cu
trupul pe cer şi pe pământ blânzi şi smeriţi cu inima aşa cum
sunt Eu, şi mulţumiţi trăiau ei în Duhul Meu. 

Apleacă-te, omule, ca să-Mi auzi cuvântul şi roagă-te lui
Dumnezeu să-ţi dea credinţă sfântă în venirea Mea după om,
căci voia Tatălui Savaot este să-l trag pe om la Tatăl prin venirea
Mea aşa cum vine ea acum, purtându-Mă cuvânt peste pământ.
Eu M-am născut Om pe pământ ca să Mă las răstignit de om şi
ca să înviez din moarte şi ca să Mă duc la Tatăl iarăşi şi să-l trag
pe om la Tatăl prin lucrarea Mea cu care stau pe pământ, prin
puterea înţelepciunii cuvântului Meu, care are în el viaţa cea
veşnică, omule sărac de viaţă. O, roagă-te lui Dumnezeu, omu -
le, şi cere-I să te ajute să nu mai fii tu, ci să fie Domnul în tine
cu dragostea Lui, blând şi smerit cu inima aşa cum este El, şi
ca să te cunoască El apoi de adăpost al Său. Amin. 

O, poporul Meu, Mă las cuvânt în mijlocul tău pentru
tine şi pentru tot omul de pe pământ, că plâng sfinţii Mei de
mila Mea când Mă văd stând blând şi smerit cu inima şi

străpuns în duh şi în trup de la voia omului care nu-L iubeşte,
care nu-L miluieşte pe Dumnezeu pe pământ. Eu sunt Domnul,
iar omul este crucea Mea cea grea şi nu voieşte să se facă el
mângâierea Mea sub crucea Mea nu vrea omul să-Mi mul -
ţumească pentru suflet şi să Mă cunoască de Stăpân al vieţii. 

O, n-am fost suferit de om când am venit, şi iată, vin şi
tot vin şi nu încap cu omul să-i fac bine omului prin omul în care
Eu Mă adăpostesc şi călătoresc între oameni. La prima Mea
venire am spus la cei pregătiţi de Mine pentru oameni că oamenii
care nu Mă vor primi pe Mine nu-i vor primi nici pe ei, şi am
spus că, ascultând de la ei, pe Mine Mă vor primi oamenii. 

O, poporul Meu, grăiesc în mijlocul tău durerea Mea şi
a sfinţilor Mei. Învaţă, fiule, lucrarea mântuirii şi mângâie-L pe
Dumnezeu cu viaţa ta mântuitoare, căci oamenii nu-L primesc
pe Dumnezeu şi îşi fac pe pământ gospodăria lor, dar mântuirea
nu se lucrează cu lucrare ca pe pământ, ci ea se ca pătă prin lu-
crarea ei în om, nu prin lucrarea omului. O, poporul Meu, lu -
crea ză, fiule, lucrarea alegerii tale, căci mântuirea se capătă cu
lucrarea ei în om, nu cu lucrarea omului. Dau sfinţii să se mă -
soare cu tine când îţi văd alegerea ta, dar una e să se măsoare
ei cu tine pentru darul Meu din mijlocul tău, şi alta ar fi să dai
să te măsori tu cu ei când ai da să te piteşti sub viaţa lor cu viaţa
ta, căci iată, oamenii care se cred credincioşi Mie şi sfinţilor
Mei dau să se măsoare cu sfinţii pentru viaţa lor cea după plă -
cerea lor şi spun că Maria Egip teanca a umblat goală, dar Eu îi
spun omului că n-a fost şi nu este om pe pământ mai îmbrăcat
decât ea. Ea avea ca haină cerul, iar sfinţenia avea de casă trupul
ei. Ea asculta de sfin ţenie, nu asculta de trup, şi a făcut aceasta
pentru ca să pedep sească în însuşi trupul ei toată viaţa ei deşartă,
tot ce a fost ea până să fiu Eu, Domnul, în ea apoi. 

O, poporul Meu, Mi-e Duhul îndurerat. Nici în mijlocul
tău nu-Mi pot spune toată durerea, toată jalea Duhului Meu, pe
care Mi-o împart tainic cu cei ce Mă poartă spre tine şi spre om.
O, duhul mângâierii nu mai este pe pământ, iar crucea Mea cea
grea este necredinţa şi nedragostea omului care-Mi face cruce
Mie ca să fie el stăpân pe pământ şi să se aşeze el dumnezeu
peste om şi să-şi aibă el gospodăria sa peste cele ştiute a fi locuri
pentru cer, şi pe care omul le strică, făcându-şi lui gospodărie
şi nu Mie, aşa cum templul de la Ierusalim s-a stricat de tot pen-
tru că şi-a făcut omul în el gospodăria sa şi adunătura sa şi nu
pe-a Mea, căci voia Mea este prin prooroci, şi nu oricum este
ea. Iată, şi cei din casa în care Eu am trâm biţat prin trâmbiţa
Mea Verginica au propăşit prin Evanghelia Mea cu ea, şi apoi
nu M-au mai voit, şi acum sunt ei acolo, iar Eu nu, şi plâng în
lături ca unul care nu are rod după truda lui. Îi aud gândind şi
zicând: „Dar ce să facem cu casa asta? Să nu aibă ea fo lo si -
re?“. O, dacă n-au putut face în ea cer, pământ nici atât nu tre-
buia să facă în ea, căci pământ este pe pământ. Maria Egip tean ca
nu a avut templu ridicat în loc pustiu, dar şi aşa a făcut ea cer
pe pământ, căci s-a făcut ea însăşi templu pentru Dumnezeu,
sfinţindu-Mă pe Mine în ea ca pe Stăpânul ei şi iubindu-Mă ca
pe Dumnezeul ei, Care a mântuit-o pe ea de rău. 

O, poporul Meu, una este să se măsoare sfinţii cu tine, şi
alta este să te măsori tu cu ei. O, tu să fii înţelept, fiule. Tu să fii
blând şi smerit cu inima şi să Mă ai pe Mine de Stăpân al cuge-
tului tău, al sufletului tău şi al lucrării tale cea pentru mântuirea
ta. Măsura ta Eu trebuie s-o măsor, şi ferice ţie dacă ştii această
lucrare a înţelepciunii mântuirii, căci iată, cei de ieri şi cei de azi
răzvrătiţi în poporul cuvântului Meu nu încetează să găsească
nod în papură ca să nu Mă primească prin felul cum Eu vin ca
să-Mi orânduiesc un popor şi să-l veghez pe el prin cuvânt pen-
tru fapta lui, pentru dragostea lui, pentru rodul Meu în el. Iar Eu,
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Domnul, le spun celor ce şi-au pierdut şi îşi pierd înţelepciunea
prin judecată peste lucrarea Mea: vai celor nemulţumiţi, care ju -
decă şi învinuiesc aşezarea venirii Mele acum pe pământ, căci
aceia îşi pierd înţelepciunea mântuirii şi nu mai ştiu să gândească
şi să grăiască, de vreme ce înlăuntrul lor este plin de răzvrătire
şi de neiubire, lipsit de duh iubitor de fraţi şi de oameni, şi iată,
fiecare are după cum a fost şi este fapta sa. Amin. 

O, poporul Meu, Mi-e Duhul îndurerat. Învaţă-te frate
pe frate smerenia inimii ca să-Mi poţi înţelege durerea şi să
um bli în lumină, fiule, că Mă doare noaptea omului, Mă doare
neascultarea omului, care este noaptea omului cel neiubitor de
lumina Mea. O, poporul Meu, fă-te mângâierea Mea sub cru -
cea Mea cea grea şi dă-Mi putere sub ea. 

Sunt Domnul Cel îndurerat de la nedragostea omului şi
sunt străpuns în trup şi în duh de la voia omului care nu-L
iubeşte pe Dumnezeu, dar tu mângâie-Mi suspinul, căci uce -
nic-mângâiere voiesc să-Mi fii tu, fiule al poporului Meu.
Amin, amin, amin. 

12/25 martie 2007
Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim

Oamenii nu pricep Scripturile venirii Domnului. Orb pe orb nu se
poate călăuzi. Slava Domnului cu poporul Său. 

CC artea Mea de azi se deschide la porunca Mea, şi
Eu intru în ea cuvânt, căci sunt Domnul puterilor

şi împlinesc tot ceea ce Eu grăiesc în cer şi pe pământ. Am
străjeri în cer şi pe pământ pentru împlinirea cuvântului Meu,
şi altfel Eu nu-Mi rostesc cuvântul. Amin. 

Cu mult timp mai înainte de a Mă face Eu, la porunca
Tatălui, Fiu al omului, Duhul lui Dumnezeu a grăit prin proo -
roci şi a zis: «Bucură-te, Sioane, că iată, vine Împăratul tău,
vine la tine drept şi biruitor, şezând pe asin, pe mânzul asinei.
El vine cu plata, şi răsplătirile merg înaintea Lui, şi ţie ţi se
va zice popor răscumpărat de Dumnezeu, cetate nepărăsită,
căci pentru Sion Eu nu voi tăcea şi pentru Ierusalim nu voi
avea odihnă până ce dreptatea lui nu va ieşi la lumină şi mân-
tuirea lui nu va arde ca flacăra, până ce neamurile nu vor
vedea şi toţi regii slava ta, şi te vor chema pe tine cu nume
nou, pe care îl va rosti gura Domnului, şi numele tău va fi:
„Întru tine am binevoit“, iar ţara ta, „cea cu bărbat“, şi pă -
mântul tău va avea soţ, şi Cel ce te-a zidit Se va însoţi cu tine,
Ierusalime. Pe zidurile tale Eu pun străjeri, care nici zi, nici
noapte nu vor tăcea, şi ei Îi vor aduce Domnului aminte de
făgăduinţele Lui, şi Domnul va aşeza din nou Ierusalimul, ca
să facă din el lauda pământului, şi numai cei ce vor fi adunat
grâul şi mustul vor mânca şi vor lăuda pe Domnul, iar cei ce
vor fi făcut culesul vor bea vinul în curţile templului Meu cel
sfânt». Amin. 

O, Mă doare când Mă uit pe pământ şi îi văd pe cei ce-şi
zic credincioşi şi creştini că nu ştiu ce înseamnă să-Mi sărbă -
torească ei sărbătorile Mele şi să se împlinească ele în ei ca o
proorocie împlinită. Mă doare când văd că nu sunt pricepute
Scripturile care au vestit despre venirea pe pământ a Mântu-
itorului lumii, căci este scris: «Nu te teme, fiica Sionului, Mân-
tuitorul tău vine la tine drept şi biruitor, blând şi smerit şezând
pe mânzul asinei, ca să Se însoţească cu tine ca un Mire». O,
nici cei de atunci, nici cei de apoi nu au priceput Scripturile
care s-au împlinit atunci şi care iarăşi se împlinesc acum, căci
ceea ce a fost, iarăşi este, şi omul piere din lipsă de înţelepciu -
ne, precum este scris, iar Eu, Domnul, sunt Cel îndurerat de la
nedragostea omului, şi crucea Mea cea grea a fost şi este ne -
credinţa omului, căci cel ce nu Mă împlineşte pe Mine în el,

acela este necredincios, căci credinţa în Mine este omul blând
şi smerit cu inima şi care seamănă cu Mine la duh şi la faptă,
şi iată, Mi-e Duhul îndurerat în cer şi pe pământ şi nu găsesc
mângâiere de la om, iar Scripturile Mele s-au împlinit şi se îm-
plinesc, şi nu pricepe omul taina lui Dumnezeu, voia lui Dum-
nezeu, care va să se împlinească peste pământ spre bucuria
Mea şi a omului. Am intrat pe mânz de asină în Ierusalim acum
două mii de ani, mai înainte cu o săptămână de moartea şi de
în vierea Mea, şi am împlinit Scripturile aşa cum au fost ele
scri se, dar nu le-au priceput cei care măcar o zi au dat să le
împlinească şi să Mă primească de Mântuitor al lor şi să-Mi
cânte: «Osana, binecuvântat este Cel ce vine întru numele
Domnului, Împăratul lui Israel».

O, poporul Meu de azi Ierusalim! Nu se poate călăuzi
orb pe orb. Cel orb trebuie purtat de cel ce vede, şi trebuie să
se lase purtat şi să ştie unde merge şi să asculte ca să poată
mer ge, căci Eu am pus şi pun mereu călăuză înaintea omului,
şi iată, Eu sunt Părinte şi sunt Stăpân. Celor ce Mă ascultă ca
nişte fii, ca nişte copii, lor le sunt Părinte, iar celor ce Mă
ascultă ca nişte slugi le sunt Stăpân, şi nu ştie sluga taina
stăpânului ei ca să aibă înţelepciune pentru credincioşie înain-
tea stăpânului ei. Fiii cei credincioşi sunt numai cei ce-şi iubesc
cu putere părintele, supunându-se lui cu iubire, în duhul sfielii
fieşti cu duhul şi cu trupul şi cu sufletul lor, iar slugile cele cu-
rate sunt cele ce slujesc cu credincioşie pe stăpânul lor, în du -
hul supunerii şi al dreptăţii a toate, fiind călăuzite de stăpânul
lor, de duhul stăpânului lor. 

Mă uit înapoi cu două mii de ani şi-i văd pe cei ce stăpâ -
neau în numele Domnului, aşezându-se peste gloate, îi văd că -
lă uzindu-i pe cei orbi, pe cei ce nu ştiau ca şi ei proorociile şi
împlinirea lor, şi îi văd necredincioşi Stăpânului Căruia ziceau
ei că Îi slujeau înaintea supuşilor lor. O, nu poate orb pe orb să
se călăuzească, şi iată, au căzut cei necredincioşi care nu L-au
văzut pe Domnul cu ochiul credinţei lor drept şi biruitor venind
pe pământ pentru Ierusalim, precum era scris să se împlinească. 

O, poporul Meu, credinţa fiilor trebuie să fie curată şi
sfântă, şi statornică să fie ea ca a unor prunci care cred când
văd şi când aud. O, poporul Meu, să te fereşti, tată, de duhul
înţelepciunii omeneşti care îl îngâmfă pe om ca să nu-L aibă
pe Domnul de Stăpân peste el. Te-am povăţuit mereu spre
prun cie cu iubire în ea ca să-ţi dau ţie împărăţia Mea. Lucrează
aşa cum te-am povăţuit, căci Eu, Domnul, te călăuzesc ca să
te am, poporul Meu, şi ca să nu te pierd, şi ca să nu te pierzi tu
dinaintea Mea dacă ai merge singur fără Mine înaintea faptei
tale, înaintea paşilor tăi. Ai grijă să Mă ai Mântuitor al tău drept
şi biruitor, căci Eu pentru tine nu am odihnă până nu voi vedea
că dreptatea şi mântuirea ta nu va lumina şi nu va arde ca fla -
căra şi până ce neamurile şi regii de peste ele nu vor vedea
slava Mea din tine şi cuvântul Meu împlinit peste tine pe
pământ. Ai grijă, Ierusalime, de numele tău cel nou şi de nu-
mele Meu cel nou, căci Eu Mă numesc peste tine Cuvântul lui
Dumnezeu, precum este scris, şi vin la tine ca un Mântuitor,
ca un Mire, iar tu ai grijă să stai în taina miresei, poporul Meu.
Iată, e sărbătoarea stâlpărilor, e duminica Floriilor, iar Eu,
Domnul, deschid porţile tale şi intru la tine, şi binecuvântat
este Cel ce vine la tine întru numele Domnului. O, mângâie-Mi
suspinul, poporul Meu Ierusalim. Păstrează-te, tată, în taina şi
în fapta Ierusalimului nou. Aşează-te, tată, din zi în zi mai mult
în chipul şi asemănarea Mea. Uită-te mereu în Mine şi la Mine,
şi caută să semeni cu Mine la cuvânt şi la faptă şi la viaţă, ca
să ia totul viaţă de la tine precum ia de la Mine, şi să fii şi tu
cu duh dătător de viaţă precum sunt Eu, căci una este să fie
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omul cu suflet viu, şi alta este să se facă el din Mine cu duh
dătător de viaţă, căci viaţa când este în om, este cea care se îm-
parte, şi numai aceea care se împarte este viaţă. Eu am venit
ca viaţă să dau, şi din belşug să dau. Aşa şi tu să lucrezi frate
peste frate, poporul Meu, şi apoi peste omul necunoscător de
taina vieţii, de taina lui Dumnezeu, Ierusalime. 

O, mângâie-Mi suspinul, popor miluit de Dumnezeu, şi
aşa vei avea şi vei împărţi viaţă din viaţă şi vei fi din Mine pre-
cum Eu sunt din Tatăl. Cuvântul Meu tu să-l împlineşti şi să ai
grijă de el şi să nu-l pui deoparte după ce ţi-l dau, poporul Meu,
ci să-l faci faptă, tată. O, dă-Mi putere să stau în mijlocul tău
drept şi biruitor şi să-ţi fiu Mântuitor şi să ardă ca flacăra mân-
tuirea ta, şi să vadă neamurile pământului şi regii lor, şi să vadă
sfinţii şi îngerii şi să se înveselească de la tine, căci gura Mea
ţi-a pus nume nou, şi îţi trebuie înţelepciunea Mea ca să lucrezi
la asemănarea ta cu numele tău cel nou. O, stai în Duhul lui
Dumnezeu, poporul Meu. Fă-te vas al cuvântului Meu şi al
Duhului Meu Care grăieşte peste tine şi Care mântuieşte din
mijlocul tău. Voiesc mereu să-ţi grăiesc şi să te înţelepţesc, iar
tu să iei şi să poţi după voia Mea, poporul Meu. Fiii sunt cei
ce au părinte, sunt cei ce împlinesc ascultând de la el, blânzi şi
smeriţi cu inima ca şi el, căci Eu sunt Părintele celor ce Mă
iubesc aşa cum Eu Îl iubesc pe Tatăl şi voia Lui o fac şi stau
copil înaintea Lui şi iau din slava Lui şi dau din ea celor ce o
iubesc pe ea, împărţind-o pe ea, precum Eu o iau de la Tatăl şi
o împart celor ce o iubesc pe ea, căci cei ce iubesc slava lui
Dumnezeu, sunt cei ce o împart pe ea. Amin. 

Binecuvântate şi împlinite să fie în mijlocul tău sărbă -
torile Mele, poporul Meu, şi peste şapte zile să cânţi cu îngerii
şi cu sfinţii învierea Mea cea de acum două mii de ani, şi să te
audă lumea că tu cânţi, şi să adevereşti tu în tine şi în mijlocul
tău că Eu sunt înviat în tine, şi cu adevărat să cânţi şi să se audă
când tu cânţi Hristos a înviat. O, să nu cânţi cum cântă lumea
sau cum au cântat Osana la Ierusalim cei ce M-au primit pe
mânzul asinei intrând, şi care apoi Mi-au strigat răstignirea. Tu
să cânţi ca fiii, Ierusalime, şi cu credincioşia iubirii să te porţi
înaintea Mea şi cu Duhul Sfânt să fie plină fiinţa ta, şi aşa să
cânţi şi aşa să ştii ce cânţi, şi aşa să te porţi tu înaintea Mea,
iar Eu să am în Mine şi în Tatăl deplină bucuria că tu eşti după
adevăr şi după faptă şi după duh popor al Meu, şi aşa să-Mi
mângâi tu multul şi îndureratul Meu suspin, poporul Meu.
Amin, amin, amin. 

19 martie/1 aprilie 2007

Praznicul Învierii Domnului

Taina îngenuncherii. Puterea învierii prin îngenunchere. Duh de
înviere peste ţara română. 

SS unt Domnul slavei în cer şi pe pământ. Amin. Să
se ridice porţile pentru cuvântul Meu ca să intru

în carte şi să rostesc Eu Însumi urarea învierii Mele cea de
acum două mii de ani când după moartea Mea prin cruce M-am
sculat biruitor şi Dumnezeu adevărat. Amin. 

Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Pun
pacea Mea peste porţi ca să rostesc cuvânt cu duh de mângâiere
în el pentru cei ce au adevărul în ei şi cu el ei ştiu ce înseamnă
Dumnezeu cu omul pe pământ. În toată vremea Eu am avut
coborâre la om pe pământ, dar zadarnic am avut, căci oamenii,
fiind fără minte din cer, n-au ştiut şi nu ştiu ce înseamnă Dum-
nezeu cu omul pe pământ, şi ştiu numai ca omul, şi nu pot oa-
menii să fie mângâierea Mea în vremea durerilor coborârii

Mele din cer pe pământ pentru om şi după om ca să-l îmbiu
spre viaţă şi spre cer pe om. Am avut mereu şi am şi azi popor
în mijlocul căruia Eu cobor şi Mă las cuvânt, dar greu îi este
omului să fie statornic pentru Dumnezeu. 

De la o margine la alta a poporului Meu care ia cuvântul
Meu de la izvorul lui, Eu, Domnul, rostesc pentru el vestea în-
vierii Mele: Hristos a înviat! 

O, poporul Meu cel de azi! Dacă unii în tine Mă rănesc
şi Mă tot rănesc, alţii în tine să caute să Mă mângâie, că nu
vreau să cad şi să fiu Cel căzut în mijlocul tău. O, greu mai
înţelege omul ce înseamnă Dumnezeu cu omul pe pământ, iar
Eu, împătimit de dor după om, spun iarăşi ca şi acum două mii
de ani: fericiţi cei săraci cu duhul şi în care Eu pot să-Mi fac
împărăţie dulce pe pământ, şi, iarăşi, fericiţi cei ce rabdă mus-
trarea cea pentru facere nouă şi pentru viaţă nouă în om, iar
cel ce nu o rabdă pe ea, acela fuge de ea şi nu cunoaşte calea
Mea spre el şi bătaia Mea la uşa lui ca să Mă primească în el
cu voia Mea. Numai cel ce ştie să stea în genunchi, numai acela
iubeşte mustrarea. Numai cel ce iubeşte mustrarea, numai acela
ştie să stea în genunchi. Nu cel la arătare este statul în ge-
nunchi, nu, tată, nu. Iată, omul nu simte din inimă statul în ge-
nunchi, şi numai cu trupul ştie el să stea îngenuncheat, iar
învierea din îngenunchere, ridicarea din genunchi nu se mai
arată ca o minune nouă mereu peste om. 

O, poporul Meu care auzi de la Dumnezeu cuvânt! Mai
este, oare, om care să ştie ce este umilinţa şi s-o iubească şi s-o
lucreze pe ea? Mai este om care să ştie taina îngenuncherii,
aşezarea şi ridicarea din genunchi? Îţi dau lecţii de înviere, tată.
Fii blând şi smerit cu inima ca să înţelegi, că urât este omul
care nu înţelege cuvântul lui Dumnezeu spre împlinirea plăce -
rii Mele în el şi spre mângâierea celor din jurul lui. Toţi cei ce
stau aşteptând cuvânt de la Dumnezeu, să nu rămână numai cu
auzirea lui, că e păcat aceasta, şi pentru acest păcat aş da să-Mi
opresc cursul cuvântului şi să intre în pedeapsa aceasta cei ce
nu înfăptuiesc în ei lucrarea cuvântului Meu auzit de ei. Eu
însă în mijlocul tău rostesc şi spun: dacă unii în tine Mă rănesc,
alţii în tine să caute să Mă împlinească în ei şi să Mă mângâie
aşa, că nu vreau să cad şi să fiu Cel căzut în mijlocul tău, ci
vreau să te povăţuiesc mereu spre înviere, spre învierea ta,
poporul Meu. 

O, copii care staţi porţi pentru venirea cuvântului Meu
pe pământ la om! Este scris prin prooroci: «Dacă de cel fără
de rânduială ne este milă, el nu va învăţa ce este dreptatea a
toa te, şi în pământul celor sfinţi va săvârşi acela strâmbă ta -
tea». O, nu e bine, nu e bine să se apropie omul de Mine şi
apoi să fie cum poate şi cât poate el să fie, ci e bine să vrea să
fie cât Mine, şi să Mă ceară să-l fac să poată să fie atât cât este
cel ce este copil al Meu, iar dacă nu poate să fie copil, să nu se
apropie omul spre Mine, căci Eu sunt Fiul supunerii sfinte şi
al smereniei sfinte înaintea Tatălui Meu, aşa cum trebuie să fie
şi cel ce locuieşte în muntele Domnului, în preajma Domnului,
în faţa Domnului. Eu trebuie să pot să merg şi nu să stau, şi
vreau prin voi să pot să merg. Vă întăresc la cârmă. Nu lăsaţi
din mână cârma Mea, că vreau să pot să merg, fiilor copii.
Când sunteţi răniţi din părţi, Eu vă întăresc, şi pentru Mine fac
aceasta. Nu uitaţi că rana care se lasă peste voi vine mai întâi
la Mine şi vine rănind, iar Eu apoi v-o arăt şi Mă mângâi ca s-o
port cu voi şi ca să vă am pe voi purtători ai Mei. V-am arătat
vouă cum stau Eu între voi şi cel ce vă loveşte pe voi. V-am
arătat că Eu sunt Cel în Care se opreşte lovitura, şi Mă doare,
şi iarăşi spun: Mă doare că nu este pricepere la om ca să
cunoască el bătaia Mea la uşa lui şi neprimirea Mea de către
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el. Dar voi, umiliţi cum sunteţi, pentru aceea căutaţi să-l îm -
biaţi pe om spre bine şi spre plăcerea Mea în el, şi greu mai
primeşte omul, fiilor copii, căci omul urăşte mustrarea, urăşte
viaţa cea de sus în el şi trăirea Mea cu omul pe pământ, căci
viaţa, de sus vine, şi rău e să n-aibă omul pentru viaţa lui înţe -
lepciunea cea de sus, copii ai suspinului Meu. 

O, poporul Meu de azi! Bucură-te cu duh de înviere în
tine. Nu te bucura de venirea Mea cuvânt la tine, nu, tată, nu,
ci bucură-te dacă poţi să fii al Meu după plăcerea Mea. Poporul
Israel a greşit amarnic când s-a bucurat de Mine şi când s-a
crezut poporul Meu, şi l-a doborât pe el mândria şi aşa a pierit
Israel prin duhul semeţiei şi nu s-a făcut el pe placul lui Dum-
nezeu ca să nu cadă de la faţa Mea, căci faţa Mea e sfântă, ca
şi cei ce stau în faţa Mea. O, nu te ascunde sub faptul că Eu
vin la tine cuvânt ca să te bucuri de aceasta şi doar atât. O, nu
aşa, poporul Meu. Nu te bucura că vin la tine cuvânt, că Eu nu
Mă bucur de la tine decât dacă te văd că te faci tu cuvântul
Meu cel împlinit, şi iată, Eu, Domnul învierii, îţi dau lecţii de
înviere, poporul Meu, şi sunt Învăţătorul celor ce învaţă. 

O, învaţă taina îngenuncherii, Ierusalime. E mare taină
statul în genunchi şi ridicarea din îngenunchere. Învaţă moartea
şi învierea ta, învaţă taina îngenuncherii, poporul Meu. Nu sta
în genunchi fără să ştii că nu cu trupul este statul în genunchi.
Cel ce îngenunchează este cel ce se leapădă de sine ca să fie al
Meu întru toate ale lui şi apoi întru toate ale Mele în el, prin
supunere sfântă şi prin iubire ca a Mea, căci M-am dat pildă
de iubire pentru iubirea cea din om. Cel ce se aşează cu ade -
vărat în genunchi, este cel ce ştie puterea învierii prin înge-
nunchere, puterea iubirii prin jertfă, căci Eu am înviat prin
cruce, poporul Meu, şi nu poate omul să aibă altfel înviere, alt -
fel decât Dumnezeu. O, nu te bucura că vin cuvânt la tine, ci
bucură-te să te aşezi înaintea Mea după plăcerea Mea şi a în-
gerilor Mei, căci cel fără de înger nu stă înaintea Mea, nu poate
veni înaintea Mea, fiindcă lucrarea Mea pentru om este prin
îngeri, şi altfel nu este ea. 

Voiesc să te învăţ mult, şi să înveţi tu mult taina şi lu-
crarea învierii, Ierusalime. Învierea ta înaintea Mea şi mereu
viaţa ta prin ea, aceasta este mângâierea Mea, iar dacă tu lu-
crezi aşa, numai aşa poţi tu arăta că eşti tu născut de sus, din
Mine, Cel născut din Tatăl şi din om apoi ca să Mă răstignesc
pentru om şi să vadă omul învierea Mea din răstignirea Mea
pentru el, şi să preţuiască el răbdarea şi iubirea Mea de pe cruce
şi prin care Eu am înviat biruitor peste toţi vecii, căci M-am
aşezat de-a dreapta Tatălui apoi, şi cu El călătoresc în car de
slavă, judecând peste vii şi peste morţi şi fără de sfârşit împă -
răţind şi lucrând cu Tatăl şi cu toţi îngerii slavei viaţa veacului
ce va să fie. Amin. 

Hristos a înviat! Această veste bună a avut puterea şi
adevărul cel mai mare pe buzele celor ce au rostit atunci că Eu
am înviat, şi apoi a slăbit în om tot mai mult adevărul şi puterea
vestirii şi a trăirii fiorului învierii Mele de atunci. Omul nu mai
zice Hristos a înviat. Numai cei adevăraţi ai Mei ştiu să arate
acest adevăr şi să-l împartă apoi ca şi cei de acum două mii de
ani care rosteau cu adevărat Hristos a înviat. 

Şi pentru ţara Mea română rostesc Eu Însumi peste ea:
Hristos a înviat, ţara Mea de azi, căci azi la tine vin. O, tu eşti
sub cruce şi eşti pe cruce pusă de cei îngâmfaţi şi lacomi în
tine. O, tu eşti străpunsă de omul fărădelegii, de omul minciu-
nii, căci lupul numai părul şi-l schimbă şi glasul lui viclean.
O, lasă-Mă să înviez în tine, lasă-Mă să pot pentru tine, şi Eu
te voi izbăvi; Eu, ţara Mea, Eu şi nu tu, că tu fără Mine nimic
nu poţi şi nimic n-ai putut. O, numai Eu sunt Cel ce pot, numai

Eu, ţara Mea, şi vei putea şi tu dacă vei şti să îngenunchezi
înaintea Mea pentru învierea ta, şi nu înaintea omului, ţara
Mea. Eu te cuprind în umilinţa Mea şi te învăţ taina şi puterea
îngenuncherii şi a învierii din îngenunchere. Ia de la Mine şi
te scoală frumos, aşa cum Eu M-am sculat dintre morţi, şi
dă-Mi mâna ca să te ridic Eu, ţara Mea, dar învaţă să cunoşti
mâna Mea, şi credincioasă să fii tu, şi înţeleaptă să fii, căci Eu,
Domnul Dumnezeul tău, Făcătorul tău de la naşterea Mea şi a
ta odată cu a Mea, Mă aplec, şi aşa te învăţ Eu pe tine înţe lep -
ciunea Mea şi învierea ta din îngenunchere, ţara Mea de la
sfârşit de timp, şi în care Eu vin, şi cuvântând vin, şi te învăţ
scularea şi te învăţ învierea, ţara Mea, ţara Mea cea de azi.
Amin, amin, amin. 

26 martie/8 aprilie 2007

Sărbătoarea Izvorul tămăduirii

Viaţa care îl mântuieşte pe om este învierea omului. Milostenia celui
ce nu se lasă de păcate nu-l scapă pe el de iad. Omul a rămas rana

Domnului. Maica Domnului grăieşte peste ţara română. 

EE u sunt Cel ce sunt. Domnul învierii sunt. Mă aplec
din dreapta Tatălui şi rostesc peste pământ salutul

învierii Mele dintre morţi. Hristos a înviat! Hristos a înviat!
Hristos a înviat! 

E zi de tămăduire a omului, iar Eu te cuprind în duhul
învierii Mele, popor adunat la izvor. Cuvântul Meu de azi s-a
făcut izvor peste pământ. M-am făcut Eu Însumi râul vieţii, ca
să le dau viaţă oamenilor, învăţându-i să păzească ei toate câte
Eu am grăit şi grăiesc spre viaţa lor, căci viaţă am venit să aduc
pe pământ. Întăreşte împlinirea cuvântului Meu în tine, popor
adunat la izvor, că viaţă veşnică ia de la Mine cel ce împlineşte
în el cuvântul Meu cel dătător de viaţă. Amin. 

Vin Învăţător peste pământ şi îl învăţ pe om învierea.
Acum două mii de ani l-am învăţat pe tot omul cum să învieze,
şi apoi i-am spus să creadă în Mine prin toate câte Eu am vestit
despre Mine mai înainte de patima şi de învierea Mea, iar acum
Mă fac râu de cuvânt de viaţă dătător şi îl chem pe om de la el
la Mine, de la moarte la viaţă, de la întuneric la lumină, de la
minciună la adevăr, şi fericit este cel ce se apleacă să asculte
glasul Meu şi să creadă cu supunere că Eu sunt, şi că pentru
viaţa omului am venit şi vin pe pământ cuvânt. Nu vin pentru
ca să încerc credinţa omului, ci vin pentru ca să împlinesc Scrip -
turile venirii Mele a doua oară de lângă Tatăl, aşa cum am îm-
plinit acum două mii de ani venirea Mea prin naşterea Mea din
Fecioară, şi apoi răstignirea şi învierea Mea dintre morţi, iar
acum vin să-l înviez şi pe om, căci n-am altă lucrare de lucrat,
decât învierea omului, şi apoi viaţa cea veşnică peste om. Amin. 

O, popor adunat la izvor, sunt cu mama Mea Fecioara
şi Mă fac râu de cuvânt ca să tămăduiesc cu el toată neputinţa
ta, că vreau să poţi pentru viaţa ta, şi cu ea să poţi pentru viaţa
Mea, căci oamenii sunt necredincioşi şi nu iubesc în ei viaţa
Mea şi nu se scoală când îi chem să se ridice şi să vină la Mine
ca să-i am şi să-i hrănesc cu duh de înviere şi ca să fie ei ca
Domnul, Care a înviat şi a adus viaţă pentru om. Zi după zi se
înşeală omul pe sine că este al Meu, dar viaţă nu-şi lucrează,
iar viaţa cea fără faptele vieţii, fără viaţa Mea în om, nu poate
pe om să-l mântuiască, şi iată, nu are cine să-l înveţe pe om
viaţa cea care nu trece, care nu moare şi care se înnoieşte prin
puterea ei cea din faptele vieţii luată. 

Este pe pământ o povestioară despre mama Mea Fecioara
cum că, mergând ea de mână cu îngerul Meu Mihail, el i-a
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arătat ei oamenii care au plecat de pe pământ şi locurile lor de
petrecere, după faptele lor dobândite în viaţă, iar între rai şi iad
a văzut mama Mea mulţime de oameni atârnaţi cu capul în jos
şi cu picioarele legate sus, tânguindu-se ei cu amar şi fără
mângâiere pentru suspinul lor. Ea l-a întrebat pe îngerul Meu
Mihail să-i spună pentru ce aceştia nu au loc nici în rai, nici în
iad, iar îngerul Meu i-a spus ei că aceia au făcut fapte de mi -
lostenie peste biserici ca să scape ei din iad prin faptele acelea,
dar fapte de viaţă veşnică în ei pentru fericirea lor între cei
sfinţi, ei nu s-au aşezat să facă pe pământ, şi de aceea nu sunt
ei în rai, dar nu sunt nici în iad, pentru că, în păcate petrecând
cu trupul, au dat bisericilor ajutoare ca să-i scape Domnul de
iad. O, dacă n-are cine să-l înveţe pe om viaţa lui cea de pe
pământ şi viaţa lui cea din cer sau cea din iad, omul nu ştie să-şi
croiască singur haina vieţii, şi îşi face rost, bietul de el, de
chinuire veşnică între rai şi iad, şi nimeni nu-l învaţă pe el cum
să-şi lucreze viaţa. O, nu se poate din păcate să-şi facă omul
haină, şi nici să-şi cumpere nu poate, ci poate numai din sfin -
ţenie să-şi ţeasă el haina vieţii, şi poate numai din înviere să-şi
aprindă el lumina cărării lui spre Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

— OO,Fiule Emanuel, Fiul meu străpuns cu
rană grea, Fiul meu străpuns de păcatele

omului! Mă fac de lângă Tine izvor tămăduitor pentru cei
credincioşi şi sfinţi, căci trupul meu cel fecioresc Te-a dat pe
Tine oamenilor, Te-a adus de la Tatăl Om pe pământ ca să fii
Tu tămăduirea omului, şi apoi viaţa lui. Binecuvintează, Fiule
scump al meu, duhul mângâierii mele, darul tămăduirii, cu care
eu, în zi de sărbătoare pentru mine, mă las, ca să-l îmbiu pe
om spre iubirea Ta, spre înviere, Fiule al suferinţei şi al învierii
prin suferinţă, dar şi după ce Tu ai înviat prin răstignirea Ta
cea pentru om, omul a rămas suferinţa Ta şi rana Ta, Fiule
străpuns de păcatul cel din om. O, nu ştie omul, nu ştie nici un
om pentru ce trupul Tău a rămas nevindecat pe locurile în care
a fost străpuns el de cuie când ai fost pironit pe crucea răstig -
nirii. Omul a rămas rana Ta, Fiule jertfit pentru viaţa omului.
Omul a rămas păcătos, şi nu se scoală din păcat ca să Te milu -
iască şi ca să-Ţi umple la loc rana cea de la cuie, Copil străpuns
pe cruce. Fruntea Ta rănită nu se mai vindecă, o, Doamne
slăvit, iar mânuţa Ta găurită de cui şi nevindecată, de atunci şi
până azi, se întinde după om ca să-l îmbie să-şi lase păcatul şi
să-L ia pe Dumnezeu în el de viaţă, şi dulce e mânuţa Ta întinsă
după om prin rana ei cea fără de mângâiere de la om, căci
păcatul în care omul stă, a lăsat deschise pe Tine semnele cuie -
lor care Ţi-au străpuns trupul pe cruce, Copil rănit de dor după
om. Când Te-ai arătat la ucenici după scularea Ta dintre cei
morţi, le-ai spus lor: «Pipăiţi-Mă şi vedeţi, căci Duhul nu are
carne şi oase aşa cum Mă vedeţi pe Mine că sunt. Vedeţi
mâinile şi picioarele Mele străpunse de cuie. Eu Însumi sunt.
Nu vă temeţi. Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit vouă
pe când încă eram cu voi că trebuie să se împlinească toate
ce le scrise despre Mine în legea lui Moise, în Prooroci şi în
Psalmi, cum că aşa trebuie să pătimească Hristos şi să Se
scoale înviat din morţi a treia zi, şi apoi să vestească în numele
Său la toate neamurile pocăinţa spre iertarea păcatelor». 

O, Fiule străpuns de cuie, nu se pocăieşte omul ca să se
lase de păcate şi să fie iertat apoi, iar rana Ta cea de la om
Ţi-a lăsat trupul străpuns, de atunci şi până azi, şi mă doare în
cer între sfinţi trupul Tău cel străpuns şi nevindecat, şi nu ştie
omul de ce nu Te-ai mai vindecat de suferinţa Ta de pe cruce.
Ai înviat, dar ai rămas cu găurile de la cuie în mâini şi în pi-
cioare, şi acestea adeveresc că Tu ai fost şi că Tu eşti Hristos,
Cel ce ai fost răstignit, şi nu se înduioşează omul de semnele

ranelor Tale de pe cruce. «Vedeţi mâinile şi picioarele Mele,
că Eu Însumi sunt», aşa le-ai spus la ucenici după ce ai înviat
şi aşa Te-ai arătat lor şi aşa ai rămas şi aşa eşti şi azi, străpuns,
Doamne milos pentru om şi chemându-l pe el la milă pentru
rana Ta cea de la păcatele lui. 

O, popor de azi al Fiului meu Cel străpuns pe cruce, şi
tu, popor de demult al cuvântului Lui de azi! Domnul este peste
tine cuvânt şi te învaţă învierea şi slava Lui cu tine şi împlini -
rile făgăduinţelor Lui cele făcute pentru slava Lui cu poporul
Lui cel de la sfârşit. Acestea sunt cuvintele pe care El vi le spu -
nea vouă în vremea celor cincizeci de ani de cuvânt peste voi
că trebuie să se împlinească. El a arătat în vedenie acest pământ
de nou Ierusalim mai înainte să se vadă el pe pământ cu slava
Domnului pe el ca să-i cheme Domnul pe oameni la El, la
izvorul cuvântului Lui cel dătător de viaţă. El prin învierea Lui
a judecat lumea şi pe stăpânitorul ei, şi nici tu nu vei putea alt -
fel judeca lumea aceasta pierdută din Dumnezeu ca să vină ea
spre mântuire apoi, popor al venirii Domnului la tine. Fericiţi
cei ce iubesc suferinţa, căci Fiul meu a spus tuturor: fericiţi cei
ce plâng, fericiţi cei prigoniţi pentru El. 

O, câtă vreme oamenii nu vor iubi suferinţa nu vor fi
fericiţi, nu vor ajunge să cunoască fericirea cea cu Domnul. Eu
sunt mama Celui ce a suferit pentru om şi te învăţ iubirea Lui,
iubirea prin care El a suferit, popor al Domnului. El prin în-
vierea Lui a judecat lumea, şi nici tu nu vei putea altfel să
biruieşti lumea. Înviază, dar, în Duhul Sfânt tot mai mult şi
dă-i lumii păcătoase glasul cel de înviere al Fiului meu, Cel
străpuns pe cruce pentru om, şi să-L audă de la tine tot omul
pe Fiul meu spunând peste pământ cuvânt de praznic sfânt:
Hristos a înviat! 

Dar pe tine, o, ţara venirii Domnului acum, la sfârşit de
timp, cum să nu te pomenesc eu în grăirea mea de azi odată cu
ziua de amintire a duhului tămăduirii cea de la mine peste cei
credincioşi şi sfinţi! Îţi rostesc numele, ţară română, că tu eşti
mereu, mereu sub braţul meu de mamă şi te ocrotesc ca pe cea
a Fiului meu aleasă de pe pământ pentru slava Lui cea de acum,
pentru râul Lui de cuvânt care curge peste tine din mijlocul
tău, căci în mijlocul tău vine Domnul cuvânt de biruinţă şi de
înviere şi împlineşte Scripturile acestor zile, şi are în tine popor
credincios, care-ţi dă ţie glasul Lui de peste tine, glasul Dom-
nului. Amin. 

O, scoală-te, popor român, căci Domnul te învaţă scu-
larea. Ai grijă să nu dormi. Scoală-te din somn, că tu dormi, şi
iată, trebuie să te rogi cu suspin pentru viaţa ta, că tu eşti sub
cruce şi nu vrei să ştii aceasta, dar scoală-te şi veghează, căci
tu eşti patria cerească dacă Domnul este în tine cu lucrarea Sa
cea pentru venirea Sa. O, nu-i lăsa pe cei lacomi, care-ţi sug
vlaga şi viaţa pentru ca să fie ei bogaţi şi îngâmfaţi pe fruntea
ta senină prin darurile Domnului de peste tine şi înseninată
acum de faţa Domnului, Care stă în mijlocul tău lucrând sal-
varea ta. Nu-i lăsa pe cei vrăjmaşi ai tăi să te tot ţină sub robie,
o, nu-i lăsa, ci scoală-te pentru biruinţa ta, căci tu eşti străpunsă
de faptele omului fărădelegii, care ţi-a supt vlaga şi slava ta ca
să aibă el slava ta, şi nu tu. Au trecut demult cei şaptezeci de
ani de stăpânire a fiarei roşii peste creştetul tău slăvit de
darurile Domnului de peste tine încă de la facerea ta, şi iată
durere în cer pentru tine, că lupul numai părul şi-l schimbă şi
glasul lui viclean şi stă peste tine şi-ţi suge slava ta ca să aibă
el slavă, şi nu tu, dar Domnul vrea să te înveţe scularea, ţară
scumpă a Lui. O, ascultă glasul Celui înviat! E Domnul. Nu te
teme! El este Domnul Dumnezeul tău şi al părinţilor tăi cei
credincioşi şi sfinţi, care se roagă înaintea Lui pentru tine şi
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pentru izbăvirea ta. Ascultă-L pe El, căci tu nu poţi nimic fără
El. Eu stau deasupra ta şi te ocrotesc cu cete de sfinţi şi de în-
geri. Sunt mama Lui, şi sunt mama ta, căci tu eşti ţara întoar -
cerii Lui de la Tatăl la om. Învaţă să îngenunchezi înaintea Lui
cu slavă şi să-I ceri Lui izbăvirea ta şi slava ta cea de la El, o,
ţară a Lui şi a mea, căci eu te ocrotesc şi te veghez, fiindcă eşti
aleasa Lui cea de acum. O, scoală-te şi vezi. Iată, te robesc cei
lacomi, şi n-au milă de tine cei lacomi, dar învaţă scularea,
învaţă învierea, căci Fiul meu este Stăpânul tău, El, şi nu omul
de peste tine care-ţi robeşte slava ta. Tu trebuie să ştii să stai
în genunchi înaintea Lui pentru învierea ta, şi nu înaintea omu-
lui, o, ţară a iubirii mele pentru Fiul meu, Care te-a ales a Lui.
Eu te cuprind pe tine în umilinţa mea, ca şi Fiul meu. Învaţă
taina îngenuncherii şi a învierii din îngenunchere şi te scoală
frumos, aşa cum Fiul meu S-a sculat dintre morţi, şi dă-I Lui
mâna ca să te ridice El, dar să cunoşti peste tine mâna Lui cea
străpunsă, şi credincioasă şi înţeleaptă să-I fii Lui, aşa cum El
te-a învăţat şi S-a aplecat să te înveţe mereu învierea din înge-
nunchere, să te înveţe scularea, ţara mea, că tu eşti ţara Lui şi
a mea ca să te ocrotesc. Scoală-te şi cântă cu dor: Hristos a în-
viat, căci El îţi lucrează învierea, dar roagă-te Lui şi chea mă-L,
şi credincioasă să-I fii tu Lui prin rugăciunea ta. Amin. 

Ţi-am mângâiat pe poporul Tău român, Fiule însuspinat
pentru neamul român cel apăsat de îngâmfarea şi de lăcomia
celor ce vor să-i ţină ei în mâna lor soarta lui, punând la cale
durere pentru ţara Ta prin lucrarea lor de slavă a lor şi de iubire
de arginţi în mijlocul ei, prin duhul lăcomiei lor. Dar eu Te rog,
ascultă-mi ruga de mamă şi găteşte-i ei scularea şi suflă peste
ea duhul învierii şi scoal-o din cruce, iar pe cei ce o ţin pe ea
în umilinţă fără de dreptate, îngenunchează-i, Fiule Doamne,
şi întăreşte peste ea statul celor ce au milă de ea, căci Tu eşti
Cel ce poţi, şi eşti Domnul învierii, şi eşti Fiul meu Cel însus-
pinat, şi-Ţi mângâi ranele răstignirii şi pe cele pentru ţara Ta
de azi, dată Ţie de Tatăl când eu, acum două mii de ani, de la
Tatăl şi de la Duhul Sfânt Te-am născut pe pământ. Amin,
amin, amin. 

— OO,mamă Fecioară, Mi-ai pus alin pe rane
în zi de izvor de tămăduire, mamă. O,

Mă tare doare pentru ţara Mea de nuntă, mamă. Suspin pentru
ea în mijlocul poporului Meu pe care-l hrănesc cu cuvânt de
înviere, mamă. Eu Mi-am aşezat în mijlocul ei masa Mea de
cuvânt, masa Mea de nuntă, mamă, iar în ea vrea să poată omul
fărădelegii cu mintea şi cu mâna lui, mamă, dar Eu Mă aşez
pentru trezirea ei, pentru scularea ei din îngenunchere, căci ea
este robită, şi este legată la ochi ca să nu ştie, ca să nu-şi vadă
ea duşmanul cel viclean, mamă. 

O, ţara Mea! Hristos a înviat, îţi spun Eu, Domnul în-
vierii! O, scoală-te, ţara Mea! O, nu sta fără putere când vezi
robia ta. Tu eşti sub cruce şi eşti pe cruce, iar Eu sunt Cel ce te
scol. Uită-te la Mine şi te scoală frumos, aşa cum Eu M-am
sculat dintre morţi, şi fă-ţi semnul sfintei cruci pe chipul tău şi
peste tot neamul tău şi dă-Mi mâna ca să te ridic Eu, ţara Mea,
căci te cuprind în umilinţa Mea ca să te învăţ nădejdea prin
umilinţa duhului tău, care te ţine pe tine a Mea, şi vai celor în
tine îngâmfaţi, care vor să-ţi ia lumina şi calea de sub picioare
şi să grăiască ei în numele tău peste ei şi peste tine şi peste pă -
mânt. Eu, Domnul, voi fi cu tine, ţara Mea, şi îi voi întări peste
tine pe cei buni pentru tine, pe cei cu milă de tine, dar cheamă
tu spre tine mila Mea, şi ea va fi scularea ta la rugăciunea ta,
o, ţara Mea de azi. Amin. 

Iar pe tine, popor al cuvântului Meu, te îndemn spre duh
de rugăciune către Tatăl pentru ţara Mea şi a ta, pentru neamul

Meu român, pe care vreau să-l scol din necredinţă şi din cruce.
Închină-I Domnului zile noi de veghe şi de jertfă sfântă pentru
ţara Mea şi a ta, şi nu te îndoi ca păgânii, care nu-şi iubesc
părinţii şi care s-au făcut păgâni cu credinţa lor, zdrobită de
viaţa lor deşartă. Păzeşte de nouă ori toate zilele de marţi şi de
joi şi fă din ele trăiri cereşti şi creştere a Duhului Sfânt în tine
şi rugăciune pentru ţara Mea română şi pentru împlinirea
făgăduinţelor Mele cele pentru tine şi pentru ea rostite şi fii
ascultător Domnului tău, popor al venirii Mele cuvânt de în-
viere peste pământ. Strămoşii tăi au ştiut de la Duhul lui Dum-
nezeu şi de la semnele de peste ei zilele acestea, zile despre
care oamenii nu mai ştiu puterea lor de biruinţă dacă le-ar pune
pe ele înaintea Mea jertfă de izbăvire pentru ei. Dar tu înnoieşte
de nouă ori jertfa aceasta de rugăciune pentru biruinţa Mea
peste pământ, şi numără de la ziua de pomenire a învierii Mele
zile de rugăciune şi de cinstire Mie de la tine, şi să biruieşti tu
aşa cum biruiau strămoşii tăi, care cunoşteau semnele Mele de
peste ei, şi apoi ei aduceau Domnului cinstire şi slavă şi zile
de veghe pentru izbăvirea lor. O, nu te lua după cei cu credinţa
cea omenească şi care au lepădat de peste ei puterea credinţei
strămoşilor lor creştini, care aveau frica lui Dumnezeu în fiinţa
lor, ci arată-te popor de rugăciune şi adu-Mi zile de stăruinţă,
zile în care tu poţi să fii al Meu şi nu al trupului tău, căci lucrul
cel cu mâna e pentru trup, iar lucrul cel cu duhul e pentru Dum-
nezeu şi pentru biruinţa Lui peste pământ, poporul Meu. O, fii
credincios ca Avraam, căci el a fost simbolul Tatălui Meu
Savaot, Care i-a cerut lui pe Isaac jertfă, şi nu s-a îndoit Avra -
am, ci a crezut că şi din morţi i-l voi scula pe Isaac, şi a fost
Isaac înainte pildă pentru jertfa Mea pe cruce şi pentru scularea
Mea cea biruitoare şi pentru seminţia cea prin Mine credin -
cioasă, aşa cum Tatăl i-a făgăduit lui Avraam. 

Ai grijă, Ierusalime, căci primăvara se taie de uscăciuni
pomii, ca să rămână numai ramurile verzi, care dau muguri.
Această lucrare să răsară de la rugăciunea ta înaintea Mea pen-
tru ţara Mea română, că e vremea Mea cu tine în ea, şi e vre-
mea ei, iar ea este încă ţinută în robia celor ce o înşeală pe ea
cu faţa lor vicleană, dar să se scoale ea şi să vadă bine pe cel
ce-i vrea ei binele, şi aşa să vegheze ea pentru ea, iar Eu voi fi
scutul ei şi voi fi scularea ei din îngenunchere. Amin. 

O, e zi de izvor de tămăduire. E mama Mea Fecioara
tămăduitoare peste ţara Mea română. O, stai la lucru sfânt, po -
porul Meu. Întăreşte-te în Duhul Sfânt, căci Eu, Domnul Dum-
nezeul tău, cu tine lucrez pe pământ, şi am cerul venit cu Mine
la tine, şi vom putea pentru Tatăl, şi vom putea pentru om, şi
omul va învăţa taina îngenuncherii şi a sculării din genunchi,
şi va învăţa să-Mi vindece rana Mea cea pe cruce primită în
trupul Meu, şi prin care Eu am judecat pe stăpânitorul acestei
lumi, şi până la capătul lui îl voi judeca pe el, căci rana Mea
este dovada slavei Mele cea prin învierea Mea dintre morţi, şi
care Mă arată Domn al biruinţei, Domnul slavei, poporul Meu.
Amin, amin, amin. 

31 martie/13 aprilie 2007

Duminica a doua după Paşti, a sfântului apostol Toma

Strigarea omului către înţelepciunea vieţii. Iubirea de vremelnicie
este nălucă. 

ÎÎ n cer şi pe pământ, Eu, Domnul Cel înviat dintre
morţi, rostesc, spre duh de bucurie sfântă, salutul în -

vierii Mele: Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! 
Tot sufletul care ştie acum glasul venirii Mele cuvânt în

mijlocul neamului român, să ia din izvorul Meu duh de cre -
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dinţă, duh de înviere să ia, căci Eu Mă fac cuvânt cu duh dă -
tător de viaţă în el şi Mă împart în lung şi în lat şi spun la tot
omul să ia calea învierii şi să meargă pe ea, iar Eu să-i fiu Mân-
tuitor şi Stăpân al vieţii lui, dacă el se va întoarce de la păcat
la sfinţenie, de la moarte la viaţă, de la întuneric la lumină şi
la duh de înviere, căci scris este în Scripturi: «De voi zice pă -
că tosului că va pieri prin păcatele sale, iar el se va pocăi şi
va începe să lucreze dreptatea şi faptele vieţii, el îşi va scăpa
sufletul său şi va trăi prin faptele vieţii». Amin. 

Apleacă-te, omule, să crezi venirea Mea acum cuvânt
pe pământ. Nu vin să-ţi fac rău. Vin să te chem şi să te scol de
la moarte la viaţă, şi apoi să înveţi lucrarea vieţii şi s-o lucrezi
pe ea. Vin să-ţi fiu povăţuitor, omule zdrobit de timp şi de
deşertăciunea lui, şi vin să te învăţ să crezi în învierea Mea şi
a ta, şi ca să crezi în venirea Mea spre tine ca să te iau în barca
salvării, că am ieşit cu bărcuţa înaintea ta şi Mi-s mâinile şi pi-
cioarele înţepate de cuiele cu care am fost ţintuit pe cruce pen-
tru salvarea ta din moartea cea de veci, omule scump. O, mult
voiesc să-ţi fiu şi Eu ţie scump şi să Mă doreşti fiinţă a ta, spre
dreptatea Mea şi a ta, şi să te porţi cu Mine între pământ şi cer,
căci l-am zidit pe om să-Mi fie Mie aşternut şi zi de odihnă a
Mea şi să-l îmbiu pe el spre taina pentru care Eu l-am zidit pe
om şi să-l chem ca să vină şi să-l învăţ să aibă credinţă ca să
poată veni. Amin. 

Când am venit acum două mii de ani de la Tatăl pe
pământ, Duhul Sfânt, Cel prin îngeri vestitor cu cuvântul Lui,
M-a însămânţat în Fecioară şi M-am născut Om, şi M-am
numit Fiul Omului, şi Mi-am cules de pe pământ doisprezece
oameni şi am făcut din ei ucenici ai Mei prin multa Mea
învăţătură de viaţă peste ei, şi am pus în ei din Mine putere ca
să urmeze ei cu Mine, şi i-am ajutat să creadă în Mine, făcând
înaintea lor vindecări peste suferinzi şi învieri peste cei morţi
şi semne minunate şi lucrări cereşti, şi apoi i-am vestit pe ei că
trebuie să se împlinească peste Mine Scripturile pentru care
am venit de la Tatăl pe pământ, şi apoi M-am lăsat spre jertfă
şi M-am arătat Mielul Cel junghiat şi însângerat prin moarte
pe cruce ca să-i plătesc omului viaţa şi să-l scot pe el din braţul
lui satan, şi apoi am înviat din cruce, biruind prin ea puterea
morţii, şi am deschis ochii ucenicilor Mei, arătându-Mă lor în-
viat şi îndemnându-i pe ei spre bucurie pentru învierea Mea.
Ei aveau atunci inimioarele triste şi pline de teamă şi Mă
priveau cu fior şi cu durere şi stăteau nedumeriţi şi se simţeau
vinovaţi că nu Mi-au fost alături în durerea Mea cea grea, dar
am avut între ei pe cel plin de dor şi de credinţă şi de patos
sfânt, şi acela le-a dovedit lor că Eu sunt Cel răstignit şi înviat
din răstignire, căci Mi-a cerut să-Mi arăt urmele cuielor şi
împunsătura cea din coastă, iar Eu Mi le-am arătat, şi M-a
mărturisit Toma, plin de dor şi de taină sfântă, şi a spus: «O,
Domnul meu şi Dumnezeul meu!», şi aşa Mi-am scris Eu pe
pământ adeverirea învierii Mele dintre morţi, şi le-am dat lor
putere să creadă şi să mărturisească atunci şi peste timp dum-
nezeirea Mea şi mântuirea Mea pentru cei ce cred în Hristos,
Cel venit din cer pe pământ pentru salvarea omului cel căzut
din viaţă prin neascultare şi prin păcat. 

O, întoarce-te, omule, la înţelepciunea vieţii, căci tu
rătăceşti, dar Eu vin să-ţi întăresc credinţa şi să cuvintez peste
tine ca un Învăţător din cer venit, şi nu ca unul de pe pământ,
şi mila Mea de tine s-a făcut durere grea în Mine, şi iată, ca
păstorul care şi-a pierdut turma caut după tine ca să te păstoresc
cu dor şi să te învăţ păşunea şi să-ţi dau să bei din apa Mea şi
să nu mai însetezi după tine, ci numai după Mine, căci Eu sunt
Cel ce am apa vieţii, şi numai ea poate ostoi setea ta, omule

obosit de iubirea care nu este ea, căci iubirea de vremelnicie
este nălucă, nu este iubirea, dar Eu am iubirea şi ţi-o dăruiesc,
dacă întinzi spre Mine mâna să ţi-o dau. O, nu fugi de calea
cea cu veşnicia ta pe ea. Mă fac înaintea ta cale spre viaţă şi-ţi
dau să bei pe cale apa vieţii ca să poţi pentru viaţă, şi te chem,
cu dor te chem pe calea vieţii, omule, şi Eu sunt cuvânt de viaţă
în calea ta pe cale şi-ţi dau mâna ca să mergi. Sunt Domnul
Iisus Hristos, Cel înviat dintre morţi, şi-ţi dau mâna ca să te
scoli şi să fii viu şi să-ţi aşezi credinţa în viaţă, căci viaţa este
de la Dumnezeu. Amin. 

— BB inecuvintează-mă Tu, Învăţător al meu,
Domnul meu şi Dumnezeul meu, Iisuse

înviat dintre morţi! Sunt cu Tine în mijlocul poporului cuvân-
tului Tău, sunt ucenicul Tău cel plin de dor de învierea Ta.
Mâna mea Ţi-a atins coasta Ta străpunsă de suliţă şi mâinile şi
picioarele Tale, care au fost bătute în cuie pe lemnul crucii,
Domnul meu şi Dumnezeul meu. O, ardeam ca focul, aveam
în mine dorul ca focul care mistuie dorirea omului şi voiam
să-i ajut pe cei împreună cu mine ucenici ai Tăi şi voiam să-i
aprind pe ei cât mine aprinşi şi să le dau lor darul meu cel
frăţesc, înţelepciunea credinţei, pe care eu o aveam de la Tine
aprinsă în mine şi pe care mi-ai dat-o în dar când m-ai căutat
printre oameni ca să mă iei cu Tine şi să mă faci al Tău, ucenic
al Tău, Domnul meu şi Dumnezeul meu. Mi-ai spus mie, şi
le-ai spus prin mine la toţi ucenicii, când Te-ai arătat nouă în-
viat, şi mi-ai spus: «Nu fi necredincios, ci credincios, şi fericit
eşti tu că M-ai văzut şi ai crezut, dar mai fericiţi vor fi cei ce
cred până nu văd». Dar eu, Doamne, am voit cu dor aprins să
Te dovedesc Domnul învierii, şi dorul ardea în mine peste voia
mea, căci voia Ta a fost el, şi toate sunt după voia Ta acolo
unde Tu voieşti şi Te mărturiseşti că eşti şi că pentru viaţa omu-
lui voieşti când voieşti, o, Domnul meu şi Dumnezeul meu. O,
fii Tu, Doamne, după făgăduinţa Ta din ziua aceea când eu
Ţi-am atins trupul cel rănit de răstignire, fii Tu Domnul şi
Dumnezeul celor ce cred prin mărturisirea mea şi fă-i pe ei mai
fericiţi ca mine, aşa cum Tu ai făgăduit, căci cei ce iubesc ca
şi Tine, se bucură ca şi mine de cei mai fericiţi ca ei întru Tine,
şi aşa sunt ei izvorul celor mai fericiţi ca ei, prin mărturisirea
lor, care dăruieşte fericire şi înmulţită fericire. Amin. 

O, grăiesc vouă, celor de la venirea Domnului cuvânt pe
pământ acum pentru voi! Iubiţi mântuirea şi fericirea celor ce
cred în glasul Celui ce a înviat dintre morţi acum două mii de
ani, căci Domnul a promis mai înainte de crucea Lui cea grea
şi a spus: «Vine ceasul când cei din morminte vor auzi glasul
Meu şi se vor scula». Iată, ceasul acela este Domnul, Care cu -
vintează acum peste pământ şi peste om. Precum este de ade -
vărat că Fiul lui Dumnezeu a fost atunci Domnul Cel răs tignit
şi înviat dintre morţi, la fel de adevărat este acum că Fiul
Tatălui Savaot este Cel ce grăieşte din Tatăl pe pământ acum
peste cei vii şi peste cei morţi, ca să dea fiecăruia după cum
este fapta sa, şi iată cum îi prinde El pe toţi în necredinţă, do -
vedindu-i pe ei călăuze oarbe şi mincinoase şi învăţând pe oa-
meni calea vieţii, dar neatingând-o ei cu mersul lor şi cu fapta
lor. O, îndureraţi vor fi în curând cei necredincioşi venirii gla -
sului Lui peste pământ acum pentru împlinirea celor scrise în
Scripturi, şi, iarăşi, fericiţi vor fi curând, curând cei ce cred
nevăzând, ci numai auzind cuvântul Lui, care vine cu norii şi
care cheamă neamurile de pe pământ la muntele Lui de cuvânt,
pe care Şi-l lasă în mijlocul neamului român, spre împărţire
prin ucenici credincioşi Lui. 

Voi, cei ce mărturisiţi adevărată Evanghelia lui Iisus
Hristos! Dacă voi nu cunoaşteţi că Domnul este cuvântul acesta
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de acum şi că El cheamă omul la faptele vieţii, ce veţi face,
oare, când El Însuşi va fi să vă arate cu degetul locul şi izvorul
cu care El vă adapă în vremi de strâmtorare mare cât voi nu ştiţi
aceasta? O, ce veţi face voi, cei necredincioşi? Iată nedumerirea
de atunci a Domnului, căci El a spus atunci: «Când va veni Fiul
Omului va mai găsi credinţă pe pământ?». O, voi sunteţi cei
necredincioşi, dar este scris în Scripturi că «dacă păcătosului i
se va zice că va pieri prin păcatele lui, şi se va întoarce el la
pocăinţă, va fi apoi viu prin faptele vieţii şi va trăi, şi, iarăşi,
dacă celui drept i se va zice: „viu vei fi“, şi va începe el apoi
să păcătuiască bizuindu-se pe faptele lui cele bune, acelea nu
i se vor mai ţine în seamă, ci va pieri, din pricina fărădelegii
pe care el a săvârşit-o». O, fiţi credincioşi şi nu necredincioşi,
căci eu de lângă Domnul Cel înviat rostesc, ca un ucenic plin
de Învăţătorul lui Cel înviat dintre morţi, şi spun: fericiţi sunt
şi vor fi cei ce cred nu văzând, ci auzind cuvântul lui Dum-
nezeu, cuvântul Lui cel de azi, şi pe care-l aud cei din cer şi cei
din iad şi cei credincioşi Lui pe pământ; fe ri ciţi vor fi, mai
fericiţi ca mine vor fi, şi eu mă voi bucura de ro dul cel mare al
mărturisirii mele pentru Domnul meu, şi aşa voi fi eu izvorul
celor mai fericiţi ca mine prin mărturisirea mea, care dăruieşte
fericire şi înmulţită fericire. Amin, amin, amin. 

— OO,ucenic îndurerat de dor! Durerea dorului
tău cel pentru învierea Mea din suferinţa

Mea cea de pe cruce s-a făcut mărturisire de înviere a credinţei
în Mine a ucenicilor Mei toţi, şi s-a făcut peste timp dovada
cea mărturisitoare a dumnezeirii Mele, Celui venit de la Tatăl
pe pământ pentru ca să plătesc cu suferinţă pe cruce viaţa şi
scularea din cădere a omului, ca să se întoarcă omul la Tatăl.
Mare taină ai fost tu, taină pregătită de Mine între ucenicii Mei,
căci şi înţelepciunea ţi-a fost mare, iar Eu apoi M-am dovedit
ţie înţelepciune, şi ucenic înţelept Mi-ai fost şi Îmi eşti. Puterea
cu care tu ai lucrat şi ai semănat credinţă în Mine peste oameni,
a fost putere şi lucrare peste fire, iar Eu te-am întărit ca să poţi
pentru om, după ce pe toţi v-am sortit să mergeţi, ca ucenici ai
Mei, şi să vestiţi pentru oameni împărăţia cerurilor şi numele
Meu, întru care să se boteze şi să se mântuiască ei de rău. Bine -
cuvântată şi cu putere să fie peste fiii oamenilor mărturi sirea
ta din ziua pomenirii mărturisirii tale cea de după învierea Mea,
şi fericire să-ţi strângi tu de la cei ce cred şi vor crede prin măr -
turisirea ta cea de atunci şi cea de azi, căci Eu, Domnul, întă -
resc pe pământ cuvântul Meu de azi şi vestesc de la margini la
margini mântuirea peste cei credincioşi şi fericiţi prin plata
credinţei lor, căci plata lor este cu Mine. Amin. 

Poporul Meu, o, poporul Meu plin de cuvântul Meu la
masa ta! Am în mijlocul tău ucenici care Mă vestesc lumii de
la margini la margini, împărţind neamurilor de pe pământ cu-
vântul Meu cel mântuitor. Ai grijă să cinsteşti lucrarea Mea din
mijlocul tău şi ai grijă să stai cu duhul umilit sub slava ei, care
se împarte acum peste pământ. Te îndemn spre mare înţelep -
ciune. Ai grijă de înţelepciunea Mea din mijlocul tău şi stai sub
ea cu umilinţă, ca să-ţi fie ţie bine pe pământ, poporul Meu,
căci ea ca o mamă te învaţă din partea Mea. Te-am povăţuit cu
dor să Mă alini în vremea ranelor pe care le simt în mijlocul
tău. Învaţă-te să Mă alini, sau învaţă să nu Mă răneşti, şi din
toată inima învaţă nerănirea Mea, poporul Meu. O, dă-Mi pu -
tere să pot şi să merg, şi hrăneşte-Mă ca să pot, şi miluieşte-
Mă ca să pot, şi-ţi voi plăti pentru aceasta, poporul Meu. Amin,
amin, amin. 

O, cei ce-Mi sunteţi porţi, ridicaţi porţile şi vestiţi pe
poporul Meu cel hrănit cincizeci de ani cu cuvântul Meu,
vestiţi-l să vină să-l hrănesc pe el în zi de praznic sfânt cu cu-

vânt de înviere pentru el, căci vin cu scumpele Mele mironosiţe
şi voi petrece cu poporul Meu, şi el va petrece cu Mine şi va
învăţa. Aduceţi Domnului miei la supt, ca să-i învăţ pe ei să
fie miei, şi Domnul va da tărie poporului Său, şi cu pace îl va
binecuvânta pe cel credincios şi sfânt. Amin. 

2/15 aprilie 2007

Duminica a treia după Paşti, a mironosiţelor

Stăruinţa Domnului pentru vindecarea iubirii poporului de demult. 
Domnul strigă trezirea neamului român. 

PP ace vouă! Pace vouă! Pace vouă! Sunt Domnul
Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu

adevărat, Fiul Tatălui Savaot şi al mamei Fecioare, din Tatăl
născut mai înainte de toţi vecii, şi din mamă Fecioară acum
două mii de ani, iar după treizeci şi trei de ani de la naşterea
Mea om pe pământ, M-a răstignit pe cruce poporul evreu, în
mijlocul căruia am crescut după naşterea Mea, dar a treia zi am
înviat din morţi şi M-am arătat cu trupul înviat, judecând lumea
prin moartea şi prin învierea Mea şi chemând pe tot omul la
umilinţă şi la pocăinţă, spre iertarea păcatelor lui şi spre viaţa
veacului ce va să fie pentru cei credincioşi şi sfinţi. Amin. 

Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! aşa
M-au vestit pe Mine mironosiţele, căci au crezut în cuvintele
Mele pe care le-am spus pe când încă eram cu ucenicii înainte
de pătimirea Mea, şi apoi ele M-au mărturisit înviat precum
M-am arătat lor. 

Hristos a înviat! îţi spune Domnul ţie, popor venit la
izvorul cuvântului Meu care-l hrăneşte pe om din Duhul Meu
dătător de viaţă. Te-am chemat ca să-ţi dau duh de mângâiere.
Te-am aşteptat să vii la izvorul Meu, te-am aşteptat mai mult
decât ai aşteptat tu să vii la praznicul Meu de cuvânt în ziua
aceasta de slavă a Mea, căci cuvântul gurii Mele este slava lui
Dumnezeu pe pământ, dar oamenii sunt prea necredincioşi şi
se leapădă de Mine acum când Eu vin şi cuvintez iubirea
venirii Mele şi când găsesc atâta necredinţă pe pământ, mai
mult decât acum două mii de ani, când puţini de tot au voit ca
Eu să fiu Mesia, Cel vestit de prooroci ca să vină pe pământ
Mântuitor de la Tatăl pentru om. 

Am intrat prin porţi la tine, căci tu te-ai adunat la masa
Mea, poporul Meu hrănit azi de Duhul Meu, şi tu, popor hrănit
ieri, căci Eu am plâns şi plâng pentru tine şi nu pot să Mă
liniştesc de dor, şi îl aştept pe cel ce a fost al Meu şi îl învăţ pe
el să bată, şi Eu să-i deschid şi să-l primesc şi să-l miluiesc
dacă el vine şi-Mi spune: „Iubitorule de oameni, Cel ce ridici
pe cei căzuţi, tămăduindu-le zdrobirea, întoarce-mă la pocă -
inţă şi dezleagă împietrirea inimii mele şi dă-mi umilinţă cu
lacrimi şi vindecă-mi iubirea, Bunule, ca să fiu cu totul al Tău,
şi dă-mi credinţă nefăţarnică, şi apoi roadele darului Duhului
Sfânt, şi fă din mine voia Ta, spre viaţa mea de la Tine şi spre
slava Ta, Învăţătorul şi Păstorul meu. Amin.”

O, poporul Meu cel de azi şi poporul Meu cel de ieri,
Eu te învăţ, căci sunt Învăţător, şi să rodească în tine cuvântul
Meu, căci mlădiţa care nu stă în viţă, aceea rodeşte din sine
spini şi ciulini, şi nu sunt din Dumnezeu spinii şi ciulinii, şi
sunt pentru foc, ca şi mlădiţa care nu aduce roade din viţa ei.
O, învaţă statul în viţă, poporul Meu, şi învaţă apoi umilinţa şi
pocăinţa, ca să fii apoi primit la sânul viţei şi să înveţi să mă -
nânci şi să asculţi şi să fii, căci fără iubire tu nu eşti nimic, dar
iubirea te naşte şi te creşte ca să rodeşti în viţa ei, popor învăţat
de Dumnezeu. Amin. 
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O, copii din porţi, am intrat cu duh de mângâiere în carte
şi Mă fac cuvânt şi Mă fac sărbătoare dulce, masă cu iubire pe
ea, căci sunt cu mironosiţele învierii Mele ca să le bucur şi ca
să dau bucurie de duh poporului adunat la izvorul vieţii, la râul
vieţii, pe care Eu îl las din gura Mea peste pământ. M-am în -
tărit în voi ca să pot Eu, şi nu voi, căci voi sunteţi mici, dar pot
Eu, fiilor copii, pot Eu. Când pot Eu, puteţi şi voi, iar când pu -
teţi voi, pot şi Eu, şi unii altora ne suntem putere şi poate Duhul
lui Dumnezeu şi poate credinţa şi nădejdea şi poate iubirea, care
vindecă şi care naşte puteri în om şi înviere naşte ea. Amin. 

Când au fost chemaţi spre pomenire cei adormiţi, am
spus că vor rămâne ei la masa lor de pomenire toată vremea
pos tului cel pentru întâmpinarea învierii Mele, şi iată, azi îi
pomenim din nou şi le dăm lor praznic de înviere şi de mângâ -
iere şi de nădejde până la biruinţa Mea deplină, când nu va mai
fi om pe pământ care să nu creadă în fiinţa Mea de Dumnezeu
adevărat şi de Salvator al omului căzut prin păcat. Le spun şi
lor: Hristos a înviat! Le spun şi lor salutul învierii Mele şi le
dau mângâierea, căci sunt obosiţi de aşteptare şi de dor, iar
mironosiţele învierii Mele le împart lor mirul învierii şi
mărturisirea cea despre Mine, Cel înviat pentru învierea omu-
lui, căci Eu sunt începătura învierii. Amin. 

O, popor adunat la izvor şi la praznic de înviere! O, ce
mult a ascultat Lazăr şi toţi cei care au înviat de la cuvântul
Meu de peste ei ca să învieze ei! Ce mult trebuie să asculţi şi
tu, care poţi cu trupul să lucrezi când Eu te strig ca să poţi prin
Duhul Meu pe pământ! Vin mereu cuvânt pentru tine ca să-ţi
vindec iubirea şi să ţi-o fac a Mea şi să nu-ţi mai ia din ea
duşmanul Meu şi al tău. Stau în mijlocul neamului român cu o
mânuţă de ucenici ai venirii Mele şi te cuprind în cuvântul Meu
cel blând, popor adunat la masa Mea de azi. O, iubirea ta trebuie
vindecată, tată. Iubirea ta, popor de demult, a fost micuţă, şi
copiii tăi te-au luat de lângă sânul Meu, şi Eu nu te-am mai avut
nici pe tine, nici pe ei, şi am plâns de atunci, şi plâng pe urma
ta, şi te-am aşteptat şi te aştept să vii să Mă mângâi cu învierea
ta. Ţie îţi spun să-ţi învie iubirea şi temerea de Dumnezeu şi să
nu aştepţi până nu mai poţi învia cu iubirea, iar celor ce încă te
dezbină pe tine, Eu, Domnul învierii, le spun lor aşa: 

O, nu vă mai dovediţi de la mijloc lucrarea dezbinării şi
nu mai fiţi dezbinători de popor cu această lucrare care îşi are
plată rea şi grea. Nu-i frumos, tată, să te porţi urât şi aspru cu
cei ce te-au sprijinit pe tine pe calea Mea cu tine şi cu lucrarea
Mea de azi, căci Eu sunt martor lângă Tatăl Meu că ei numai
bi nele şi dragostea ţi-au voit. Învaţă-te să citeşti şi să asculţi şi
să iubeşti şi să cunoşti iubirea, căci vremea este să-l întreb pe
fie care de fapta sa, şi el să-Mi dea răspunsul acum. Învaţă-te să
Mă cunoşti, că dacă tu duci numai greul tău, pentru că ai greu,
tu nu mai cunoşti şi nu mai duci greul Meu ca să fii al Meu, şi
faci lucrare rea dacă faci aşa. Eu am spus prin prooroci că «ani -
malul îşi cunoaşte stăpânul şi îşi cunoaşte ieslea sa, dar po -
porul Meu nu Mă mai cunoaşte pe Mine», şi alege el pentru el,
bietul de el, până nu va mai avea ce să aleagă, dar Eu îl îndemn
pe el să se lase vindecat, căci trebuie vindecată iubirea lui. 

Îţi spun ţie, poporul Meu de demult, că primăvara se taie
uscăturile de la pomi şi se lasă numai ramurile verzi, ca să le
dea muguri şi roade să dea. Orice mlădiţă care rămâne în viţă,
Tatăl Meu o curăţă ca mai multă roadă să aducă, dar dacă ea
nu stă în viţă şi rodeşte din sine spini şi ciulini, Tatăl o taie şi
o aruncă în foc. Eu însă vin să te fac pomişor împrospătat cu
duh de înviere, poporul Meu de demult, şi te rog să Mă laşi să
te curăţ şi să te înnoiesc pentru învierea iubirii tale şi să te vin-
dec, căci iubirea ta trebuie vindecată, şi trebuie Dumnezeu să

ţi-o vindece, popor adunat la masa învierii. 
O, poporul Meu de demult, voiesc să te învăţ scularea,

tată, că vreau să Mă mărturiseşti prin iubirea ta de Dumnezeu şi
vreau să fii viu precum Eu sunt. Adună-ţi iubirea fărâmiţată şi
dă-Mi-o să fac din ea odihna Mea de după lunga ta pribegie de
la masa Mea cea plină de hrană din cer. Ia cartea şi citeşte ca să
ştii carte, popor învăţat de Dumnezeu. Ţi-am dat cartea Mea,
cartea Mea cu tine, cartea Mea cea de cincizeci de ani în mijlocul
tău. Învaţă carte, învaţă, poporul Meu, să iubeşti, în vaţă-te iar,
căci cartea Mea îţi aduce ţie lumină şi îţi aminteşte de paşii tăi
cu Mine şi te înviază, popor de demult. O, ţine urma oilor Mele,
că nu este pentru tine fericire fără Mine şi fără învăţătura Mea
cea de cincizeci de ani peste tine ca să te am al Meu prin ea şi să
Mă mărturiseşti tu Dumnezeu al tău, poporul Meu, şi să nu te
mai porţi cu cei care te pot pe tine rupe de la sânul Meu, căci
omul nu ştie să-L iubească pe Dumnezeu pe pământ, şi nu poate
orb pe orb să se călăuzească, o, poporul Meu de demult, şi e vre-
mea necredinţei şi a lepădării de Dumnezeu, şi e vremea jude -
căţii faptelor, dar tu roagă-te Mie să-ţi dezleg împietrirea inimii
şi să-ţi vindec iubirea, căci iubirea ta trebuie adunată şi vindecată
spre slava Mea şi a ta, popor cu pecete cerească pe creştetul tău,
pe care Eu am scris prin îngeri numele Meu cel nou: Cuvântul
lui Dumnezeu. O, am venit să te învăţ scularea. Vino la Mine,
vino la Mine, vino la Mine, poporul Meu, popor cu numele lui
Dumnezeu pe creştetul tău! Amin. 

În zi de praznic de înviere şi de mărturisire a învierii
Me le dintre morţi, îţi strig şi ţie iarăşi scularea, ţara Mea, neam
român. O, ce durere pe Mine pentru tine, ţara Mea de venire
acum de la Tatăl! Mă uit la faţa ta şi dau să te mângâi şi dau să
ţi-o curăţ ca să cunoşti tu apoi faţa Mea şi mâna Mea vinde -
cătoare. O, nu sta fără păsare şi fără veghere pentru întunericul
din tine. Scoală-te! S-a stârnit în mijlocul tău viscol mare peste
tine. O, scoală-te ca să Mă chemi să pun Eu stavilă viscolului
şi valurilor care te tulbură pe tine, scumpă ţara Mea. Mă doare
duhul necredinţei din tine. Sunt prea îngâmfaţi cei ce dau să
stea peste tine păstori din partea Mea, iar Eu celor mândri le
stau împotrivă, şi nu au harul Meu cei ce nu au viaţa Mea şi
faţa Mea în ei. 

O, nimeni în tine nu mai are milă de tine. O, nu mai e
nimeni să-i pese de tine cu milă, ţara Mea cea de sub durere,
dar voiesc să pot Eu pentru tine. O, scoală-te, scumpă ţara Mea,
scoală-te din morţi, căci cei morţi cu duhul şi cu credinţa dom-
nesc deasupra ta ca să nu poţi tu pentru tine, ca să nu poţi tu
grăi pentru tine, căci tu eşti pe cruce şi eşti sub cruce şi n-ai
salvator cu milă pentru durerea ta. Eu văd povara ta. Tu nu o
vezi, dar Eu o văd. Eu văd durerea ta. Tu nu o ştii, dar Eu o
ştiu, şi voi să ţi-o ridic şi să te învăţ scularea. Trezeşte-te şi
lasă-Mă să te pătrund cu slava Mea din mijlocul tău, căci Eu
sunt cuvânt de Duh Sfânt în tine. Ascultă-Mi glasul! Te strig!
Deschide-Mi! Scoală-te să-Mi deschizi şi să ne rugăm Tatălui
Savaot pentru lumina ta, pentru slava ta cu Dumnezeu. O, nu-i
lăsa pe cei lacomi în tine să-ţi vândă darurile tale cele de la
Mine. Nu-ţi vor pacea şi mila cei ce-ţi tulbură pacea ta acum,
o, ţara Mea. Eu sunt glasul mângâierii în mijlocul tău. Ascul -
tă-Mi glasul blând, că-ţi sunt Păstor de la Tatăl venit ca să-ţi
dau putere şi înviere. 

O, învaţă carte, şi învaţă din ea să Mă cunoşti, căci sunt
în mijlocul tău carte şi cuvânt, ţara Mea de azi. De cincizeci
de ani Mă fac cuvânt în tine ca să fac neamurile pământului să
afle şi să ştie că tu eşti masa Mea de praznic acum, când Eu
iarăşi vin, că este scris să vin să dau fiecăruia după cum este
fapta sa. Eu voi lucra cu sfinţii şi cu îngerii şi cu Maica Mea
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ca să te sprijinesc în greu, scumpă ţara Mea, dar te învăţ scu-
larea şi trezia şi înţelepciunea cea din Dumnezeu. Iată-Mă cu
izvor de pace în tine. 

Pace ţie, ţara Mea dată Mie de Tatăl la naşterea Mea şi
a ta acum două mii de ani! Pace ţie îţi spun Eu, Domnul, în
vreme de durere în tine! Scoală-te şi spală-ţi rochiţa şi spală-ţi
cămăşuţa de sub rochiţă şi spală-ţi ochii şi vezi! O, strigă la
Mine ca să te aud şi să te izbăvesc Eu. Eu sunt cu cerul Meu
de sfinţi şi de îngeri deasupra ta şi sunt cu sfinţii Mei din tine
ca să te ajut sub povara ta, ca să biruiesc Eu pentru voia Mea
în tine, căci tu eşti de la Tatăl a Mea şi nu a ta, o, scumpă ţara
Mea. Amin. 

Mironosiţele Mele rostesc peste tine, poporul Meu, în
zilele lor de serbare: Hristos a înviat! şi fericiţi sunt cei ce-L
mărturisesc pe Domnul, Care a înviat pentru învierea omului. 

Hristos a înviat! aşa rostesc acum toţi sfinţii din cer şi
se bucură de praznicul cuvântului Meu din mijlocul tău, po -
porul Meu de la izvor. Stau cu tine în petrecere şi te bucur, şi
te mângâi cu fiii Mei care Mă împart peste pământ cuvânt, şi
apoi te binecuvintez pentru întoarcerea ta întru ale tale, poporul
Meu venit la izvor, şi apoi Eu, Domnul, îţi voi trimite tot cu-
vântul serbării Mele de azi, căci iarăşi voi grăi spre sfârşitul
serbării şi-ţi voi da din Duhul Meu. 

Binecuvântată să fie întâlnirea Mea cu tine şi a ta cu
Mine, popor adunat la izvor. Cerul şi pământul, Eu şi cu tine
la masă, Domnul şi poporul Său, şi să crească în fiii oamenilor
credinţa că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Domnul Cel în-
viat dintre morţi şi Care vine la tine, cel ce crezi în venirea
Mea cuvânt de înviere peste pământ şi peste om. 

Pace ţie la masă cu cerul, Ierusalime nou! Hai, fiule, să
stăruim la Tatăl pentru ţara română, hai să plângem pentru în-
vierea iubirii ei şi pentru vindecarea ei din cruce şi pentru
pacea Mea din ea. Hai să cerem la Tatăl darul credinţei sfinte
peste neamul român, hai să cerem la Tatăl, poporul Meu, şi
Tatăl ne va da nouă, şi va scoate la liman ceresc ţara română,
şi ea va afla mântuirea Mea. Amin. 

O, scoală-te, ţara Mea! Eu te învăţ scularea şi îţi dau
duhul învierii ca să biruieşti întru dreptate şi să te cureţi de
duhul cel străin de Dumnezeu, de oamenii lacomi, care au
călcat peste frumuseţea ta şi care nu vor pacea ta. Eu vreau să
fac din tine ţara vieţii veşnice, covor verde pentru Mine şi pen-
tru tine, aşa cum Eu ţi-am proorocit acum şi în vremi de de-
mult, şi ţi-am dat pe Maica Mea ca să te ţină sub mantia ei ca
să fii tu a Mea. O, scutură-ţi jugul! Scoală-te, că Eu îţi dau pu -
tere să biruieşti pe cei ce te ţin încă sub robie. Dă-Mi mâna şi
stai cu Mine de mână, căci Eu în taină te sprijinesc, şi pun cerul
în slujire pentru izbăvirea ta şi pentru mângâierea ta sub cruce,
şi apoi pentru slava Mea în tine, o, ţara Mea de la sfârşit de
timp. Amin, amin, amin. 

*

AA cum, copii din porţi, dacă am slobozit poporul
cel adunat la izvor, hai să stăruim acum cu inimi

rugătoare şi pline de grijă pentru biruinţă cerească peste nea-
mul român, căci Eu, Domnul, Mă lupt cu toate puterile cereşti
să fie voia Mea precum în cer pe pământul român. Trebuie însă
multă şi vie stăruinţă la Tatăl şi multă putere din Mine în voi
pentru curmarea durerii Mele cea pentru pământul român. Vă
voiesc mereu un duh toţi, un cuvânt toţi, un singur gând şi o
voinţă toţi, fiilor, ca să putem din Mine şi din voi revărsa duh
învietor peste acest neam atât de încercat acum. 

Am slobozit poporul chemat azi la masa Mea de cuvânt

între voi, şi voiesc să-l învăţ încă şi să-i trimit lui învăţătura,
fiilor copii. 

O, poporul Meu, popor de demult! O, ce mult te voiesc
Eu cu totul al Meu, căci tu ai fost demult poporul Meu, dar
răceala ta Mă frige, şi Eu voi să te chem la sânul Meu ca să te
încălzesc, că ard de dorul mântuirii tale şi de viaţa ta cea veş -
ni că, şi îţi fac adesea strigarea să vii tu la izvor, la izvorul ve -
nirii Mele la tine, şi răceala ta Mă frige. Eu te aştept cu căldură
ca să Mă încălzesc cu tine şi să-ţi dau din viaţa Mea. Te aştept
cald să vii dacă vii, căci sufăr după tine, şi sufăr în fiii cei de
azi, o, popor de demult. Suferă Domnul Dumnezeul tău pentru
tot neamul cel de pe pământul român, dar cel mai mult suferă
pentru tine, popor hrănit cu Duhul Sfânt. Ia îndemn din gura
Mea şi caută dragostea şi fă-te dragoste şi dă-Mi Mie dragostea
ta, ca să ţi-o vindec, ca să fac din ea folosul mântuirii tale şi
rod al biruinţei Mele acum, la sfârşit de timp, poporul Meu,
dar dacă n-ai să te rogi cu foc, nu mai poţi cere tu în rugăciunea
ta să-ţi dau Eu despietrirea inimii, şi cu pace să-ţi dau, căci nu
voiesc să te însuspinez, poporul Meu de demult al Meu. O, cât
de mult şi cu cât dor şi suspin te aştept Eu când te voiesc să te
strângi tu la izvorul Meu de cuvânt! Te-am învăţat atâţia ani
dragostea frate pentru frate şi ţi-am spus mereu să lucrezi aşa,
dar azi îţi spun, spre pocăinţa ta, că greu mai înviază o dragoste
zdrobită de nepăsare şi de cele străine de ea, care se zbat me -
reu, mereu s-o ruineze pe ea dintre fraţi. Te-am învăţat cu rugă -
minte înaintea ta să iubeşti şi să împli neşti cuvântul Meu de
peste tine, ca să te cunosc Eu al Meu prin ascultarea ta de fiu,
şi iată, azi îţi amintesc din nou aceasta şi te rog cu lacrimi
dumnezeieşti să înveţi cartea Mea cu tine, poporul Meu. Cu-
vântul Meu din vremea ta este cartea Mea cu tine, şi Eu te-am
pomenit în ea mereu, mereu lângă Mine, poporul Meu. O,
pune-Mi tu doctorie pe rana despărţirii tale de Mine şi nu Mă
lăsa rănit, nu Mă lăsa zdrobit de dorul tău, nu Mă lăsa fără
răspuns bun pentru tine înaintea Tatălui Savaot, că Eu M-am
dus şi vin ca să-i trag pe toţi la Tatăl, dacă aceasta am făgăduit.
O, iubirea ta trebuie vindecată. Vino, aşa zdrobit cum eşti, vino
cu ea la Mine, căci toate, toate trebuie înnoite, şi Îmi trebuie
popor viu, în care să Mă sălăşluiesc cu Duhul Meu şi să am
puterea vie prin El şi să suflu cu folos peste pământ ca să îm-
plinesc Scriptura de cer nou şi de pământ nou şi să găsesc
drahma cea pierdută, o, popor clătinat de la pieptul Meu cel
blând de Păstor al tău. Eu sunt Învăţătorul tău, tată, iar tu
învaţă-te să Mă asculţi când îţi fac strigare ca să vii să te învăţ
şi să-ţi înfiripez iubirea, că fără iubire tu nu ai credinţă, fiindcă
fără roadele ei nu poate nimic credinţa, poporul Meu de de-
mult. O, dacă tu nu poţi să-ţi tragi copiii la Mine ca să le dau
Eu lor împărăţia cerurilor, lasă-Mă să te trag Eu pe tine iarăşi
la Tatăl, căci tu ai fost al Meu, şi te văd sfinţii şi îngerii pe
creştet cu semnul venirii Mele, semn pus de mâna Mea pe frun-
tea ta, şi care fi-va să se vadă bine şi să lucreze el pentru sau
împotriva ta, după cum e viaţa ta acum, când Eu îţi fac din nou
strigare, dar lasă-te mlădios, ca să-ţi dau faţă dulce şi viaţă vie
şi să poată ea apoi să fie scăparea ta în ziua cea grea, căci iată,
suferă toţi fiii oamenilor din pricina depărtării lor de Dum-
nezeu şi de lipsa acoperământului Meu de peste ei, şi aş vrea
să le arăt lor faţa Mea prin faţa ta, prin viaţa ta cu Mine şi cu
mărturisirea cuvântului Meu în ea, căci tu ai fost poporul Meu
de azi, dar ţi-a fost greu să mergi şi să poţi, şi nu ţi-a fost greu
să stai şi să uiţi. 

Iubirea ta trebuie vindecată, popor de demult. Adună-te,
tată, şi leagă cu ea frate cu frate şi vindecă tu durerea Mea cea
de la despărţirea dintre frate şi frate. E greu să mai poată o
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dragoste zdrobită, dar te ajut Eu, şi te ajută umilinţa ta, Eu şi
ea, şi apoi cuvântul Meu, care vindecă prin puterea lui, numai
să poţi tu să intri sub bunul Meu, sub chemarea Mea, care
mângâie toată facerea când ea aude glasul Meu duios strigând
numele tău, poporul Meu de demult al Meu. O, nu mai sta în
liniştea în care stai, şi aprinde-te de dor şi dă-Mi nădejdea că
tu vei fi voia Mea spre învierea ta, spre viaţa ta de veci cu
Dumnezeu. Ţi-L dau pe Duhul Sfânt. Apropie-te să-L iei şi să
fii tu Duhul Meu, iar Eu să fiu duhul tău. 

Îmbracă-te cu Dumnezeu, popor dăruit cu daruri cereşti.
O, unde-ţi sunt podoabele, fiule? Îngerii Mei stau cu ele gata
să le pună pe fruntea ta însemnată de atâtea ori de pecetea Mea
cea de azi, căci în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh
te-am pecetluit mereu şi te-am binecuvântat mereu cu mân -
gâierea cuvântului Meu şi nu M-am uitat dacă meriţi aceasta. 

Se roagă Dumnezeu la tine, poporul Meu de demult.
Roagă-te şi tu la El şi lasă-te spre viaţă, căci ţi-am citit azi din
Scripturi prin cei puşi de Mine înaintea ta pentru tine, şi tu tre-
buie să crezi că «dreptatea celui drept nu-l va izbăvi pe el în
ziua păcătuirii lui, precum nici păcatul celui greşit nu-l va
apăsa pe el în ziua lui de pocăinţă dacă el va şti să se arate
Mie pentru învierea lui». O, nu pot să te am numai pe jumătate
al Meu, fiule, şi nici tu nu poţi să Mă ai pe Mine aşa, dar crezi
tu, oare, aceasta? O, vino să fii şcolar şi să înveţi cartea Mea
cea pentru tine din cer scrisă prin îngeri şi dată ţie pe pământ,
poporul Meu. Vino să înveţi carte şi să fii al Meu, iar Eu să fiu
Învăţătorul tău şi să te trec clasa apoi, ca la şcoală, fiule, dar
vino şi învaţă şi arată-Mi că ştii şi că poţi şi că vii. Vino, tată,
să lucrezi în vie şi să văd rod pe urma ta, poporul Meu. La fa -
cerea cerului nou şi a pământului nou e greu fără Dumnezeu
pentru om, şi de aceea te rog Eu, poporul Meu, să vii sub
învăţătura Mea, şi Eu să pot să ţi-o dau. Amin. 

Şi acum, copii împărţitori, din zi în zi tot mai cu dor, tot
mai cu credinţă aduceţi-vă aminte de toate cuvintele Mele de
peste voi, ca să fiţi fiii făgăduinţelor Mele pentru cei ce cred,
împlinind ei povaţa Mea şi creşterea Mea peste ei. Aveţi grijă
mare pentru tot ce trebuie să fiţi voi clipă de clipă, şi se vor
cunoaşte toţi cei ce sunt ai Mei, fiilor. Aveţi grijă aparte de
nerănirea Mea de la voi, ca să vă dau plata cea sfântă, pregătită
celor blânzi şi smeriţi cu inima, care sunt şi credincioşi şi iu-
bitori prin acestea, dar trebuie din toată inima să trăiţi voi între
voi această iubire, căci plata frăţiei e mare, fiilor, şi se vede
bine de departe, din cer şi până pe pământ, şi de pe pământ
până în cer, şi fericire mare este pentru cei ce au această înţe -
lepciune în ei, înţelepciunea frăţiei care poate totul numai pen-
tru cele de sus între fraţi pe pământ, şi apoi în cerul sfânt, şi nu
altfel frăţie, căci vai celor ce se strâng împreună în numele Meu
şi nu lucrează ei apoi taina celor de sus ziditoare şi lucrătoare
între fraţi prin faţa Duhului Sfânt, Care mărturiseşte cu tot cu-
vântul sfânt şi cu fapta lui apoi, căci fapta cea fără de cuvânt
pentru ea, arată prin lucrarea ei prihana omului care nu se
bizuie pe Duhul Sfânt şi pe lumina Lui cea făcătoare de om. 

Îţi cer ţie, poporul Meu de azi, să stai în taina frăţiei pen-
tru cele de sus şi să-I arăţi lui Dumnezeu lucrarea ta între frate
şi frate, că am nevoie să Mă sprijin cu tine în vremea aceasta
grea, şi ai tu nevoie să te sprijinească Dumnezeu prin vreme
grea, poporul Meu. O, Eu aştept de la tine stăruinţă mare acum,
cu rugăciune multă şi cu putere în ea acum, trezire pentru iu-
bire ca în cer între frate şi frate şi fapte cereşti, care mântuiesc
de la Dumnezeu între oameni, că e duhul cel potrivnic cu viscol
mare peste pământul român, iar Eu trebuie să te am lampă de
veghe pe tine, străjer de la Mine pentru biruinţa Mea peste

acest pământ, şi lupta e grea, şi Eu n-am putere din cer dacă
nu am aşternut pe pământ şi corabie de plutire a Duhului Meu,
cu care să Mă port pe deasupra şi să îndemn neamul român la
sculare şi la înţelepciune, că toate limbile s-au încurcat în el şi
viscol mare s-a ridicat deodată şi bate cu furie pe vatra română,
poporul Meu. O, ce voi face, oare? Cum voi opri această vis-
colire, care deodată s-a sculat să bată, şi iată, frate pe frate se
loveşte şi se duşmăneşte, şi nu este cel ce face dreptate între
frate şi frate, şi e vremea să lucrez Eu, Domnul, şi să suflu
duhul frăţiei peste neamul român, neam în mijlocul căruia Tatăl
Meu M-a trimis să vin acum pe pământ şi să lucrez cerul cel
nou şi pământul cel nou şi popor nou de sfinţi şi iubire precum
în cer pe pământ, iar mama Mea Fecioara udă cu lacrimi mari
de la o margine la alta ţarina neamului român, pământul în-
toarcerii Mele la oameni cu cuvântul învierii Mele, precum
este scris să vin şi să înviez făptura şi pe om. 

O, mamă, o, mamă a Mea, cât plângi! O, ce vom face,
mamă? 

— EE u, Fiul meu Mântuitor de om şi de nea-
mul Tău cel ales la sfârşit, eu plâng acum

cu lacrimi mari şi multe ca să spăl gândul şi inima acestui neam
înviforat de duhul nefrăţiei, şi plâng, Fiule scump, şi îl rog pe
acest neam să plângă cu mine şi cu Tine către Tatăl şi să ceară
înţelepciune şi duh de trezie şi de sculare din moartea aceasta,
din noaptea asta grea şi neagră a necredinţei, a nefrăţiei, a neiu-
birii, Fiule răstignit de voia cea prea multă a omului înaintea
cerului sfânt, care stă cu viaţă peste pământ şi peste om. Plâng,
Fiule salvator, şi îl rog pe neamul român să ceară peste el voia
Ta, nu voia lui, şi îl rog să nu se dărâme frate pe frate şi să nu
arate neamurilor de pe pământ dezbinare în mijlocul lui. Iar la
cei ce cred ei că pot face tot ce trebuie să aibă peste ea ţara
aceasta, eu le spun aşa: 

Nu puteţi fără Dumnezeu, nu puteţi numai voi, căci voi
nu lucraţi după Dumnezeu, ci după voi şi după duhul duşmă -
niei lucraţi, iar lăcomia de slavă şi de deşertăciune vă orbeşte,
şi vă arătaţi prea mult, prea pe faţă răutatea şi faţa şi inima care
vi se vede chiar când voi daţi să vă pitiţi în spatele altora, şi
aceia necuraţi. Rostesc cuvânt proorocesc şi vă spun aşa: eu
am înviat dintre morţi ca şi Fiul meu Iisus Hristos şi i-am dat
apostolului Toma omoforul meu, lăsându-l peste el în văzduh,
şi Toma m-a văzut înviată cu trupul şi mi-a văzut mormântul
gol, căci înviasem. Cu duh de înviere vă spun vouă că vă veţi
nimici între voi dacă nu veţi lua ca hrană a inimii iubirea şi
iertarea aşa cum a lucrat Fiul meu, Mântuitorul lumii, şi din
care a dat celor ce cred în El, iubindu-L pe El între toate şi prin
toate. Vă veţi porni unii spre alţii, căci ura şi semeţia nu vă vor
duce spre limanul spre care, treji fiind voi, îl visaţi. Ţara ro -
mână este patria venirii cuvântului Fiului meu cu învierea
omu lui, dar voi nu voiţi să auziţi glasul Lui, care răsună pe va -
tra aceasta. Întoarceţi-vă la iubire şi îndemnaţi-vă spre ea, că
Dumnezeu coboară iubirea peste voi; întindeţi mâinile spre ea,
şi braţele voastre să se deschidă unii pentru alţii şi nu unii con-
tra altora. Nu e de la Dumnezeu viscolul pe care l-aţi scos de
la întuneric; e de la voi, e de la duhul rău. O, căutaţi Duhul
Domnului şi intraţi sub scutul Lui şi învăţaţi pacea cea de sus,
că nu veţi putea aşeza voi pacea nici măcar atât cât pot oa-
menii, ci, din contra, aţâţaţi peste voi durerea Domnului, du -
rerea pe care I-o faceţi voi lui Dumnezeu şi celor osteniţi ai
neamului român, şi care de ani aşteaptă izbăvire curată, izbă -
vire cu Dumnezeu şi slavă peste fruntea ţării Domnului, ţara
română, ţara întoarcerii Fiului meu Cuvântul, că iată-L cât
cuvintează peste cei ce aud şi peste cei ce nu aud cuvântul gurii
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Lui, mângâierea Lui şi mila Lui cea nehotarnică până acum.
O, deschideţi-vă inima şi nu mintea, că voi sunteţi români, iar
numele de român este noul nume al neamului lui Dumnezeu
acum, când El Şi-a ales din nou o ţară. O, nu faceţi ce a făcut
Israel, care, ca să-L piardă pe Fiul meu, a ucis mii de prunci,
şi mormane, mormane stăteau pruncii ucişi în ţară. Întoarce ţi-vă
la pace, fiţi cuminţi, fiţi iertători şi nu vă răzbunaţi unii pe alţii
cu vorbe de durere şi de dispreţ, că voi sunteţi neam numit de
Dumnezeu neam al Său acum, când El iată-L cum vine pe pă -
mânt cuvânt, şi se aude de la margini la margini cuvântul Său
cel sfânt. Luaţi din el şi săraţi-vă inimile şi gurile şi daţi Dom-
nului locul din voi ca să vă înveţe El dregătoria cârmuirii, căci
El vă iartă şi vă ajută dacă veniţi spre pace. 

O, voi, cei care luptaţi cu orice chip să rămâneţi în
frunte, luaţi aminte la toate inimile care aşteaptă şi daţi-le pu -
tere să grăiască şi nu încurcaţi calea inimilor spre a grăi ele,
nu faceţi această nedreptate, ca nu cumva ea să se întoarcă
vouă, căci cel ce lucrează fără dreptate, are plată după faptă.
Aplecaţi-vă frunţile şi daţi Domnului loc şi rugaţi-vă Lui pen-
tru voia Lui precum în cer aşa şi pe pământ, căci voi sunteţi
oameni, şi Dumnezeu e Dumnezeu, şi vă voieşte vouă izbă vi -
rea de voi şi iubirea de El în duhul frăţiei, fii români. O, mama
lui Iisus Hristos aduce vouă rugă: fiţi cuminţi, fiţi cuminţi, fiţi
cuminţi, fii români, şi fiţi români cuminţi, fiilor, căci Domnul
este cuvânt pe vatra voastră şi vă aşteaptă pe voi să fiţi poporul
Său cel nou şi fraţi să fiţi întru iubirea Lui cea de sus. Amin,
amin, amin. 

— OO,suferinţa ta, mamă, e mare. E ţara veni -
rii Mele viscolită deodată, dar Eu am

strigat şi strig peste ea scularea, mamă. Lacrima ta se uneşte
cu a Mea şi plâng cu tine, mama Mea, ca să se moaie inimile
încordate şi să se lase loc păcii Mele peste ţara Mea română,
mamă ocrotitoare. Amin. 

O, ţară scumpă, Eu, Domnul învierii, îţi sortesc scularea.
Scoală-te şi te uită bine şi te întăreşte pe picioare, căci iarăşi
este ameninţată izbăvirea ta, şi vremea este să lucrez Eu pentru
tine, că tu nu mai poţi nimic, nu mai poţi nici să grăieşti şi
să-ţi arăţi inima, iubito, dar scoală-te din somn. Eu, Domnul
învierii, îţi spun aşa: scoală-te, fiică robită, spală-ţi faţa şi vezi,
şi apoi sporeşte voia Mea peste tine şi cere la Mine izbăvirea
ta, şi înţelepciune şi iubire pentru tine peste cei ce dau să te
robească încă. Dar tu eşti a Mea, şi voiesc să iubeşti voia Mea
peste tine, ca să te izbăvesc Eu, căci tu nu mai poţi. O, hai să
te trezeşti, hai să aprinzi lampa şi să vezi, hai, că iată, eşti toată
cuprinsă în veghea mamei Mele Fecioara, şi ea varsă lacrimi
mari de deasupra ta şi te udă ca să-ţi dea din cer, căci tu eşti
strâmtorată pe pământ şi eşti sub cruce şi eşti pe cruce şi nu
mai ştii să veghezi şi să vezi şi să poţi pentru soarta ta cea de
la Mine ţie. O, pot Eu pentru tine. Ceea ce e cu neputinţă ţie,
pot Eu. Fii cuminte şi te roagă la Dumnezeu. Pot Eu pentru
tine, numai să vrei tu aşa, ţara Mea. O, auzi glasul Meu şi să
nu dormi în vreme grea, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, îi
spun viscolului să tacă! să tacă îi spun! Amin. 

Rugăciunea ta şi inima ta să ajungă la inima Mea şi să
ceară pentru ţara Mea şi a ta, popor al cuvântului Meu. O, vezi
ce te-am rugat şi lucrează, fiule, aşa, şi cere la Mine voia Mea
peste neamul român, pe care Eu, Domnul, îl mângâi în vreme
grea şi îi spun lui aşa: 

O, neam român, alege tu viaţa ta cu Mine şi iubirea Mea,
căci Eu voi alege pentru tine şi te voi scoate de sub suspin şi
te voi umbri cu tot cerul Meu, şi voi aşeza în tine ţara vieţii
veşnice, şi voi lucra după credinţa celor credincioşi ai tăi, iar

tu Mă vei binecuvânta şi vei sta sub mântuirea Mea, şi slava
Mea te va bucura şi te va încununa, şi tu vei uita durerea ta şi
a Mea, şi neamurile vor vedea şi vor veni să ia lumina ta, iar
Eu, Domnul, le voi da lor. Amin, amin, amin. 

9/22 aprilie 2007

Duminica a patra după Paşti, a slăbănogului

Domnul grăieşte cârmuitorului neamului român, Traian Băsescu,
îndemnându-l la iubirea vrăjmaşilor lui. 

CC obor la ieslea cuvântului Meu din mijlocul
pământului român. Cobor cuvânt în mijlocul nea-

mului român ca să-l trezesc pe el şi cald să-l călăuzesc pe el
spre duhul păcii sfinte între frate şi frate. Amin. 

Sunt Domnul Iisus Hristos Cuvântul, Cel înviat dintre
morţi acum două mii de ani, după ce poporul Israel Mi-a dat
moarte pe cruce, dar Eu prin cruce am înviat, şi sunt Domnul
învierii, sunt Domnul păcii sfinte peste cei ce se apleacă să ia
cuvântul cel rostit din gura Mea şi să-l împlinească pe el ca
nişte fii ai lui Dumnezeu, precum Eu sunt. 

Acum două mii de ani, când M-am apropiat la lacul
Vitezda, unde aşteptau mulţi suferinzi venirea îngerului vin -
decător peste cel ce intra primul în apă, Eu, Domnul, plin de
milă pentru om, l-am văzut pe cel bolnav de treizeci şi opt de
ani şi l-am întrebat dacă voieşte să se facă sănătos. El avea
credinţă şi nădejde în apa vindecării, dar nu putea intra în ea,
căci îi trebuia om cu milă în el ca să-l ia pe el şi să-l aşeze în
apă la venirea îngerului vindecător. El Mi-a răspuns duios:
«Eu, Doamne, nu am om ca să mă ajute să ajung în apă când
vine îngerul şi tulbură apa la venirea lui, şi mereu, mereu se
coboară altul înaintea mea». Atunci am făcut Eu milă cu el, şi
i-am spus cuvânt de vindecare: «Scoală-te, ia-ţi patul şi mergi
de acum», iar el, crezând cu putere, s-a vindecat, şi apoi mer -
gea, dar nu s-au bucurat iudeii de vindecarea lui, ci, din contra,
i-au găsit pricină că e zi de sâmbătă şi că nu-i este îngăduit
sâmbăta să-şi ridice patul şi să umble, să-şi ridice aşternutul
pe care stătea jos şi să meargă la casa sa. 

Am venit pe pământ acum două mii de ani ca să-l ajut
pe om, ca să-l scap de dureri pe om, căci sunt milos ca şi Tatăl.
O, tot de aceea vin şi acum, şi vin cuvânt pe pământ pe vatra
neamului român, şi am împlinit cincizeci de ani de când grăiesc
cuvântul Meu în mijlocul acestui neam, şi M-am făcut carte pe
vatra aceasta şi am dat neamului român cuvântul Meu, căci am
avut şi am un popor micuţ, care M-a primit să Mă sălăşluiesc
în el şi să-Mi scriu prin el cartea Mea de azi, strigătul Meu
după om, acum, când iarăşi M-a trimis Tatăl pe pământ. 

Când l-am vindecat pe slăbănogul cel părăsit de milă de
la om, M-au ocărât iudeii că am făcut aceasta sâmbăta şi căutau
să Mă omoare ca pe un călcător peste sâmbătă şi ca pe unul
care le zicea lor că Dumnezeu este Tatăl Său şi că El este
deopotrivă cu Dumnezeu, de o Fiinţă cu Tatăl, iar Eu le spu -
neam lor: «Nu vă miraţi de aceasta, căci vine ceasul în care
toţi cei din morminte vor auzi glasul Meu, şi vor ieşi cei ce au
făcut fapte bune spre învierea vieţii, iar cei ce au făcut fapte
rele vor ieşi spre învierea osândirii, şi judecata Mea este
dreaptă, pentru că nu caut voia Mea, ci caut voia Tatălui, Care
M-a trimis». 

Mă fac cuvânt peste tine, neam român. Nu caut voia
Mea, ci voia Tatălui, Care M-a trimis. Eu ascult de Tatăl, şi te
învăţ să asculţi şi tu. Ia pildă de la Mine şi ascultă şi tu, neam
român, că am venit de la Tatăl cuvânt în mijlocul tău ca să te
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învăţ să faci voia Tatălui, căci pământul român este patria în-
toarcerii Mele de la Tatăl la om după două mii de ani, precum
este scris în Scripturi, dar pe tine cine să te înveţe să citeşti în
Scripturi ca să ştii venirea Mea? O, te învăţ Eu, numai să vrei
să stai la învăţat, că iată, am venit de la Tatăl pe pământ în mij -
locul tău, neam român, iar tu să nu faci ca iudeii care nu M-au
primit când am venit să le fiu Mântuitor prin naşterea Mea Om
pe pământ, şi apoi prin învierea Mea dintre cei morţi, după ce
Israel M-a răstignit pe cruce, nevrând să-i fiu Mântuitor. 

Mă apropii cu cuvânt duios de cel ce este aşezat după
voia Mea la cârma neamului român ca să vegheze peste el,
păzind dreptatea, căci dreptatea va fi să locuiască în muntele
Domnului, precum este scris. Am grăit neamului român, şi am
grăit şi cu cei ce vorbesc de sus în numele acestui neam, şi i-am
povăţuit pe ei spre pace şi spre duhul frăţiei sfinte, şi le-am
spus lor că nu vor putea ei singuri dacă vor singuri, căci ţara
română este sub iubirea şi sub ocrotirea Mea, şi este dată Mie
de Tatăl la naşterea Mea odată cu naşterea ei pe pământ, şi este
de atunci sortită să fie ţarina cu comoară în ea, şi iată, am pe
vatra ei acum, la sfârşit de timp, ieslea cuvântului Meu pe
pământ. 

Grăiesc cu cel aşezat la cârma neamului român, şi care
a fost clătinat de la locul lui, clătinat de cei de lângă el fraţi, şi
care-şi zic mai buni ca el, ca să-l poată alunga pe el de pe locul
pe care este aşezat cu voia Mea. Eu am privit, după cum se
poate lucra acum, şi apoi l-am aşezat pe acesta ca să cârmu -
iască după dreptate, dar cei ce nu iubesc dreptatea cea bine -
făcătoare peste toţi şi peste toate, aceia l-au dat pe el de pe
locul lui pe care a fost aşezat. 

Acum, Eu, Domnul, grăiesc cu tine, cel aşezat din voia
Mea la cârma neamului român. Vin să vindec rana ta. Nu uita
că ţi-am pus pe braţe cuvântul Meu cel de cincizeci de ani în
ziua când l-am împărţit neamului român, cartea Mea de azi,
rostită de gura Mea în mijlocul pământului român. În cartea
aceasta mare am grăit cu tine pe ultima filă a ei şi ţi-am spus
să nu uiţi că pentru tine şi pentru aşezarea ta la cârma ţării Mele
regină, Eu am biruit prin fierbintele rugăciuni şi prin mânuţele
calde ridicate spre Mine de fiii cuvântului Meu de azi, fii
români, poporul cuvântului Meu, fii credincioşi venirii Mele
acum de la Tatăl pe pământ. Te-am rugat atunci să te apleci şi
să iei din gura Mea cuvântul durerii Mele pentru ţara română,
apăsată de cei necredincioşi. Ţi-am spus atunci că vreau să
împac pământul cu cerul, şi pe om cu Tatăl Savaot, şi că aştept
prin neamul român salvarea popoarelor. Ţi-am spus atunci, în
cartea Mea de azi, să iei aminte la cuvântul gurii Mele şi să iei
putere de la Mine şi să stai cârmaci treaz la cârma corăbiei
Mele, căci prin ea, prin ţara română şi prin darurile Mele din
ea voi mântui lumea de păcat şi voi aşeza veac nou pe pământ,
aşa ţi-am spus. Ţi-am spus să nu fii necredincios, ci credincios
să fii, şi ţi-am spus că Eu aştept glasul celui ce va ridica la Mine
rugăciune din faţa neamului român, ca să împlinesc Eu
rugăciunea lui pentru salvarea acestui neam. Mi-am destăinuit
ţie durerea Mea de la necredinţa celor din biserica acestui neam
şi care Mi l-au legat în obezi pe cel ales Mie dintre ei, şi ţi-am
spus că îl aştept pe cel legat, care nu mai grăieşte, dar Eu şi cu
Tatăl şi cu cerul Meu de sfinţi şi de îngeri, îl aşteptăm pe el s-o
împace pe România cu Dumnezeu şi să aşeze peste ea duh de
pocăinţă şi de mântuire apoi. Iar azi vin iar spre tine şi te
povăţuiesc iar, căci tu eşti lovit acum de cei plini de semeţie şi
de orbire, care te-au dat pe tine acum de pe locul pe care stai,
că aceştia sunt bolnavi de duhul slavei deşarte, iar vremelnicia
cea înşelătoare le-a luat din minte credinţa şi temerea de Dum-

nezeu şi credincioşia cea dintre fraţii cei de un nume, şi se dau
ei singuri a fi buni, cei mai buni, căci sunt hrăniţi de duhul cel
pierzător al semeţiei. Tu însă ascultă voia Mea peste tine şi nu
uita că Eu sunt blând şi smerit cu inima. Eu cu aşa duh grăiesc
cu cei necredincioşi, şi înţelepciunea Tatălui Meu o lucrez când
grăiesc. Grăieşte tu neamului român, grăieşte-i cu cuvânt du -
ios, aşa cum Eu grăiesc, căci cuvântul rostit cu înţelepciune,
el este puterea care biruieşte răul din om şi îl înduioşează spre
el pe om. Grăieşte-le blând, grăieşte-le sfânt, grăieşte-le cu
sare, fiule, căci limba neamului român e limbă dulce la Dum-
nezeu, iar Eu grăiesc peste neamurile pământului în limba nea-
mului român, şi vreau să înţelegi voia Mea. Inima ta şi gura ta
să dea numai cuvânt frumos, cuvânt cu dragoste în el, căci ura
nu se vindecă cu ură, asprimea nu piere prin asprime, şi în-
tunericul nu se îndepărtează cu întuneric, ci numai cu lumina
care vine peste el, fiule. Tu peste cuvântul cel greu şi spus cu
răutate de cei ce te urăsc, rosteşte cuvântul nădejdii credin-
cioase, căci credinţa aduce nădejde, precum graiul cel dulce
aduce sănătate celor răniţi de duhul răutăţii. Nu da cuvânt fără
de sare din gura ta. Lasă să vorbească urât cei ce te urăsc pentru
dreptatea ta. Tu însă scutură din inima ta tot ce doare de la ei
şi le dă lor înţelepciune prin cuvântul cel rostit aşa, cu înţelep -
ciune, fiule. Eu, Domnul, sunt cu toate oştirile cereşti în mare
lucrare peste neamul român, şi voiesc să nu te las biruit de cei
ce nu te iubesc după ce Eu te-am aşezat străjer pentru faţa cea
frumoasă, cea curată a acestui neam. Nu uita să fii blând şi
smerit cu inima ca şi Domnul Dumnezeul tău, Care S-a lăsat
biruit pentru ca să învieze, şi a dat apoi pacea Sa celor credin -
cioşi Lui. Când cei ce nu M-au vrut M-au pus pe cruce, Eu am
cerut la Tatăl iertarea lor. O, roagă-te la Tatăl pentru tine şi pen-
tru ţara română şi nu aştepta la om izbăvirea ta. Fii înţelept de
la Mine şi dă-Mi putere să pot Eu pentru tine, iar tu să poţi
pentru Mine, că Mi-e rana grea pentru ţara Mea română şi
vreau s-o ridic pe ea spre slava Mea înaintea tuturor popoa -
relor, fiule. Eu am aşezat pe poporul cuvântului Meu iarăşi să
ridice rugăciune la Mine pentru tine, căci aşa sunt împlinirile
cele de la Dumnezeu peste pământ, şi Îmi trebuie trupuri şi
inimi sfinte pentru această putere de pe pământ spre cer, şi pe
care Eu s-o împlinesc. 

Mergi acum în mijlocul neamului român şi îndeamnă-l
spre dreptate şi spre pace şi spre iubire şi spre credincioşie. Să
se umple de duioşie şi de putere sfântă cei cărora tu le vei grăi.
Nu te bizui pe tine, ci bizuie-te pe Mine când vrei să poţi, când
vrei să fii, iar Eu voi privi la duhul tău cel umilit înaintea Mea
şi voi lucra ca să te izbăvesc de fraţii cei duşmani pe tine şi pe
ţara Mea română, căci cei ce se vor pe ei peste ea acum, nu sunt
cei ce-i vor binele ei. Nu pot cei lacomi să facă bine nimănui,
şi nici lor prin slava lor cea deşartă şi care trece odată cu ei.
Îmbracă-te în duhul cel frumos al grăirii şi aşa să grăieşti nea-
mului român, şi să-l înveţi bunătatea şi veghea şi scularea, aşa
cum Eu îl învăţ acum pe el cu cuvântul Meu cel sfânt. As cultă
povaţa Mea şi ia înţelepciunea Mea, căci înţelepciunea Mea este
duh iubitor de oameni, şi pacea Mea îi învaţă şi îi înalţă pe ei.
O, nu întoarce răul cu rău. Cuvântul cel rău spus despre tine să
nu-l întâmpini cu cuvânt rău, căci vreau ca tu să fii blând şi să
fii cumpătat şi înţelept, ca să pot Eu, Domnul, să te ajut acum,
căci de mila neamului român voiesc Eu să te ajut, şi tot aşa şi
tu să voieşti, iar Eu să văd aşa şi să împlinesc aşa. Amin. 

Acum, pace ţie! Apleacă-te să iei şi să lucrezi pentru
Mine şi nu pentru tine, iar Eu voi fi ajutorul tău, şi apoi tu Mă
vei ajuta pentru ţara Mea de azi, la care Tatăl M-a trimis acum.
Amin. 
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O, scumpă ţara Mea de azi, scoală-te! Nu sta în teamă!
Umileşte-te pentru încercarea ta, căci Eu, Domnul, voiesc să
curm viscolul care bate în tine ca să-ţi rupă rochiţa ta cea de la
Mine. O, scoală-te bine şi aşează-l înapoi pe cel pe care Eu,
Domnul, l-am pus de veghe pentru tine şi, spre dreptate să te
poarte el. O, nu lăsa duhul duşmăniei să poată între frate şi frate.
Scoală-te şi împacă-ţi fiii, şi pace să fie între ei, iar Eu, Domnul,
voi fi pacea ta şi voi fi mângâierea ta şi slava ta, ţara Mea de
azi. Eu sunt adevărat în acest cuvânt, o, ţara Mea. Fii
credincioasă! Am venit să-ţi fac bine ţie. Ridică-te frumos acum
şi stai sub Duhul Meu, şi stai sub scutul Meu, şi stai sub povaţa
Mea, căci Eu te povăţuiesc şi îţi trimit ţie pacea Mea. Amin. 

Pace ţie, neam român! Să se aşeze în tine pacea între
frate şi frate! Să fie pacea Mea la cârma ta, ţara Mea de azi!
Eu, Domnul, îţi voi grăi ţie mereu şi te voi întări şi te voi mân -
gâia, ţara Mea, căci Tatăl Mi-a făcut în tine aşternut de venire,
şi Eu te preţuiesc, şi Eu te împodobesc cu Duhul Meu, căci am
pe vatra ta slava Mea, cuvântul Meu, care-l cheamă pe om la
Tatăl, şi pe Tatăl la om, o, ţara Mea de azi, o, casa Mea de azi.
Amin, amin, amin. 

16/29 aprilie 2007

Duminica a cincea după Paşti, a samarinencei. 
Sărbătoarea sfântului mare mucenic Gheorghe

Taina duhului umilit poartă în el duhul învierii. Samarineanca: pilda
învierii celor păcătoşi. Sfântul mucenic Gheorghe cuvintează din 

cer peste neamul român. 

VV in iar cuvânt în cartea Mea de azi, vin din cer pe
pământ cuvânt ca să-i hrănesc cu el pe cei ce s-au

dat Mie dintre fiii oamenilor, pe cei credincioşi, care aşteaptă
venirea Mea pe pământ şi făgăduinţele Mele de cer nou şi de
pământ nou şi de om nou, după chipul şi asemănarea Mea între
pământ şi cer. Amin. 

Sunt Domnul Iisus Hristos, Cel ce dă viaţă oamenilor
prin moartea şi prin învierea Sa, aşa cum Tatăl a voit să lucrez
Eu, Fiul Său. O, fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de înviere
la glasul Meu, care cheamă omul de la moarte la viaţă. Învierea
am venit s-o aduc peste om, duh umilit am venit să-i dau omu-
lui, şi ies în calea lui cuvânt ca să-i dau lui. Amin. 

Laudă, Ierusalime nou, laudă-L pe Domnul, Care vine
la tine cuvânt. «Cei ce staţi în casa Domnului, în curţile Dom-
nului, lăudaţi-L pe Domnul, că este bun, şi este mare peste toţi
dumnezeii, şi toate câte a vrut Domnul, a făcut în cer şi pe
pământ», precum este scris. Amin. 

O, poporul Meu de azi, Eu, Domnul Dumnezeul tău, te
îndemn tot mai mult să te aduni la rugăciune şi să ceri la Mine
toate câte Eu voiesc să fac în cer şi pe pământ, căci Eu te voiesc
pe tine cerul Meu pe pământul român şi te voiesc ajutorul Meu
în vremea aceasta grea, când omul nu mai are pe Dumnezeu de
Stăpân al său. Vin la tine cuvânt, poporul Meu de azi, şi Mă port
cu el peste pământ ca să-l ajut pe om să bea din apa Mea, din
cuvântul vieţii, poporul Meu, dar tu trebuie să te rogi mereu pen-
tru biruinţa cuvântului Meu peste pământ şi peste om şi trebuie
să înţelegi tot mai mult că pentru aceasta te-am ales Eu dintre
oameni şi te-am născut al Meu din cuvântul Meu şi că pe mulţi
voiesc să-i nasc aşa, şi să fie ai Mei apoi, precum tu eşti. O,
păstrează-ţi umilinţa de duh, Ierusalime de azi, şi întă reşte peste
tine această înviere, căci fiii oamenilor nu ştiu taina învierii, nu
ştiu de unde vine ea, de unde începe ea şi cum lu crează ea în
om, şi iată, pe mulţi îi ajută firea lor cea bună prin du hul lor cel

umilit în ei, şi care îi face să aibă îndrăzneală la Dum nezeu pen-
tru mântuirea lor, iar pe alţii mulţi nici păcatele lor nu-i ajută să
se aşeze în duh umilit, în duhul învierii şi al mân tuirii şi al
temerii de Dumnezeu şi al iubirii apoi, căci oame nii nu se tem
de Dumnezeu, ci doar când îi ajung pe pământ pla ta păcatelor
lor, doar atunci dau să se teamă ei de Dumnezeu, Ca re poate să
dea omului scăpare din greu prin iertare ispăşitoare. 

M-am întâlnit, în mersul Meu pe pământ acum două mii
de ani, cu femeia samarineancă, despre care este scris în Scrip-
turi. Ea avea firea bună şi blândă prin duhul umilit din ea, iar
când Eu am lucrat peste ea ca să-i învederez păcatele şi s-o
curăţ de ele, ea s-a umilit şi a prins îndrăzneală spre Mine pen-
tru mântuirea ei de păcate. 

O, nu pot Eu avea mai mare avere în om ca şi duhul lui
cel plin de umilinţă, poporul Meu, şi prin care Eu sunt primit
de om când bat din părţi la uşa lui ca să intru şi să fac curat
peste viaţa lui, prin care să Mă arăt Eu apoi între oameni cu
faţa Mea, cu trăirea Mea în om, aşa cum Mi-am arătat Eu lucrul
Meu în femeia samarineancă, după ce ea a înviat la cuvântul
Meu cel curăţitor de păcat peste om, şi apoi a împărţit înviere
samarineanca, după cum a primit ea de la Mine, şi a adus pe
mulţi din cetatea ei la credinţa în Mine şi la pocăinţa de păcate
şi la duh umilit, duhul învierii omului când Domnul vine şi
bate ca să-I deschidă omul. O, pentru aceea M-am oprit Eu la
fântâna din Sihar când ucenicii Mei M-au găsit grăind cu fe-
meia samarineancă. Venisem pentru mântuirea omului, aceasta
era lucrarea pentru care Tatăl Mă trimisese pe pământ, şi tot
de aceea Mă trimite şi azi. 

O, popor al cuvântului Meu, se strâng la fântână sfinţii
care însoţesc pe samarineanca, cea cu care Eu am grăit atunci
cuvântul mântuirii. E zi de pomenire în curţile Mele cu tine,
căci am fântâna întâlnirii aici, şi am la ea de înger pe samari -
neanca cea din Scripturi, pe cea cu care Eu M-am întâlnit la
fântâna lui Israel când mergeam din loc în loc cu ucenicii Mei
ca să Mă vestesc venit Mesia Cel de la Tatăl şi să Mă aşez cu
fapte minunate înaintea celor ce avea să ia în ei darul şi lu-
crarea credinţei în Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Învăţătura
Mea de azi, duhul umilit, duhul învierii Mele în om, şi a omului
în Mine, aceasta întăresc Eu în mijlocul tău, poporul Meu, şi
vreau să-l strig iarăşi la izvor pe cel de demult popor al Meu şi
să-l învăţ învierea, şi cu dor să-l învăţ pe el taina şi puterea
duhului umilit, prin care omul nu se mai ascunde în el, ci se
descoperă înaintea Mea, spre învierea lui din păcat şi spre mân-
tuire apoi. Amin. 

— OO,Doamne şi Dumnezeul lui Israel cel cre -
dincios al Tău! Primeşte şi iubirea mea,

ca să mă las şi eu cuvânt lângă Tine şi să-i spun poporului Tău
de azi că taina duhului umilit poartă în ea duhul învierii,
Doamne. Cuvântul gurii Tale, cu care Tu m-ai înconjurat atunci
ca într-un giulgiu din care apoi am ieşit înviată, a fost cuvântul
învierii mele, şi m-ai scos cu el din mormântul în care dor -
meam, din trupul meu, în care îmi zăcea neputincios sufletul,
şi m-ai trecut din trup în duh în ziua aceea, Doamne, şi m-ai
înviat, pentru umilinţa de duh, pe care eu o aveam în fire, chiar
dacă slăbiciunea firii mă ducea spre păcat în însuşi trupul meu,
stricând eu în el mereu sămânţa vieţii sufletului meu, pe care-l
aveam în trupul meu de la Dumnezeu. 

Îi îndemn pe oameni la pocăinţă şi la umilinţă, şi apoi
la iubire pentru Tine, Doamne, şi apoi la mărturisirea Ta, aşa
cum eu, după întâlnirea mea cu Tine, am lucrat peste mine şi
peste cetatea Samaria, în care vieţuiam. Iar pe Tine Te rog
acum, ajută-i pe oameni şi dă-le putere să se facă ai Tăi, aşa
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cum mie mi-ai dat, şi am fost eu apoi rodul aplecării Tale înain-
tea omului ca să-i dai lui învierea, Doamne. O, dă-le oamenilor
duh de înviere, duhul umilinţei şi al mărturisirii, şi să Te cu -
noască oamenii în cuvântul Tău de azi, grăit de însăşi gura Ta
pe vatra pământului român, şi să se umple de Tine cei ce-Ţi află
glasul şi cuvântul Tău de azi, aşa cum eu m-am umplut de
Duhul Tău când m-ai întâlnit şi mi-ai grăit la fântâna lui Israel.
Eu sunt venită în zori aici, în curţile Tale cu poporul Tău, lângă
fântâna pe care Tu mi-ai dat-o în grijă, şi sunt cu cete de sfinţi,
Doamne, când grăiesc azi la fântână, şi le dau sfinţilor să bea
din apa Ta, din cuvântul coborârii mele la fântână cu sfinţii, şi
Te rog să dai oamenilor învierea, aşa cum mie mi-ai dat,
Doamne, şi Ţi-ai făcut în mine cale prin duhul meu cel umilit,
cu care m-am aşezat înaintea Ta când Tu m-ai întâlnit la fân -
tână şi m-ai curăţat de păcat şi de întunericul cel de la păcat.
O, ajută-i pe oameni, Doamne, ajută-i cu graiul cuvântului Tău
de azi şi dă-le lor puterea să Te cunoască în acest cuvânt şi să
se umilească ei, şi precum pe mine m-ai primit, aşa să-i
primeşti şi pe ei, pe cei ce se umilesc, Doamne, la glasul Tău,
care îl curăţă pe om de păcat şi îi dă lui duhul învierii. Amin,
amin, amin. 

— ŞŞ i iată, poporul Meu, sărbătoare de sfinţi,
venită cu Mine la tine în ziua aceasta,

căci mucenicul Gheorghe, sărbătorit şi el de sfinţi acum, stă
gata să se arate venit cu Mine şi să dea glas duhului lui cel plin
de cuvânt. 

Hai şi tu, o, mărturisitor al Meu, hai, fiule, şi cu bucurie
sfântă lasă-ţi cuvântul şi te bucură între sfinţii venirii Mele,
căci Eu cu sfinţii vin, iar ei ca şi Stăpânul lor lucrează, ca nişte
ucenici, şi adeveresc ei Scriptura venirii Mele cu sfinţii acum,
la sfârşit de timp, când Tatăl iarăşi M-a trimis din cer pe
pământ. Amin, amin, amin. 

— BB inecuvintează, Doamne, puterea credin -
ţei în Tine şi întăreşte-o în cei ce cred

venirii Tale acum pe pământ cu sfinţii Tăi, şi binecuvintează
bi ru inţa neamului român, pentru slava Ta din mijlocul acestui
pământ, vatra română, pe care Tu Ţi-ai aşezat calea întoarcerii
Tale de la Tatăl la om după două mii de ani de la biruinţa Ta
prin cruce şi prin înviere, Doamne. Te rog, o, Te rog în ziua a -
ceasta de sărbătoare a mea între sfinţi, Te rog primeşte ruga
mea pentru neamul român, viscolit acum atât de aprig de către
cei din el flămânzi de duh de stăpânitori peste acest neam. S-a
stârnit întuneric mare sus, la cârma acestui neam, şi bate vis-
colul, Doamne. Duhul trufiei, duhul lăcomiei, duhul invidiei a
îmbrăcat haina trădării şi a lovit fruntea acestui neam, hărăzit
de Tine să fie neam de sfinţi, Doamne. Voiesc să mă pornesc
ostaş ceresc, cum sunt, şi să ajut iarăşi acest neam, aşa cum
l-am ajutat de atâtea ori când am stat lângă vitejii lui şi am
biruit pentru el din partea Ta. Ridic sabia duhului şi mă por-
nesc, Doamne, împotriva duhului trufiei, care se luptă să răs -
toar ne cele aşezate de Tine pentru cârmuirea acestui neam. Pe
cei ce stau cu dreptate şi cu milă la cârma neamului român,
întăreşte-i Tu, Doamne, iar celor ce dau să răstoarne de la locul
ei dreptatea, surpă-le lucrarea lor trufaşă şi nu lăsa duhul min-
ciunii să poată. Aşa rugă aduc eu Ţie dintre sfinţi, în amintirea
zilei mele de biruinţă pe pământ peste cei credincioşi din vre-
mea mea. Amin. 

O, oameni îngâmfaţi şi plini de voi, de duhul trufiei din
voi! Domnul şi Dumnezeul sfinţilor este Stăpânul acestui neam
ales acum, la sfârşit neam al Său, vatră a venirii Lui de la Tatăl
acum pe pământ cuvânt care înviază morţii din morminte şi pe
cei vii, care iubesc învierea. Nu voi sunteţi stăpânii acestui

neam. O, stăpâniţi-vă pe voi şi trufia cu care v-aţi sculat îm-
potriva duhului păcii şi al dreptăţii a toate, dar nu vă mai luptaţi
să stăpâniţi voi neamul român, neamul Domnului la sfârşit de
timp, ţara Lui de azi. Umiliţi-vă şi faceţi-vă fii ai lui Dumnezeu
dacă vreţi iertarea prin pocăinţă, dar nu vă mai îngâmfaţi peste
acest neam, căci neamul român Îl are pe Iisus Hristos, pe Dom-
nul învierii Domn şi Cuvânt peste el, şi este neam ales dintre
neamuri ca să-I fie Lui sală de nuntă şi masă de cină de cuvânt
pe pământ cu cei ce cred Lui şi lucrării Lui de la sfârşit de timp.
Eu am fost dat spre mucenicie de către stăpânii trufaşi din vre-
mea mea, şi am putere acum să umilesc trufia din om. Cu
Domnul vin şi Lui Îi cer binecuvântare mare ca să lucrez cu
biruinţă de la El pentru paza cea cerească a neamului român,
pe vatra căruia stă Domnul cuvântând peste pământ. Apleca -
ţi-vă şi umiliţi-vă şi fiţi români cuminţi, că în cer este scris să
fie duh de frăţie peste neamul român şi nu duhul învrăjbirii,
care se vede acum în preajma locului de cârmuire a acestui
neam. Eu cer pentru voi de la Domnul duhul învierii voastre,
duhul cel umilit, care vă aduce linişte şi înviere vouă, şi iată,
fiecare va lua peste el ceea ce va da în părţi, căci Domnul vine
şi dă acum fiecăruia după faptă, precum este scris. Amin. 

Iar Tu, Doamne biruitor prin sfinţii Tăi, aşează pe pă -
mân tul român rodul credinţei poporului Tău cel din mijlocul lui
şi rodul rugăciunii lui, şi fă-l pe el popor al rugăciunii pentru
bi ru inţa Ta cea mare, pentru împlinirea venirii Tale acum cu
slavă pe pământ, şi dă oamenilor de pe pământ cuvântul Tău,
care cârmuieşte şi se slăveşte chemând omul la înviere, la duh
umilit în om, la voia Ta în om şi pe pământ, precum în cer,
Doamne, căci vremea este să lucrezi Tu, o, Doamne, şi să biru -
ieşti Tu, căci eşti Domnul Biruitorul, Cel ce este şi Cel ce va fi,
Domn şi Stăpân în cer şi pe pământ, Domnul biruinţei sfinţilor
Tăi, şi eşti Domnul slavei, Doamne. Amin, amin, amin. 

— AA cum, poporul Meu, întăreşte în tine din
zi în zi mai mult lucrarea rugăciunii

sfin te pentru biruinţă sfântă peste neamul român, căci lupta e
grea, iar Eu, Domnul, cu tine lucrez, şi cuvintez în mijlocul tău
şi împlinesc. Este scris în Scripturi aşa: «Cei ce staţi în casa
Domnului, în curţile Domnului, lăudaţi şi binecuvântaţi pe
Domnul, căci El este bun şi mare peste toţi dumnezeii, şi toate
câte voieşte Domnul, face în cer şi pe pământ, că binecuvântat
este Domnul în Sion, Cel ce locuieşte în Ierusalim». 

O, în casa Mea şi în curţile Mele cu tine laudă-Mă şi te
roagă Mie, poporul Meu, şi aceasta să fie lucrarea ta în curţile
Mele cu tine. Am făcut din tine unealtă a Mea, poporul Meu.
Unii pe alţii îndemnaţi-vă să ascultaţi de tot cuvântul Meu şi
să-l împliniţi, fiilor. Unii pe alţii îndemnaţi-vă la duh de
rugăciune cu cerere în ea, fiilor, şi la duh umilit în voi, duhul
rugăciunii, duhul învierii, duhul care cere la Dumnezeu, o, fi-
ilor. Iar Eu, Domnul, voi fi şi voi împlini cuvântul Meu şi gla -
sul rugii voastre pentru împlinirea cuvântului Meu peste
pământ, căci Eu sunt Cel credincios şi adevărat, Eu sunt Cel
ce sunt. Amin, amin, amin. 

23 aprilie/6 mai 2007

Duminica a şasea după Paşti, a orbului

Strigarea Domnului peste neamul român şi aşezarea poporului la
rugăciune stăruitoare pentru soarta ţării. 

OO,popor al cuvântului Meu cel rostit în vremea
aceasta! Eu, Domnul Dumnezeul tău, te vestesc

să te ridici acum mai cu putere la veghe şi la rugăciune pentru
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neamul român, căci Eu suspin mult, şi cu tot cerul suspin pen-
tru acest neam. Am rostit cuvânt de sculare peste neamul
român şi l-am îmbiat pe el la duh de înviere şi de mare trezie
apoi, căci duhul cel potrivnic se zbate din mijlocul lui cu dis-
perare să nu scape din robia lui neamul român, şi lucrează neo-
bosit şi neastâmpărat pentru ca să biruiască el şi să ţină cu
fruntea la pământ acest neam. Eu însă Mă întăresc în mijlocul
tău şi te vestesc că Eu sunt bun şi mare peste toţi dumnezeii, şi
toate câte Eu voiesc, fac în cer şi pe pământ, numai să am de
la cine să aud strigându-Mă de pe pământ ca să vin şi să lucrez
de sus şi de jos şi să fac biruinţă de partea dreptăţii, căci sunt
Cel ce pot să fac aceasta. Şi te rog, poporul Meu, să stai cu
Mine de veghe către Tatăl, cu rugăciune pentru neamul român
şi pentru scularea lui la veghe şi la biruinţă pentru el, că el e în
mare durere, atât de mare cât el nu ştie, dar Eu, Domnul, văd
primejdia şi îl vestesc pe el pentru sculare, căci l-am învăţat
scularea şi l-am învăţat credinţa în iubirea Mea cea pentru el,
şi l-am învăţat înţelepciunea cea din cer pentru el. Amin. 

Stai înaintea Mea acum, poporul Meu, stai, tată, cu
rugăciune şi cu postire şi cu lacrimi, şi cu mare stăruinţă a
duhului şi a trupului tău cere-Mi să ajut Eu duhul şi scularea
poporului român, şi apoi biruinţa lui în numele Meu asupra
celor potrivnici din mijlocul lui, care se zbat să-l abată pe el
pe căile nedreptăţii şi ale părăsirii de Dumnezeu şi ale rătăcirii,
poporul Meu. O, scoală-te cu putere de credinţă şi stai înaintea
Mea cu mânuţe ridicate de rugăciune şi cu guriţe strigătoare
pentru salvarea neamului român de sub duhul întunericului din
mijlocul lui şi pentru luminarea lui cu lumina Duhului Sfânt,
căci Eu şi cu cerul Meu de sfinţi şi de îngeri lucrăm să aşezăm
putere de Duh Sfânt peste el, sculare şi trezire apoi, duhul în-
vierii şi iubire de Dumnezeu peste el, că am de la Tatăl Savaot
vreme de slavă pentru neamul român, în mijlocul căruia Eu,
Domnul, am acum masa Mea de cuvânt, cina cuvântului Meu
cel de la sfârşit de timp, precum este scris în Scripturi despre
venirea Mea şi despre glasul Meu, care se aude grăind cu omul
aşa cum se auzea el în rai când grăiam Eu cu omul cel zidit de
mâna Mea ca să fac din el casă a Mea, loc de odihnă a Mea în
om. Am vestit acum două mii de ani că va să vină vremea ca
toţi cei din morminte să audă glasul Fiului lui Dumnezeu,
glasul lui Iisus Hristos, Cel înviat dintre morţi, glasul Meu,
glasul care grăieşte azi cu tine, poporul Meu cel din români
luat. O, Eu am fost adevărat în cuvântul Meu cel rostit atunci,
şi te-am făcut şi pe tine adevărat, căci tot cel ce împlineşte cu-
vântul Meu, acela este adevărat ca şi Mine, căci Eu împlinesc
tot cuvântul Tatălui, şi Mă numesc adevărat Fiu al Tatălui
Savaot. Amin. 

O, neam român, o, neam robit de cei cu faţă mincinoasă
în mijlocul tău şi care nu-ţi sunt ţie ajutor, de vreme ce ei n-au
de tată pe Dumnezeu! O, Eu te-am învăţat scularea, tată. Eu,
Domnul Dumnezeul tău, strig peste tine cuvânt de trezire, strig
la tine încă din ziua de praznic al învierii Mele dintre morţi,
când ţi-am spus ţie salutul învierii Mele: Hristos a înviat, şi
când te-am povăţuit să înviezi şi tu, ca şi Mine, şi să te scoli
dintre morţi, ca şi Mine, şi să fii viu, popor român, şi apoi să
cunoşti bine lucrarea învierii tale şi lucrarea Mea peste tine,
căci Eu stau cu tot cerul de veghe pentru tine acum, iar Maica
Mea te veghează cu mare iubire, şi cu mare durere şi te spală
cu lacrimile ei durute şi suflă peste tine duhul înţelepciunii
cereşti şi te apără şi te ajută să vezi. Amin. 

O, am venit la tine să te învăţ să vezi şi să ştii şi să fii şi
să poţi pentru tine şi pentru Mine, scumpă ţara Mea de la sfârşit
de timp. Numele tău şi al pământului tău este purtat de îngeri

în văzduhul tău. Te cântă îngerii, ţara Mea. O, deschide ochii
ca să vezi, deschide sufletul tău ca să înţelegi şi să crezi, şi aşa
să vezi. Ia cuvântul Meu şi te primeneşte cu el, şi te înveşmân -
tează cu el, căci el este scut pentru cei care-l iau din gura Mea,
şi se face slavă a celor ce cred în el, căci cuvântul lui Dum-
nezeu este el. 

Stau deasupra ta, ţara Mea de la sfârşit de timp, şi îi scol
la veghe şi la rugăciune înaintea Mea pentru tine pe cei ce s-au
lăsat casă a venirii Mele cuvânt peste pământ acum. Le spun
lor să ridice mânuţe şi guriţe veghetoare pentru biruinţa cea
pentru tine, dar scoală-te şi tu, de peste tot scoală-te, o, scoa -
lă-te şi fă voia cea bună a salvării tale din robie, ţara Mea cea
de azi! O, nu sta în nepăsare! Scoală-te! Eu, Domnul Dum-
nezeul tău, îţi strig scularea şi lucrarea ei. Scoală-te şi rosteşte-
ţi soarta, căci soarta ta cea de la Mine atârnă de tine şi de
ascultarea ta de Dumnezeu acum, şi apoi îmbracă-te în slava
ta cea de la Mine ţie, căci stau cuvânt de slavă deasupra ta şi
te înveşmântez cu daruri cereşti ca să fii întâia, o, ţară în du re -
rată acum, dar iată, Eu îţi lucrez salvarea, şi scoală-te şi tu să
lucrezi, şi ca Mine să lucrezi, căci cel ce împlineşte tot cuvântul
Meu, acela este adevărat ca şi Mine, după cum Eu împlinesc
tot cuvântul Tatălui şi Mă numesc adevărat, Dumnezeu ade vă -
rat din Dumnezeu adevărat, Fiu al Tatălui Savaot, Fiu ascultă -
tor. Amin. 

Am venit spre tine cuvânt ceresc, ca să te ajut să vezi,
o, scumpă ţara Mea! Am venit să-i fac să vadă pe cei ce nu pot
să vadă, şi am venit să-i fac să nu mai vadă pe cei ce-şi zic:
Vedem! O, Eu lumină am venit pe pământ şi atunci, şi acum.
Iată, împart Duh Sfânt şi lumină. Luaţi din Duhul Meu, luaţi
lumină, fii români. Aplecaţi-vă şi luaţi şi faceţi-vă fii ai lui
Dumnezeu prin puterea credinţei sfinte, căci credinţa sfântă nu
este a tuturor, ci este numai a celor ce iau din ea cu Dumnezeu,
şi nu fără Dumnezeu. Amin. 

Acum îţi rostesc scularea, popor român. O, scoală-te tu,
popor robit de duhul minciunii celor ce dau să te arunce pe tine
cu fruntea în ţărână ca să aibă ei, şi nu tu, slava cea de la Mine
sortită să stea pe fruntea ta înaintea neamurilor de pe pământ,
acum, la sfârşit de timp, acum când Eu, Domnul, Mă întorc
iarăşi la om! O, ridică-te din îngenunchere şi spală-ţi ochii şi
vezi, ţara Mea, şi vezi mâna Mea, care te ridică acum! Învaţă
tu taina îngenuncherii şi a ridicării din îngenunchere. Aşea -
ză-te în genunchi înaintea Mea, şi apoi scoală-te din înge-
nuncherea în care te ţin cei ce-şi vor slava lor în mijlocul tău,
şi nu salvarea ta. Ţie îţi zic: scoală-te şi vezi! Scoală-te şi
grăieşte pentru tine, şi apoi pentru Mine, neam român, neamul
Meu de la sfârşit de timp! O, curăţeşte-te prin credinţă sfântă
şi prin iubire din cer în mijlocul tău şi vino să-ţi văd faţa, şi
vino! O, vino la Mine, că Eu vin la tine şi iată cum vin ca să te
ajut să fii a Mea, şi să te arăt că eşti a Mea şi că eşti, o, ţara
Mea cea de azi. Amin, amin, amin. 

Iarăşi te îndemn Eu pe tine aparte, poporul Meu din
români luat ca să fii de mijlocire pentru el, după cum Eu te-am
aşezat să fii; te îndemn la rugăciune cu mare putere în ea acum,
căci lupta e grea pentru salvarea de sub robie a neamului
român, şi Eu ţi-am spus că e grea, şi iată, e tot mai grea, iar ţie
să-ţi fie tot mai vie, tot mai cu putere rugăciunea spre Mine
pentru neamul român şi pentru cei ce îl iubesc pe el la cârma
lui. Eu, Domnul, sunt tot într-un suspin pentru neamul român,
şi aşa cer Tatălui Savaot izbăvire pentru el şi înviere şi duh de
veşnicie cerească peste fiii români. Ridică-te acum cu mare iu-
bire, poporul Meu, şi adu-Mi aminte, din zori şi până-n seară
şi din seară până-n zori, de tot ce Eu am făgăduit să fie peste
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acest neam şi peste tine, cel ce stai din partea Mea de mijlocire
ca un străjer înaintea Mea pentru el şi pentru slava Mea din el.
Îţi dau puteri noi acum şi îngeri fel de fel, după darurile lor, şi
te ajut să stai de veghe ziua şi noaptea pentru biruinţă cerească
peste neamul român. Iar în ziua când va fi să se vadă soarta
acestui neam acum, tu să stai înaintea Mea, şi mai fierbinte să
stai, şi să fii cuminte, şi să fii credincios şi rugător aparte în
toa tă ziua, şi să ceri veghe şi biruinţă peste tot în neamul ro -
mân, şi îngeri veghetori şi luptători peste tot, căci lupta este
grea, poporul Meu. 

Binecuvântate să-ţi fie duhul şi puterea rugăciunii, iu-
birea şi veghea, unirea şi strigarea la Mine pentru neamul
român, Ierusalime de azi. O, Eu te-am învăţat cum să te rogi,
şi te voi mai învăţa, iar tu să fii unealta Mea şi să-Mi fii ucenic
mângâiere, că Mi-e durerea mare pentru neamul român, şi cu
tot cerul Mă doare, şi te am pe tine în durerea Mea, şi te am
alin, şi mare este la Mine cel ce mângâie pe Dumnezeu în du -
rerea Sa cea de la om, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

30 aprilie/13 mai 2007

Praznicul Înălţării Domnului

Chemarea poporului la izvorul cuvântului. De la omul cu suflet viu
la omul cu duh dătător de viaţă. Pe coroana română este scris: 

„Nimic fără Dumnezeu“. 

ÎÎ n zi de praznic de înălţare a Mea la Tatăl, Eu Îmi
cobor cuvântul pe pământ, că e vremea venirii Mele

iarăşi de la Tatăl la om, şi, iată, numai necredinţă, numai
nepăsare de Dumnezeu găsesc la om, şi omul nu mai este ade -
vărat, dar venirea Mea este adevărată precum Eu sunt, şi am
putere să grăiesc peste pământ, şi apoi să împlinesc. Amin. 

Fiţi de veghe mereu înaintea Mea voi, cei din porţi, căci
Eu prin porţi intru când vin, dar puţin se pricepe şi se preţuieşte
şi se pătrunde această mare taină, căci omul este nepăsător de
Dumnezeu şi se măreşte pe sine, iar Eu Mă umilesc cu răbdare
mare şi Îmi grăiesc cuvântul pentru cei ce cred ca şi Mine, şi
nu ca omul, în taina venirii Mele de la Tatăl la om. Fiţi veghe -
tori, fiilor. Am coborât în voi cuvintele Duhului Sfânt, căci am
făcut din voi porţi ale Mele, iar voi lucraţi ca nişte ucenici, şi
Îmi sunteţi mângâiere, fiilor copii, şi fericiţi sunt cei ce vă
primesc pe voi aşa cum voi Mă primiţi pe Mine spre viaţa mul-
tora, împărţindu-le lor duh dătător de viaţă aşa cum Eu v-am
aşezat să lucraţi, şi iată, vă dau de veste, vouă şi poporului Meu
cel de demult, că voiesc să-i fac chemare şi să-l strâng lângă
izvor în ziua de prăznuire a venirii Duhului Sfânt peste ucenici
acum două mii de ani, şi apoi de la ei împărţit la mulţimile
adunate la Ierusalim în ziua aceea, şi voiesc să fac şi acum tot
aşa, şi să-l dăruiesc cu darul Duhului Sfânt pe poporul Meu şi
să-l învăţ pe el calea lui cu Mine şi calea Mea cu el şi să-l mân -
gâi pe el cu povaţa Mea, cu multa Mea învăţătură, prin puterea
ei cea multă peste poporul Meu. Eu dacă sunt Învăţătorul popo -
rului Meu, el este cel ce trebuie să asculte şi să se facă ase menea
Mie prin învăţătura Mea de peste el, dar el trebuie să ai bă grijă
mare şi dragoste mare pentru învăţătura Mea, căci fă ră
dragostea aceasta nu poate el să se facă asemenea Mie, nu poate
să creadă aşa cum trebuie să creadă, nu poate să înţeleagă ce
trebuie şi cum trebuie să fie cel ce stă sub ploaia Mea de cu -
vânt, care se face botezul cel cu Duhul Sfânt peste om. Amin. 

O, nimeni să nu se creadă, nimeni să nu se facă mai mare
decât Mine între pământ şi cer, ci numai cât Mine să se facă
omul, şi să se facă, amin, căci scris este: «Vor fi asemenea Lui

şi Îl vor vedea pe El». O, numai cel ce se face copil ca şi Mine,
numai acela poate să fie ca Mine, căci copil înseamnă cel ce
ascultă de Tatăl aşa cum Eu ascult, ca să Mă asemăn întru toate
cu Tatăl, căci Eu de aceea am spus: «Tatăl este în Mine, şi Eu
întru Tatăl sunt», şi, iarăşi, de aceea am spus: «Cel ce vede pe
Fiul, vede şi pe Tatăl, căci Tatăl este în Fiul». Amin. 

O, poporul Meu, Eu am mai spus un cuvânt frumos
atunci când am venit pe pământ de Mi-am ales ucenici ca să-i
fac credincioşi Mie aşa cum Eu Îi sunt Tatălui, şi le-am spus lor
ca pe o urare a Mea peste ei, ca pe o dorinţă arzătoare a Mea
le-am spus lor aşa: «Eu în voi, şi voi în Mine, ca să creadă
lumea că Tatăl M-a trimis, că sunt trimisul Tatălui la om». O,
ei trebuia să Mă arate apoi oamenilor venit în ei, venit pe
pământ de la Tatăl la om, căci scris este în Scripturi: «Orice duh
care mărturiseşte pe Iisus Hristos venit în trup, este Duhul lui
Dumnezeu», iar cel ce Mă are pe Mine întru trăirea lui, acela
trebuie să mărturisească prin fapte dovedite, prin viaţă ca a Mea
în el, ca să vadă la el lumea că Tatăl M-a trimis la om. Amin. 

O, poporul Meu, dacă cel învăţat de Mine nu este ca
Mine apoi, acela nu este al lui Dumnezeu chiar dacă ştie el de
la Dumnezeu după ce Dumnezeu îi spune lui toate. Eu când
M-am înălţat de lângă ucenici de Mi-am ascuns de ei trupul,
am spus că Mă duc să-i trag pe toţi la Tatăl, dar dacă omul aude
din gura Mea cuvântul vieţii şi nu-l face pe el viaţă a Mea în
trupul, în duhul şi în sufletul lui, acela nu vine şi nu se lasă
atras în Tatăl după cum Eu am făgăduit că voi lucra pentru om. 

O, poporul Meu, am lăsat pe Duhul Sfânt peste ucenici
ca să-L dea ei pe El la cei ce erau adunaţi la Ierusalim, şi ei
L-au dat, căci Duhul Sfânt este duh dătător de viaţă, poporul
Meu, şi iată taină desfăcută îţi desluşesc acum şi îţi spun aşa:
cel ce se face asemenea omului şi îl ajută pe om în slăbiciunile
lui, mângâindu-l ca să-l ajute, acela este om cu suflet viu şi se
face asemenea omului prin lucrarea sa, iar cel ce îl mustră pe
om pentru slăbiciunile lui, dojenindu-l pe el şi trezindu-l la
viaţă şi la faptă sfântă în el ca să-i dea lui viaţă şi să-l înveţe
calea cu lumină pe ea, acela este om cu duh dătător de viaţă şi
se face asemenea Mie prin lucrarea sa, şi iată, poporul Meu,
prin lucrarea sa se cunoaşte omul, şi această taină voiesc Eu
s-o pui tu la inimă şi să înveţi s-o cunoşti pe ea în omul care o
poartă pe ea, şi să iubeşti peste tine omul cu duh dătător de
viaţă ca şi Duhul Meu, căci Eu aşa am lucrat pe pământ când
am venit de la Tatăl, şi tot aşa lucrez şi azi când iarăşi vin ca
să-l fac pe om, şi asemenea Mie să-l fac pe el, şi nu asemenea
omului, sau al omului cu suflet viu, căci scris este: «Făcutu-s-a
omul cel dintâi cu suflet viu, iar cel de al doilea, cu duh dătător
de viaţă». Amin. 

O, poporul Meu de demult al Meu, şi tu, poporul Meu
de azi, voiesc să te învăţ la izvor. Te chem la izvor şi apoi te
aştept să vii la praznic de Duh Sfânt, că vin cu zi de Rusalii ca
să lucrez de deasupra ta cu duh dătător de viaţă şi să-ţi dau ţie,
Eu şi fiii cei lucrători ai Mei, pe Duhul Sfânt, precum L-au dat
pe El ucenicii Mei mulţimii adunate la Ierusalim acum două
mii de ani. Te chem la izvor şi apoi te aştept, iar tu vino! Po -
porul Meu de demult, vino la izvor! Te cheamă Domnul! Şi
dacă te-am chemat, te aştept să vii şi să te învăţ ca un Învăţător
Care are putere, şi nu cum te învaţă cărturarii care-şi zic ai Mei
şi ai tăi pe pământ. 

O, poporul Meu, Eu am grăit prea frumos în vremea
Mea cu tine, dar acum două mii de ani nu am lucrat tot aşa.
Am zis că tu eşti cel mai mic, cel de la sfârşit al Meu, şi de
aceea am dat să fiu cu duhul cald şi blând înaintea ta şi să te
aştept, iar tu ai înţeles prea puţin că ascultarea ta de Mine tre-

182 Cuvântul lui Dumnezeu 



buia să fie plata Mea pentru că Eu te învăţ, şi apoi ea trebuia
să fie paza ta, căci cel ce vine pe calea Mea ca să stea pe ea,
are apoi datoria să ia seama în toată clipa să nu cadă de pe calea
Mea. Cel ce se face creştin, o, să nu se bucure că se face creştin
şi că este al lui Dumnezeu sau că Dumnezeu este Tatăl lui, ci
să vegheze apoi unul ca acela ca să nu cadă de pe calea aceasta
a biruinţei vieţii lui asupra morţii lui, care tot timpul îl pândeşte
pe el ca să-l tragă de pe cale. Cel ce caută să se facă asemenea
omului, acela nu are folos de suflet pentru aceasta, ci are
pagubă, şi mereu, mereu am văzut Eu această lucrare slabă în
mijlocul tău, poporul Meu, lucrare care s-a pus mereu, mereu
împotriva Mea pentru viaţa Mea în creştin, căci puţin de tot se
prinde de om binele cel de la mustrarea cea îndreptătoare de
viaţă, iar omului îi trebuie învăţător cu duh dătător de viaţă, o,
poporul Meu de demult al Meu, şi iată, tată, te chem la pieptul
Meu ca iarăşi să mănânci din el şi să fii iar al Meu dacă vei
veni ca să mănânci şi dacă vei mânca aşa cum vei putea să
creşti şi să fii, căci prea mulţi mănâncă şi nu cresc, iar Eu prea
mult le dau, şi ei nu ştiu să mănânce dacă nu ştiu ce este hrana
aceasta, dacă nu pun preţ pe ea când mănâncă din ea. O, vino,
poporul Meu, la pieptul Meu duios, vino ca să te învăţ să
mănânci şi să creşti, vino, tată, căci te aştept, şi Mă voi uita în
calea ta ca să te văd când vii şi cum vii, şi apoi Eu să te învăţ.
Scoală-te şi vino la izvor! Binecuvântaţi să-ţi fie paşii spre
izvor, şi ne vom întâlni, şi Eu te voi învăţa pe tine taina iubirii
cea cu duh dătător de viaţă în ea, o, poporul Meu cel de demult
al Meu, şi tu, cel de azi poporul Meu. Amin. 

O, copii împărţitori de Duh Sfânt peste poporul Meu!
Să le împărţiţi celor ce vin la izvor cănuţe, fiilor copii, cănuţe
cu apă şi cu flori, că vin la masă de Duh Sfânt cei ce nu mai
sunt cu trupul pe pământ, fiindcă îi vom chema şi pe ei. Da -
ţi-le flori, întâmpinaţi-i cu flori, cu apă şi cu flori, copii ascul -
tă tori de Dumnezeu, căci ei vă aşteaptă pe voi pentru
în tâm pinarea Mea şi a lor, iar pentru această mare întâlnire voi
trebuie să ascultaţi de Duhul Sfânt, Care vă învaţă pe voi taina
întâlnirii cu Dumnezeu, cerul cel nou şi pământul cel nou, prin
lucrarea Duhului Sfânt lucrate, şi dăruite apoi celor ce cred în
taina aceasta. Amin. 

O, ţara Mea de azi, o, neam român, te strigă Domnul
Dumnezeul tău să te trezeşti şi să veghezi cu sfântă trezire pen-
tru viaţa ta. Din nou îţi strig scularea, din nou te strig ca să te
scoli, şi îţi strig ca să aibă putere peste tine cuvântul lui Dum-
nezeu şi să înviezi prin el, prin glasul Meu de peste tine, căci
Eu sunt Cel ce am înviat cu putere dintre morţi, şi sunt omul
cel nou, cu duh dătător de viaţă pentru om. O, lupta pentru
izbăvirea ta e luptă grea, ţara Mea de azi, iar duhul minciunii
ia toate înfăţişările înaintea ta ca să-l crezi tu pe el, dar tu ia
înţelepciunea cea de sus acum, cea care ştie în om ca Dum-
nezeu, ia, tată, că numai Eu sunt Cel ce te poate milui acum,
căci peste tot este numai trădare, numai minciună, numai slavă
omenească, şi tu nu mai ai învăţători curaţi şi văzători cu duhul
şi veghetori cu milă la căpătâiul tău. Dar Eu voiesc, ca un
Dumnezeu adevărat ce sunt, să-ţi fiu ţie Dumnezeu şi să te con-
duc pe tine spre slava ta cea de la Mine sortită ţie, dar ai
răbdare, tată, o, ai răbdare, ai încă un pic de răbdare, căci Eu
cu mare răbdare am lucrat şi lucrez pentru slava Mea din mij -
locul tău, şi Mă doare când văd duhul trufiei şi al trădării că
voieşte să se dea binefăcător ţie, dar Eu îţi spun aşa, spre
înţelepciunea ta: cel ce nu a putut să fie credincios celui ce i-a
încredinţat lui dregătorie, acela nu poate să fie credincios
binelui tău, de vreme ce s-a îmbrăcat în duhul trădării. Nimic
nu este bun şi sfânt de la trădare. Nu-ţi poate fi ţie credincios

cel ce trădează pentru aceasta, şi acela se scrie cu cei nere cu -
noscători lui Dumnezeu şi celor ce îi fac lui bine mai întâi, iar
tu să crezi cuvântul Meu de peste tine şi nu al omului care nu
are faţă curată, faţă văzută bine din mijlocul tău. Eu, Domnul
Dumnezeul tău, ceea ce ţi-am făgăduit, aceea îţi voi da, şi prin
duhul luminii îţi voi aduce ţie la vedere coroana de pe fruntea
ta, şi prin cinste şi dreptate voi lucra, ţara Mea, căci fruntea ta
trebuie să fie curată, o, ţara Mea de azi, ţară regină peste pă -
mânt, aşa cum Eu te-am făgăduit să fii. Eu, Domnul Dum-
nezeul tău, voi sta treaz cu tot cerul Meu pentru viaţa ta, şi voi
lucra cereşte pentru tine. Nu omeneşte trebuie să fii tu sprijinită
acum, în vreme de durere mare peste tine, căci oamenii au stri-
cat toate legile sfinte, şi e vremea să lucrez Eu, Domnul, peste
tine, ţara Mea de azi. O, nu uita că pe coroana ta este scris cu-
vânt sfânt: Nimic fără Dumnezeu. Nu uita acest cuvânt frumos,
care-ţi dă ţie viaţă şi faptă dacă vei asculta aşa. Dar acum ai
răbdare, mai ai un pic de răbdare, precum Eu am, şi lasă-te spre
înţelepciunea cea de sus, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt
cuvânt de slavă şi de izbăvire în mijlocul tău, că am venit la
tine şi am pus masă cerească pe vatra ta, masa cuvântului Meu
în tine, şi iată, grăiesc peste pământ din mijlocul tău, şi merge
cuvântul lui Dumnezeu ca fulgerul, care iese de la răsărit şi
până la apus, precum este scris despre venirea Mea, o, ţara Mea
de azi. Amin. 

Şi acum îţi spun duios: Pace ţie, neam român! Ţara ta e
ţara Mea de azi. Duhul Cel Sfânt al cunoaşterii şi al tainelor
cele de nepătruns ale lui Dumnezeu să te cuprindă acum în El
şi să fii călăuzită prin vânt de Duh Sfânt, şi tu să înţelegi şoapta
lui, o, ţara Mea de azi. Eu în taină te cuprind, în taină îţi şoptesc
şi tainic îţi dau putere să împlineşti taina Mea, o, ţara Mea de
la sfârşit de timp, dată Mie de Tatăl la naşterea Mea pe pământ,
nou-născută atunci, ca şi Mine, pentru ca să fii tu a Mea, să fii
tu ţara Mea de venire, şi iată, la tine Tatăl M-a trimis, iar Eu
am venit. Am venit şi vin, şi voi fi cu tine ca să te învăţ credinţa
cea sfântă, credinţa care nu mai este acum pe pământ, credinţa
în venirea Mea iarăşi de la Tatăl la om, ţara Mea de azi. Amin. 

Pace ţie, neam român! Duhul Sfânt să fie călăuza ta din
partea Mea. Eu, Domnul, stau deasupra ta cuvânt şi în taină te
călăuzesc, iar tu în taină primeşti, căci Duhul lui Dumnezeu
Se apleacă spre tine ca să ştii tu de la Dumnezeu, căci Domnul
întru tine Se slăveşte în cuvânt, şi curând, curând va fi să se
vadă slava Mea din tine, şi popoarele te vor binecuvânta pe
tine în numele Meu şi te vor vesti a Mea, căci Duhul Sfânt şi
da rurile Lui cele tainice, care nu se suie la mintea omului, se
vor descoperi peste tine, iar pe fruntea ta se va putea vedea
scris cuvântul sfânt: Nimic fără Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

4/17 mai 2007

Duminica a şaptea după Paşti, a sfinţilor părinţi de la
Niceea

Biruinţa Domnului pentru neamul român. Cuvântul lui Dumnezeu
este Păstorul Cel cu crucea pe vatra neamului român. Domnul gră -
ieşte cârmuitorului neamului român: Traian Băsescu. Ţara română, 

cetatea cuvântului lui Dumnezeu. 

SS ă se audă clopot de biruinţă sfântă şi de slavă, să
se audă din cer şi până pe pământ, şi de pe pământ

până în cer, căci Eu, Domnul, rostesc acum, la sfârşit de timp,
cuvânt cu putere în mijlocul neamului român, şi apoi îm-
plinesc, căci sunt adevărat în cuvânt, sunt Cel adevărat. Amin. 

Eu sunt Cel ce sunt. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, o,
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neam român. Pe ţarina ta Mi-am aşezat cina cuvântului Meu
acum pe pământ. Mai bine de cincizeci de ani cinez în tine cu
ucenici culeşi de Mine din neamul tău. Iată, te-am văzut sub
cruce grea, cruce umilitoare, o, ţară a slavei Mele acum, la în-
toarcerea Mea cuvânt de la Tatăl la om. Am întins mâna peste
tine ca să te izbăvesc de cei ce în mjlocul tău iubesc minciuna
şi slava omenească şi care se luptau să te împingă iarăşi cu
fruntea în ţărână şi să se fălească ei cu tine, iar tu să rămâi sub
cruce, sfântă ţara Mea. O, nu ştie omul să lucreze izbăvirea ta,
dar veghez Eu pentru tine. A trecut ziua cea grea, dar am fost
în lucru cu tot cerul de sfinţi şi de îngeri pentru ca să nu te las
şi pentru ca să te ajut să biruieşti în lupta aceasta atât de grea,
atât de neagră împotriva ta, atât de ascunsă de faţa ta, ţara Mea
de azi. Pe poporul cuvântului Meu cel din mijlocul tău luat în
slujba venirii Mele acum, la sfârşit de timp, l-am ţinut în duh
de rugăciune cu mânuţe ridicate pentru tine înaintea Mea, iar
sfinţii şi îngerii au stat peste tot pe vatra ta, ca să biruiască pen-
tru viaţa ta, şi au biruit. Amin. 

O, nu ştie omul cum să-ţi lucreze salvarea, ţara Mea de
azi, neam român. Planurile omului sunt departe de planurile
Mele. Tu eşti ţara Mea de azi. Mă fac în tine cuvânt şi te ţin de
mânuţă şi îţi descopăr planul Meu, dar lupta pentru ieşirea de
sub obroc a slavei Mele din tine e luptă grea şi pentru sfinţi şi
pentru îngeri, darămite pentru tine, o, ţara Mea de azi. Cei ce
s-au îmbrăcat cu minciuna pe deasupra ca să nu se vadă vicle-
nia lor, se dădeau binefăcători ţie, şi milă Mi-a fost, şi milă Îmi
e de tine, scumpă ţara Mea. Eu, Domnul Dumnezeul tău, l-am
sprijinit cu biruinţă pentru tine pe cel ce te iubeşte curat şi
drept, pe cel ce iubeşte să umble în lumină şi să sfarme de peste
tine întunericul în care te înfăşoară cei ce iubesc minciuna în
tine, şi te îndemn şi pe tine să iubeşti să umbli în lumină, ţara
Mea de azi. Acum două mii de ani le spuneam la toţi cei care
Mă auzeau: «Cât timp aveţi lumina, umblaţi în lumină, că vine
noaptea, când nimeni nu poate să lucreze». O, tot aşa spun şi
acum. Îţi spun şi ţie, neam român: umblă, tată, în lumină! O,
nu umbla cu întunericul! Ai pe Domnul lumină ţie în mijlocul
tău; umblă în lumină, popor român. Iată, te vestesc pe tine să
nu te bucuri cu mâncări şi cu băuturi şi cu petreceri lumeşti
pentru biruinţa în care Eu acum iarăşi te-am îmbrăcat, ci să te
umileşti cu pace sfântă şi să te pocăieşti cu lacrimi de iubire
înaintea Domnului Dumnezeului tău, Care S-a sculat cu putere
pentru tine şi a biruit după voia Sa în mijlocul tău. Îl îndemn
pe cel ce a fost iarăşi ridicat la locul său cel de veghe pentru
tine, îl îndemn la iubire sfântă şi la duh de pace şi de iertare
pentru cei ce l-au lovit şi l-au defăimat ca nişte răufăcători. Îl
îndemn să lucreze ca Mine, blând şi smerit cu inima, dar îm -
brăcat în duhul dreptăţii, căci scris este: «Pe pământul celor
sfinţi va locui dreptatea», amin, şi îl îndemn la sfântă şi curată
lucrare pentru tine, ţara Mea de azi, căci slava Mea din tine
este cuvântul Meu, care rosteşte şi se împlineşte el, spre biru -
inţa ta şi a Mea, căci fi-va să biruiesc tot pământul şi să-l
cuprind apoi în slava aceasta a Mea din mijlocul tău, iar
venirea Mea este sigură precum zorii dimineţii, şi voi fi îm-
plinitor. Amin. 

Sunt cuvânt deasupra ta, ţară română, ţara Mea de azi.
Îmi las fiii cuvântului Meu din mijlocul tău lucrători cu Mine
peste tine, îi las acum spre pace şi spre odihnă, iar la scursul
zilei intru iarăşi pe porţi în carte şi-ţi voi da ţie tot cuvântul de
azi şi te voi povăţui cu el, scumpă ţara Mea. Vrei, nu vrei, ştii
sau nu, crezi sau nu crezi, Eu sunt cu slava cuvântului Meu pe
vatra ta, şi dacă sunt, Mă fac cuvânt şi îl pun pe masă ca să te
hrănesc şi ca să-ţi dau viaţă din cer, ţara Mea. Cei ce nu cred

că Eu sunt acest cuvânt, care se face cărare a Mea spre om,
aceia au şi fost judecaţi de acest cuvânt. Cuvântul acesta sunt
Eu, Domnul Iisus Hristos, căci numele Meu acum, la sfârşit de
timp, este Cuvântul lui Dumnezeu, precum este scris în Scrip-
turi. Tatăl este în Mine când grăiesc. Nu grăiesc de la Mine În-
sumi acest cuvânt, căci sunt Fiul Tatălui Savaot şi al mamei
Fecioare, şi sunt Fiu ascultător. Amin. 

Am glasul cald prin cuvânt, şi aşa îţi sunt Eu ţie Dum-
nezeu, neam român. Ţara ta e ţara Mea de azi, iar tu eşti nea-
mul cel de pe ea. Ţara ta este ţarina cea cu comoară în ea, şi
Eu sunt cuvânt în mijlocul tău şi Îmi descopăr slava Mea şi îţi
arăt ţie calea. Eu sunt calea. Eu sunt Păstorul Cel cu crucea.
În vaţă-te cu calea Mea, ţara Mea de azi, ca să-ţi fiu ţie izbă -
vitor. Amin. Învaţă-te cu Mine, învaţă-te să crezi şi să asculţi,
învaţă calea cuvântului Meu spre tine, învaţă-te de acum, şi
îmbracă-te de acum cu podoabele cele de Mine lucrate la
naşterea ta şi a Mea, când Tatăl Mi te-a dat pentru ca să fii a
Mea la sfârşit de timp, precum la început Mi-ai fost, căci tu ai
fost la facerea lumii primul petec de pământ ieşit din ape, pe
care Eu am stat întâi. Fii credincioasă şi nu necredincioasă. O,
nu te lua după omul cel cu limbă de lemn în mijlocul tău.
Învaţă-te să cunoşti şi să ştii pe cel ce-ţi face ţie bine, ţara Mea
de azi. Cuvântul Meu din tine te ţine de mânuţă şi te învaţă,
dar fii fiică a credinţei sfinte, şi vei fi, căci Eu în tine binevoiesc
şi în tine Mă slăvesc cu slava cuvântului Meu. Amin. 

Voi, copii din porţi, staţi porţi ale Mele între pământ şi
cer, staţi atenţi la glasul Meu, staţi, tată, staţi. Staţi străjeri în
calea cuvântului Meu din ziua aceasta, căci la scursul ei intru
iarăşi în carte, şi voi grăi neamului român cartea cea din ziua
aceasta. Pace vouă! Odihniţi-vă în pacea Mea şi daţi slavă
Celui ce stăpâneşte veacurile şi neamurile sub cuvântul Său,
fiilor, şi ne vom întoarce în carte şi vom face hrană şi vom pune
masă şi vom împărţi, şi voi mângâia în cuvântul Meu pe cei ce
mângâie, şi voi învăţa prin el pe cei ce rănesc, fiilor. Amin,
amin, amin. 

*

II ntru iarăşi în cartea Mea, pe care cu lucrarea Duhu-
lui Sfânt o scriu în mijlocul neamului român. Eu

sunt Păstorul Cel cu crucea. Eu Însumi păstoresc, Eu Însumi
port grijă de oi, căci aşa am vestit prin prooroci, şi aşa îm-
plinesc acum, la sfârşit de timp, când nimeni, nimeni ca şi
Mine nu mai are grijă de oile Mele, de turma care nu mai ştie
ce este cărarea ei spre Dumnezeu şi cărarea lui Dumnezeu spre
ea. Eu Însumi vin, Eu Însumi grăiesc şi păstoresc. Amin. 

Intru pe porţi la tine, neam român. Eu sunt Cel ce sunt.
Când l-am ridicat pe Moise pentru ca să meargă să-l dezro -
beas că pe Israel, care era în robia Egiptului, M-a întrebat Moi -
se: «Cine, Doamne, să le spun lor că eşti Tu, Cel ce acum mă
trimiţi la ei?», iar Eu i-am spus lui să le spună lor că «Eu sunt
Cel ce sunt».

O, neam român, vrei nu vrei, ştii sau nu, crezi sau nu
crezi, poţi sau nu poţi să cunoşti glasul Meu, care grăieşte acum
cu tine, Eu sunt Cel ce sunt, şi sunt cu slava cuvântului Meu
pe vatra ta. Cei ce nu cred că Eu sunt acest cuvânt, aceia au şi
fost judecaţi de cuvântul acesta, căci acest cuvânt sunt Eu,
Domnul Iisus Hristos, Păstorul Cel cu crucea, Păstorul Care
păstoreşte blând şi smerit cu inima şi cu glasul Său. Cuvântul
lui Dumnezeu este numele Meu acum, la sfârşit de timp. Sunt
blând şi smerit în cuvânt, şi aşa îţi sunt Eu ţie Dumnezeu, neam
român. O, dacă eşti credincios, apleacă-te să crezi, şi apoi să
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împlineşti cuvântul Meu, care te păstoreşte cu dor, căci ţarina
ta este patria cerească pe pământ, este ţara Mea cea de la sfârşit
de timp, şi în care Eu vin, precum Israel a fost ţara venirii Mele
acum două mii de ani. De cincizeci de ani Mă fac cuvânt pe
vatra ta, şi mult cuvânt am grăit prin cartea Mea din vremea
aceasta şi mult am aşteptat sub obroc, căci tainic am grăit cu
un popor cules din mijlocul tău ca să-Mi aşez în timp prin cu-
vânt lucrarea Mea de facere nouă, venirea Mea după om, pre-
cum este scris în Scripturi să vin iarăşi pe pământ şi să grăiesc,
şi să audă cei din morminte glasul Fiului lui Dumnezeu, şi apoi
să audă cei vii, cei credincioşi şi cei necredincioşi de pe
pământ. Amin. 

O, neam român, am văzut viscolul care se ridicase acum
din mijlocul tău ca să te doboare iar, şi M-am sculat să-i spun
viscolului să tacă. Ţi-am trimis de la ieslea lui glasul Meu şi
ţi-am spus să te scoli şi să nu dormi în vreme grea, şi i-am spus
viscolului să tacă. Ţi-am spus că Eu, Domnul, voi alege pentru
tine şi pentru soarta ta şi că te voi scoate de sub suspin şi că te
voi umbri cu tot cerul Meu, şi apoi voi aşeza peste tine ţara
vieţii veşnice, şi voi lucra după credinţa celor credincioşi cu-
vântului Meu rostit pentru soarta Mea şi a ta pe vatra ta, iar tu
Mă vei binecuvânta şi vei sta sub mântuirea Mea şi vei uita
durerea Mea şi a ta, şi neamurile pământului vor veni să ia din
lumina ta, iar Eu, Domnul, le voi da lor, amin, şi iată, le dau,
căci ele aud şoapta Mea de peste tine când ţie ţi-o dau ca să te
izbăvesc prin ea de sub greu, o, ţara Mea de azi. O, iată povaţa
pe care azi ţi-o dau: umblă în lumină, ţara Mea, nu umbla cu
întunericul! Umblă în lumină, popor român! Amin. 

Vă amintesc vouă, celor ce aţi lucrat acum la întuneric
rană pe fruntea neamului român, vă amintesc glasul mamei
Mele Fecioara, când după praznicul învierii Mele ea v-a spus
aşa: «Nu puteţi fără Dumnezeu, căci după inima voastră şi
după duhul duşmăniei din ea lucraţi voi viscolire peste neamul
român, şi apoi vă veţi porni unii spre alţii voi între voi, căci
ura şi semeţia nu vă vor îndrepta spre limanul pe care-l visaţi».
Aţi fost îndemnaţi prin glas ceresc să vă deschideţi inima şi nu
mintea, şi să ascultaţi de Dumnezeu, căci voi sunteţi români,
iar numele de român este noul nume al neamului cel nou al lui
Dumnezeu acum când Eu Mi-am ales din nou o ţară, când Eu
iată cum vin pe pământ cuvânt, şi se aude de la margini la mar-
gini cuvântul Meu cel sfânt. O, daţi-Mi loc în voi ca să vă învăţ
dregătoria cârmuirii dacă vreţi să staţi printre cârmuitori. Veniţi
spre pace şi nu mai mânuiţi arme duşmane cu inima şi cu gura
voastră, ca nu cumva să se întoarcă vouă răutatea pe care o
lucraţi, căci scris este: «Cel ce lucrează fără de dreptate, are
plată după fapte». O, aplecaţi-vă frunţile cu umilinţă şi daţi-I
Domnului loc, că voi sunteţi oameni, şi Dumnezeu e Dum-
nezeu, şi El este cuvânt pe vatra voastră şi vă aşteaptă să vă
faceţi poporul Său cel nou şi fraţi să fiţi întru iubirea Lui cea
de sus, şi aşa să învăţaţi să vă faceţi bine unul altuia, aşa, şi nu
cum voi aţi pornit să lucraţi şi la întuneric să staţi cu lucrarea
voastră, care, iată, a ieşit la lumină şi v-a vădit răutatea şi v-a
pătat feţele şi v-a ruşinat, căci aşa păţesc cei răzvrătiţi. O, aşa
au păţit şi în vremea trupului Meu Caiafa şi Pilat şi Irod şi toţi
cei ce au ascuns între ei lucrarea răstignirii Mele şi tăinuirea
învierii Mele apoi, dar Eu am înviat cu adevărat, iar ei s-au
ruşinat, şi ruşinaţi au rămas pe pământ şi în cer, şi Mi-e milă şi
azi de ei, căci sunt Cel milos şi blând. O, aţi ascuţit pe ascuns
armele voastre şi aţi instigat neamul român, iar limba voastră
a fost defăimătoare asupra celui ce l-aţi îngenuncheat voi,
alungându-l de pe locul lui. Dar Eu M-am ridicat cu milă mare
pentru neamul român şi am liniştit viscolirea voastră de peste

el, lucrată de voi la întuneric, şi am scos la ţărm, am scos din
valuri ţara română, am scos-o iarăşi, dar apa e încă tulbure,
căci voi nu vreţi să fiţi fii cuminţi. O, ce veţi face, oare? O, ce
vreţi să vă faceţi vouă? Vreţi să vă faceţi vouă bine, sau vreţi
să vă faceţi rău? O, fiţi cuminţi, fiţi cuminţi, fiţi români cu -
minţi, căci Eu, Domnul, sunt cuvânt de Duh Sfânt, cuvânt de
pace şi de mântuire pe vatra voastră şi aştept neamul român să
fie poporul Meu cel nou şi iubire să fie între frate şi frate, prin
iubirea Mea cea de sus între ei. Amin. Iată, taină vă spun vouă:
nimeni şi nimic fără Dumnezeu nu poate peste ţara română,
căci Eu sunt în ea cu planul de mântuire a neamului omenesc
cel de la Adam şi până azi şi până mâine. Amin. Eu sunt Cel
ce o ridic pe ea şi Cel ce o pedepseşte pe ea pentru greşeala ei
dacă ea greşeşte, dar Eu, şi nu omul. Nimic nu poate peste ea
decât după voia Mea, şi iată, v-am lăsat să vă ridicaţi împotriva
ei ca să vi se descopere vrăjmăşia din inimi şi semeţia prin care
v-aţi suit voi sus spre cârmuire peste acest neam, dar acum a
venit peste voi cuvânt din cer şi v-a spus: «Nu puteţi fără Dum-
nezeu, nu puteţi numai şi numai voi, căci voi nu lucraţi după
Dumnezeu, ci după voi şi după duhul duş măniei şi al lăcomiei
de slavă şi de deşertăciune, şi apoi vă veţi porni unii împotriva
altora, căci lucrarea semeţiei are plată rea şi grea». O, lăsaţi
pacea şi dreptatea să stea şi să dom nească pe pământul român,
şi iubiţi şi voi dreptatea a toate, căci ea este odihnă pentru
inimi. Este scris în Scripturi: «Iubiţi dreptatea, voi, cei ce voiţi
să cârmuiţi şi să judecaţi pe pă mânt!», şi dacă nu veţi lucra
aşa, o, vă vor ajunge din urmă pă reri de rău, şi va fi târziu
atunci. Dar Eu, Domnul, vă povăţuiesc să fiţi ca Mine, căci Eu
sunt blând şi smerit cu inima şi sunt Fiu ascultător Tatălui Meu
Savaot şi mamei Mele Fecioa ra. Amin. Tatăl Meu şi mama
Mea au grijă sfântă de pământul român şi de neamul de pe el,
căci Eu sunt cu cuvântul venirii Mele pe pământ în mijlocul
pământului român. Luaţi pildă de la Tatăl Meu Savaot şi de la
mama Mea Fecioara. Aveţi şi voi grijă sfântă de acest pământ
şi de acest neam, şi cu mare sfială purtaţi-vă paşii pentru ceea
ce voiţi voi să lucraţi peste acest neam, ales de Dumnezeu din-
tre neamurile de pe pământ neam al Său acum, că iată, pla-
nurile voastre sunt departe de planurile Mele, şi voi nu ştiţi
aceasta, dar vin spre voi şi vă spun ca să ştiţi, că dacă n-aţi şti
n-aţi avea păcat când păcătuiţi din voi peste acest neam. Vin
cuvânt spre voi ca să vă îndemn la linişte curată şi sfântă, căci
adevăratul om este cel ce este unul înăuntrul şi în afara lui, iar
cel ce nu umblă aşa, acela este în întuneric şi aşa lucrează. Eu
am lăsat cuvânt sfânt în Scripturi despre viaţa Mea în om şi
am spus aşa: «Cel ce urăşte pe fratele său, este în întuneric»,
iar ucenicii Mei cei de acum două mii de ani au spus şi ei între
ei: «Noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă pentru că iubim
pe fraţi». 

O, cum veţi mai putea voi face bine acestui neam când
voi urâţi şi duşmăniţi şi trădaţi pe cel de lângă voi, care v-a
făcut bine? O, ce veţi face cu păcatul trădării, păcat făcut de
voi? Pocăi-vă-veţi, oare, de acest păcat? Şi dacă veţi rămâne
în acest păcat, ce faţă veţi mai avea înaintea acestui neam? Eu,
Domnul, vă îndemn, ca un Păstor adevărat ce sunt, şi dau să
vă deschid inima spre pocăinţă şi spre duh de umilinţă. Dacă
nu veţi face pace adevărată şi ascultare de cel ce stă de partea
dreptăţii şi a luminii peste toate, dacă nu veţi iubi şi nu veţi îm-
plini sfatul cel bun, veţi rămâne voi în voi, iar voi veţi lucra
fără dreptate şi fără iubire peste acest neam, şi Eu vă voi lăsa
aşa, şi voi vă veţi agonisi după cum aţi lucrat, dar Eu voi avea
pe mai departe lucrare de izbăvire pentru neamul român, şi
tainic voi lucra, şi voi lucra prin cei ce lucrează credinţă şi
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credincioşia ei, dreptate şi pacea ei peste acest neam, căci nea-
mul român nu este neamul celor ce se fălesc cu el pentru slava
lor, ci este neamul lui Dumnezeu, neamul cel de la sfârşit neam
al Domnului, Care vine pe pământ cuvânt în mijlocul neamului
român. Eu Însumi port grijă de acest neam când nimeni, nimeni
ca şi Mine nu mai are grijă de el. Eu Însumi îi grăiesc şi îl
păstoresc pe el şi îi dau lui din slava Mea, iar slava Mea din el
este cuvântul Meu de peste el. Amin. Nu vă întreb pe voi, nu
vă cer vouă voie dacă pot să fac Eu aceasta pe vatra neamului
român. Vreţi sau nu vreţi, ştiţi sau nu, credeţi sau nu credeţi,
Eu sunt cu slava cuvântului Meu aici, pe pământul român, şi
dacă sunt, grăiesc şi păstoresc, grăiesc şi împlinesc. Amin. 

Cei ce nu cred că Eu sunt acest cuvânt, aceia au şi fost
judecaţi de cuvântul acesta, căci adevărat este cuvântul acesta,
şi de cincizeci de ani am casă cu el pe vatra aceasta, căci scris
este: «Al Domnului este pământul şi tot ce e pe el». Amin. 

Acum îl întăresc la veghe dreaptă şi sfântă peste acest
neam pe cel ce a fost clătinat de la locul cel de veghe al nea-
mului român, căci viscolirea cea de la mijloc a bătut pentru ca
să lovească în locul cel de strajă al acestui neam. Am trezit nea-
mul român, am rostit cuvântul Meu şi am făcut trezire lui, şi
am aşezat iarăşi la locul lui străjerul. Îl îndemn pe el la iertare
şi la milă şi la iubire ca a Mea pentru cei ce l-au izgonit pe el
de la locul lui, şi îi spun lui cuvântul Scripturii Duhului Sfânt,
care spune aşa: «A Mea este răzbunarea. Eu voi răsplăti, zice
Domnul». Amin. O, Eu M-am purtat cu iertarea pentru cei ce
M-au răstignit, şi apoi Eu am înviat, şi ei n-au avut putere peste
Mine aşa cum au crezut ei că vor avea. Îi dau lui de pildă pe
regele acestui neam, care a fost alungat de la locul lui de strajă,
dar Eu l-am ocrotit apoi pe el cu mare putere şi cu strajă de în-
geri în toată vremea lângă el, de atunci şi până azi, iar el i-a
iertat pe toţi cei ce l-au lovit pe el pentru ca să-i ia lui slava pe
care Eu o pusesem peste el pentru slava acestui neam şi nu pen-
tru el. Ca şi cei ce l-au lovit pe el atunci, alungându-l străin,
aşa au dat să facă acum şi cei ce au lovit locul de strajă al aces-
tui neam şi pe cel de strajă peste neamul român. Dar azi neamul
român este stăpân din partea Mea pe vatra lui, şi Eu îl păstoresc
pe el şi cuvintez şi împlinesc, şi voi împlini peste el voia Mea,
dar Eu, şi nu omul, iar omul se va supune şi va face voia lui
Dumnezeu. Amin. 

Întăresc acum locul de strajă al neamului român şi am
grijă Eu, Domnul, căci omul dă să strice legea şi s-o calce şi
să facă el alta, şi nu este drept să se lucreze aşa, şi nu este fru-
mos să vadă neamurile pământului lucrare urâtă şi fără de drep-
tate în ea peste neamul român, în mijlocul căruia Eu, Domnul,
Mi-am făcut aşternut şi vin cuvânt pe vatra lui pentru tot omul
de pe pământ. 

Îl îndemn pe cel de la locul de strajă să stea drept şi
curat, să stea blând şi smerit cu inima, precum Eu sunt, şi să
stea hotărât pentru lumina a toate câte sunt de lucrat, căci Eu
lumină am venit acum pe pământ, şi lucrez ca şi la început, cu
cuvântul, după cum este scris: «La început a fost cuvântul, şi
cuvântul era la Dumnezeu, şi Dumnezeu era Cuvântul, şi toate
prin El s-au făcut din câte s-au făcut, şi întru El era viaţă, şi
viaţa este lumina oamenilor, şi lumina luminează în întuneric,
şi întunericul nu o cuprinde pe ea». Amin. 

O, ţara Mea de azi, Eu, Domnul Dumnezeul tău, lucrez
la mântuirea ta şi blând lucrez. Ascultă glasul Meu de peste
tine şi stai înaintea Mea, căci Eu te păstoresc şi te învăţ credinţa
în venirea Mea. Eu sunt în tine cuvânt de Duh Sfânt. Fii
credincioasă şi nu necredincioasă. Iată, Eu te izbăvesc mereu
de sub ispită şi te voiesc frumoasă, ţara Mea. Am făcut din tine

cetatea cuvântului Meu la sfârşit de timp, şi merge cuvântul
Meu de la margini la margini, şi dacă merge, te vesteşte a Mea.
O, învaţă din ispite, învaţă să veghezi pentru tine ca să nu ţi se
spargă casa, ţara Mea. O, veghează mereu, veghează-ţi casa şi
nu dormi, căci iată, eşti încă pândită, eşti încă lovită, şi de la
mijloc eşti ispitită, şi pe fruntea ta se văd rane vechi şi noi, ţara
Mea de azi. Dar Eu îţi şterg fruntea, cu marama Mea ţi-o şterg,
şi se fac slavă ţie ranele de pe fruntea ta, şi curând, curând, pe
fruntea ta va străluci coroana ta şi te va arăta a Mea, ţara Mea,
şi Mă vor vedea cu tine neamurile pământului şi vor învăţa ele
lucrarea tainei Mele, scrisă pe fruntea ta, căci pe fruntea ta,
ţara Mea, stă scris cuvântul cel sfânt: „Nimic fără Dumnezeu”.
Amin, amin, amin. 

Şi voi veni pe vatra ta iarăşi, cu praznic de Rusalii voi
veni şi iarăşi te voi păstori şi iarăşi te voi mângâia, ţara Mea,
şi voi mângâia cu cuvântul Meu pe cei ce mângâie, şi voi
povăţui prin el pe cei ce rănesc, o, ţara Mea, cea de azi a Mea.
Amin. 

7/20 mai 2007

Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt

Domnul răvăşeşte iubirea cea dintâi a poporului Său cel de demult.
Cei adormiţi sunt chemaţi să vadă slava poporului Noului Ierusa lim. 

CC u mare slavă de Duh Sfânt te cuprind la sânul
Meu părintesc, popor venit la izvor. În numele

Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, în numele acesta ţi-am
făcut chemarea ca să te aduni, iar Eu să Mă dau ţie cuvânt de
Duh Sfânt, şi mângâiere şi putere să-ţi dau, căci ca să-L iu -
bească omul pe Dumnezeu, îi trebuie putere ca să creadă, şi
apoi îi trebuie dor sfânt. Amin. 

Când M-am înălţat de lângă ucenici la Tatăl, le-am spus
lor: «Rămâneţi în dragostea Mea, şi alt Mângâietor vă voi
trimite Eu ca să rămână cu voi, şi Care din al Meu va lua şi
vă va aduce vouă şi vă va mângâia pe voi». 

Eu, Domnul Dumnezeul tău, îţi înseninez inima şi frun-
tea şi te înfăşor în taina dorului, căci dorul este cel ce hrăneşte
dragostea, poporul Meu. Cel plin de dor este cel ce-şi hrăneşte
cu el dragostea, şi de aceea am spus Eu celor ce Mă iubeau:
«Rămâneţi în dragostea Mea». Celui cuprins de dor îi este frică
să nu-l piardă pe cel dorit de el, şi se hrăneşte cu dorul de el,
de cel dorit, iar dorul îi dă putere, îi dă dragoste, poporul Meu,
şi îi dă lepădare de sine, şi merge după Mine cel ce Mă iubeşte,
şi se face cetate a Mea, pe stâncă întărită zidită, şi valurile nu
o strivesc pe ea. Amin. 

O, te-am adunat, poporul Meu de demult al Meu. Mi-a
fost dor. O, Mi-e tare, tare dor de dragostea ta de demult, şi
te-am chemat să-ţi amintesc de ea şi să ţi-o răvăşesc ca să te
um pli de dor, iar taina dorului să întărească în tine împărăţia
Mea şi minunile ei şi să te umple de adierea Duhului Sfânt,
poporul Meu, căci vin să te mângâi cu Duhul Sfânt Mângâie -
torul. O, taina de nou Ierusalim peste fiinţa ta, voiesc să-ţi
amin tesc de taina aceasta cu care Eu te-am mângâiat mult de
tot când îţi vorbeam pe cale şi când Eu ţi-o făgăduiam că ea
va veni şi că se va împlini pe pământ. Te învăţam să fii copil
frumos, să fii sfânt te învăţam, şi să rămâi în dragostea Mea te
învăţam, poporul Meu. Ca şi pe ucenicii Mei cei de acum două
mii de ani, aşa te-am învăţat. Te-am hrănit cu dragostea Mea
ca să rămâi în ea, şi am fost mereu rănit de dor, rănit după tine,
poporul Meu. O, dar tu, luând mângâierea Mea de tată, îţi
pierdeai iubirea cea pentru Mine, şi lucrul tău pentru împărăţia
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Mea înăuntrul tău rămânea fără rod, iar Eu te mângâiam ca să
nu te pierd, ca să nu slăbeşti pe cale, poporul Meu, ca să nu
Mă părăseşti, tată. O, iată, te adun din nou la sân şi îţi răvăşesc
amintirile tale cu Mine pe cale şi îţi arăt rana Mea cea de la
nedragostea ta şi voiesc să te învăţ scularea, căci iubirea ta tre-
buie vindecată, o, poporul Meu de demult al Meu, că mergeam,
tată, cu tine pe cale şi Mă uitam în tine după rod, mereu Mă
uitam, o, şi Mă uitam după mlădiţe, Mă uitam după iubire ca
să iau din ea şi s-o pun la lucru sfânt, la rodire care rămâne şi
care înmulţindu-se se înmulţeşte, şi apoi aduce rodul ei cel
scump, răscumpărarea vieţii omului, învierea lui cea pentru
vecii, poporul Meu. 

O, scumpul Meu popor, îţi spun, tată, azi, o rană de-a
Mea. Acum şapte mii de ani, după ce omului întâi zidit i-am
spus greşeala, el s-a supărat pe Mine şi nu M-a mai iubit, şi
am rămas de atunci cu rană grea, şi de atunci l-am tot aşteptat
pe om să se întoarcă la Mine şi să-Mi vindece rana, şi Eu să i-o
vindec pe-a lui şi să-l aşez pe el în iubirea din care a căzut şi
să-i dau lui minte şi inimă din cer, iubire din cer să-i dau, căci
iubirea cea care vine de la trup, iubirea cea zămislită de om cu
inima din el, nu este iubirea cea din Dumnezeu, ci este iubirea
care l-a despărţit pe om de Mine, şi este rana Mea cea grea iu-
birea omului. O, sufăr cu suspin şi Mă doare rana cea de la în-
ceput şi cea de la sfârşit, căci omul M-a lăsat fără casă, poporul
Meu, iar azi îţi spun ţie rana Mea, rană nevindecată, tată. Acum
două mii de ani am spus suspinând, am spus că vulpile au
vizuine, că păsările au cuiburi şi câinii au ungherul lor, dar Eu
n-am casă şi n-am unde să-Mi plec capul şi să Mă odihnesc, şi
sunt Cel scump, sunt Cel dulce, sunt Cel blând, şi voiesc să
locuiesc în om cu toată podoaba fiinţei Mele şi să fac din om
palat ceresc şi să petrec în el cu sfinţii şi cu îngerii şi să-l fac
pe om să trăiască pe pământ viaţa veacului ce va să fie şi să-l
ştiu al Meu pe om, dar dacă omul nu poate aşa pe pământ, el
vede numai după trecerea lui truda Mea în urma lui, aşteptarea
Mea după el, şi îşi ia apoi sarcina cu suspin şi şi-o duce apoi
cu el, şi şi-o duce cu greu, şi numai aşa şi numai atunci Îmi
vede şi Îmi crede el Mie rana Mea cea de la el, neputinţa pe
care Eu am purtat-o de la el, nedându-se el Mie casă pe pă -
mânt, şi iată, Dumnezeu nu are unde să-Şi plece capul pe
pământ aşa cum are omul, şi zadarnic dă omul să Mă înşele şi
să-Mi tot facă el case în care să stau, o, în zadar, căci Eu nu
pot cum poate omul care Mă înşeală ca să stau tot fără el în
casa pe care Mi-o face el să stau, şi iată, nu am unde să-Mi
plec capul pe pământ şi să simt odihnă şi alifie pentru rana Mea
cea de la depărtarea de Mine a omului, căci pe Mine nu Mă
mângâie temple făcute de mâini, ci omul în care pot să locuiesc
Eu cu iubirea Mea, rămânând el în ea şi dându-se el locaş al
Duhului Sfânt şi făcându-se împărţitor de slavă netrecătoare şi
nepieritoare prin lucrarea ei. 

O, scumpul Meu popor, nu te grăbi să pleci întru ale tale,
ci stai acum să petrec cu tine dacă ai venit la chemarea Mea.
O, cum să fac, tată, cum să fac cu tine ca să-ţi dau dor, care
să-ţi hrănească şi să-ţi trezească dragostea ta, o, cum să fac,
oare? Îmi amintesc cât de greu te supărai pe Mine când îţi
descope ream păcatul tău ascuns. Dacă ţi-l descopeream prin
om, te supărai pe el şi nu mai puteai să-l iubeşti pe acela, şi
apoi te răzvrăteai. Dacă ţi-l descopeream Eu, te supărai pe Mi -
ne şi te răceai de Mine şi te ascundeai, ba Mă şi părăseai, tată,
şi iată, aşa M-ai părăsit şi aşa nu M-ai primit de la Tatăl venit
în calea ta ca să-ţi arăt calea, ca să-ţi arăt greşeala, tată, ca să
te vindec de ea şi ca să fii curat de ea, căci cel ce este curat şi
smerit, nu cade, fiule. O, Eu îţi spuneam greşeala pentru ca să

te cruţ de căderea cea de la ea; Eu aşa te iubeam, Eu aşa îţi
arătam calea, Eu aşa voiam să te scap de greşeala de mâine şi
nu voiam să te pierzi prin ea, căci greşalele îl pierd pe om, şi
nu pot fi ele cale a omului spre Mine sau cale a Mea spre om
dacă el nu are în el darul umilinţei, lumina care să-i lumineze
lui calea. 

O, poporul Meu de demult, am luat din mijlocul tău
mlădiţe, şi am făcut aceasta pentru că te-am iubit, şi le-am pus
pe ele de mijlocire pentru tine înaintea Mea, şi iată, ies în calea
ta şi te strig la izvor, căci izvorul cuvântului Meu nu stă, ci
izvorăşte, şi este fără de sfârşit, precum Eu sunt. Poporul Meu,
am ridicat din mijlocul tău fii cu iubire în ei pentru Mine şi
pentru tine şi am dat să te povăţuiesc pe mai departe după ce
Mi-am luat la cer trâmbiţa Mea cea plină de suspinul Meu
înaintea ta. Am dat să nu te las să mori, am dat să suflu peste
tine şi să te păzesc de diavolul, care stătea înfometat ca să te
smulgă de la pieptul Meu, şi am dat să te izbăvesc de lume,
poporul Meu, dar puntea Mea către tine Mi-a fost frântă de la
mijloc, şi tu apoi n-ai mai mâncat, şi tu apoi n-ai mai ştiut, şi
tu apoi n-ai mai putut pe cale cu Mine, ci ai putut cu tine şi
M-ai părăsit. Au trecut apoi peste Mine zece ani de suspin, şi
apoi mlădiţele au odrăslit, şi Eu M-am aşezat pe pământ cu
vremea celei de a treia iubiri, căci te-am iubit la începutul Meu
cu tine şi te-am aşteptat să fii al Meu, şi te-am iubit la mijlocul
vremii apoi, şi am luat atunci din mijlocul tău punte spre Mine
pentru tine, dar puntea, tată, Mi-a fost frântă; şi iată, te-am iubit
la sfârşit, şi te iubesc cu vreme nouă, cu vremea celei de a treia
iubiri, poporul Meu de demult al Meu, căci Mi-am ridicat din
tine popor mireasă, popor de nou Ierusalim, aşa cum Eu îţi
spuneam ţie pe cale când îţi vesteam cele ce au să fie după lu-
crarea aceasta de râu de cuvânt. O, te-am iubit, poporul Meu,
te-am iubit şi te-am aşteptat, tată. Am aşteptat cu răbdare, am
aşteptat înlăcrimat în fiii cei mijlocitori la Mine pentru soarta
ta cea de la Mine pe pământ, am aşteptat până acum, şi iată,
încă aştept, şi iubirea Mea pentru tine s-a făcut carte deschisă
înaintea ta, şi te strig prin ea, te strig cu dor şi cu rană, poporul
Meu de demult al Meu. O, cel ce greşeşte şi nu se pocăieşte
apoi de greşale, pe acela îl prinde din urmă plata cea pentru
greşale, şi iată, ţi-au crescut copiii şi te-au luat din braţul Meu,
şi M-ai lăsat să plâng şi să Mă uit înlăcrimat pe urma ta cum
împlineşti tu Scriptura cea care spune despre venirea Mea,
când în vremea ei oamenii mănâncă şi beau, se însoară şi se
mărită, şi chiar de la tine am păţit Eu această durere, poporul
Meu hrănit cu Duhul Sfânt atâta vreme, tată, căci de la lume
nu Mă doare ca şi de la tine. O, cum să fac să Mă primeşti să
te îndemn la pocăinţă, cum să fac, poporul Meu? O, cum să
fac, tată, cu tine, ca să te am din nou al Meu şi să faci tu voia
Mea de acum, şi nu tot voia ta, şi să nu mai plâng Eu de la tine,
măi poporul Meu? O, vino, tată, să te învăţ scularea! Să ştii că
de aceea te chem cu glas atâta de duios. Să ştii, poporul Meu,
că vreau să fii al Meu şi vreau să-ţi înnoiesc dragostea şi vreau
să te învăţ lucrarea dorului şi să te vindec de depărtarea ta de
Mine, şi să te vindec de toate suferinţele tale, şi care te-au
cuprins şi te cuprind fiindcă M-ai părăsit. Dar, oare, tu n-ai
ştiut că o iubire părăsită se răzbună? N-ai ştiut, tată? Tu n-ai
ştiut că Eu te-am născut al Meu prin cuvânt nou şi că apoi te-am
iubit? O, cum de ai uitat că te-am iubit? După ce atâta timp
te-am învăţat atâta de cereşte, cum de ai uitat că te-am iubit?
Cum de nu te-ai temut că iubirea Mea îţi va cere socoteală dacă
o vei părăsi? O, cum, poporul Meu? O, Eu am avut iubire pen-
tru tine, iubire mare, tată, şi de aceea nu te-am părăsit, şi iată,
stau şi te aştept, stau şi acum, poporul Meu de demult al Meu,
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şi vin şi ies în calea ta ca să te vindec, căci iubirea ta trebuie
vindecată, tată. Am ridicat din mijlocul tău vindecători ţie din
partea Mea, dar cere-Mi să-ţi dau iubire şi credinţă şi sculare,
tată, şi zile de înviere, poporul Meu, că iată-i pe cei ce nu mai
sunt cu trupul pe pământ, căci i-am adus cu Mine la masă de
Duh Sfânt, la masă de pomenire pentru ei, şi stau cuminţi ca
să primească din mânuţele celor ce împart pentru ei, iar Eu le
dau lor, poporul Meu. Amin. 

O, veniţi voi, cei ce aţi lăsat trupul şi v-aţi îmbrăcat în
casa cea de sus, aşteptând răscumpărarea voastră! Veniţi şi luaţi
cănuţe cu apă şi vă ostoiţi setea; cănuţe cu apă şi cu flori, căci
vi se face cu flori întâmpinarea! Luaţi colăcuţ, luaţi colivă şi
vin, luaţi şi mâncaţi şi beţi din masa Mea cu poporul Meu pen-
tru voi şi mângâiaţi-vă voi, cei ce aşteptaţi veacul ce va să vină,
şi a cărui cheie este în mâna celor ce sunt ai Mei, fii ai cuvân-
tului Meu din vremea aceasta şi cărora Eu le-am dat taina
împărăţiei cerurilor pe pământ! Veniţi voi, cei ce nu mai sunteţi
cu trupul văzut pe pământ, veniţi şi priviţi lucrarea Mea de nou
Ierusalim, şi prin care Eu, Domnul, lucrez să răscumpăr din
moarte făptura! Şi veniţi voi, cei ce aţi plecat la cer din lucrarea
aceasta de cuvânt, din poporul cel hrănit azi cu glasul cuvântu-
lui Meu cel plin de Duhul Sfânt al învierii; veniţi şi priviţi slava
lucrării Mele de nou Ierusalim cu poporul Meu cel nou şi
mărturisiţi-o pe ea! Amin. Şi după ce vom petrece praznic de
Duh Sfânt, Eu şi cu poporul cel adunat la izvor, şi cu voi în
slavă de Duh Sfânt de sfinţi şi de îngeri, vă voi da vouă glas, şi
aşa vom întregi lucrul cel de azi al cuvântului vieţii şi vom
învăţa poporul, şi el va fi destoinic de la Dumnezeu şi va primi
puterea să creadă şi să învieze, şi apoi să împartă înviere. Amin. 

O, poporul Meu de demult al Meu! Să ştii, tată, că a
venit vremea Scripturii cea care spune că «toţi cei din mor min -
te vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi vor învia, unii spre
via ţă veşnică, iar alţii spre osândă veşnică, după cum a fost
fap ta vieţii lor». Să ştii, poporul Meu, că a venit şi vremea să
crezi şi să te scoli pentru Mine şi pentru tine, tată. O, scoală-te
şi fă-te harnic şi curăţă-te de lume şi de duhul ei şi fă-ţi curat
în căsuţă şi fă-ţi rost de hăinuţă nouă, căci la masa Mea de azi
îţi trebuie haină scumpă, tată, şi tu ştii cum te-am învăţat Eu
să fii acum pentru venirea Mea, şi ştii cât te-am învăţat, căci
te-am învăţat mult şi sfânt, te-am învăţat pe tine în toată vre-
mea trâmbiţării Mele prin trâmbiţa Mea cea din mijlocul tău
şi prin care Eu te-am născut ca să fii al Meu, şi n-ai să poţi să
stai înaintea Mea fără răspuns, căci Eu te-am învăţat mult, po -
porul Meu, şi acum Eu îţi cer răspuns pentru învăţătura Mea,
şi nu e de glumă pentru acest răspuns. O, scoală-te! O, scoa -
lă-te! O, scoală-te! Ascultă glasul Fiului lui Dumnezeu, ascul -
tă-Mă, poporul Meu, şi nu Mă lepăda, ci umileşte-te şi vezi, şi
scoală-te să vezi, şi zoreşte-te să-ţi faci hăinuţă scumpă, fiule,
şi aşa să stai tu înaintea Mea, şi aşa să Mă ai tu de Dumnezeu
al tău, căci iată, nu Mă duc la cei mari şi tari de pe pământ, ci
vin la tine, vin, că Mi-ai fost popor, vin şi bat la poarta ta ca să
te vestesc să vii şi tu, că iată, Eu vin. O, vino şi tu, că iată, Eu
vin! Vino, poporul Meu de demult al Meu, vino, tată, vino! O,
vino să fii copil şi să asculţi, căci de copii are grijă Tatăl, o,
poporul Meu de demult al Meu. Amin. Iar spre sfârşitul zilei
de Rusalii îţi voi aduce Eu ţie toată hrana Mea cea de azi cu
tine, căci am încă să-ţi grăiesc, tată, şi cu sărbătoare de Duh
Sfânt să te întăresc şi să te povăţuiesc, Eu şi sfinţii Mei, po -
porul Meu. O, aşează-te acum să petreci sărbătoare de Rusalii,
masă pregătită pentru cei din cer, şi pentru tine cu cerul, şi pen-
tru toţi cei de pe pământ care iau şi mănâncă de la masa Mea
de azi. Amin. 

O, învaţă-te să fii, poporul Meu, învaţă calea, tată, calea
pe care Eu vin la tine ca să te povăţuiesc, şi învaţ-o bine, ca să
poţi să mergi pe ea spre Mine, fiule. Iar dacă nu înţelegi ceea
ce Eu ţi-am spus acum, deschide guriţa şi Mă întreabă ca să-ţi
spun Eu cum să ştii tu şi cum să înveţi tu calea Mea spre tine,
şi pe care tu să vii spre Mine aşa cum Eu pe ea vin la tine şi te
învăţ şi te chem de la tine la Mine, şi de la lume la Dumnezeu,
poporul Meu. O, ieşi din lume, tată, ieşi, poporul Meu, ieşi,
căci în lume e sfârşitul lumii, iar Eu te-am povăţuit aceasta
adesea când veneam să te pecetluiesc cu pecetea cea ocroti-
toare de lume, şi îţi spuneam aşa: «Poporul Meu, nu te mai în -
china la idoli, tată. Ieşi din lume, ieşi, poporul Meu, ieşi, ta tă,
ieşi!». O, iată, aşa te învăţ şi azi, aşa te rog şi azi, aşa îţi strig
şi azi: ieşi din lume, ieşi din Sodoma, popor hrănit cu Duhul
Sfânt! Lumea îţi face cu mâna, dar tu uită-te la Cel ce grăieşte
cu tine din ceruri şi fă-te vrednic de vremea Mea cu tine şi
dă-Mi vrednicia să-ţi fiu Păstor şi să-ţi fiu Domn şi Dumnezeu,
şi să-ţi fiu cu mare dor Învăţător ţie, poporul Meu, popor născut
din nou, nou-născut din cuvântul lui Dumnezeu acum pe
pământ. Amin. 

O, neam român, o, ţara Mea de azi! Te mângâi, tată, şi
pe tine, te mângâi cu mângâierea Duhului Sfânt Mângâietorul,
te mângâi şi pe tine în zi de sărbătoare de Rusalii, căci sunt cu
sărbătoare pe vatra ta în mijlocul poporului cuvântului Meu,
popor luat din tine, ţara Mea. Îţi dau şi ţie pe Duhul Sfânt,
numai să-L iei, tată. Îţi dau putere să crezi în cuvântul Meu de
azi pe vatra ta, şi cu care te povăţuiesc şi pe tine, numai să vrei
să iei povaţă, ţara Mea. Dar acum, stai sub binecuvântarea
Duhului Sfânt Mângâietorul şi învaţă, tată, căci Eu Îmi învăţ
poporul, şi învăţătura Mea e bună, ţara Mea. Eu sunt Învăţător
pe vatra ta şi sunt Fiul Tatălui Savaot şi sunt Păstorul Cel cu
crucea. O, învaţă să stai frumos sub cruce, şi vei fi asemenea
Mie, ţara Mea; şi învaţă-te să te ridici frumos şi să înviezi ca
şi Domnul Dumnezeul tău Iisus Hristos, şi vei fi asemenea Mie
şi vom avea amândoi acelaşi Învăţător, pe Duhul Sfânt
Mângâietorul, o, ţara Mea cea de azi a Mea, ţara Mea de la
sfârşit de timp. Amin, amin, amin. 

14/27 mai 2007

Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt - ziua a doua

Nu trebuie să mănânce omul carne. Glasul celor din morminte. 

LL ucrarea Duhului Sfânt se slăveşte cu mare taină
peste om, căci omul, din pricina puţinei lui sta-

tornicii, ar fi să dea prea greu răspunsul faţă de măreţia lui
Dumnezeu, Care îl călăuzeşte pe om. Am stat cu cerul Meu de
sfinţi şi de îngeri în văzduhul cortului alb, sub care am chemat
la masa Mea poporul, pe poporul Meu cel de demult, şi pe cel
de azi poporul Meu. Am privit cu părintească duioşie. I-am
aşezat să stea şi să privească şi să asculte glasul sărbătorii toţi
cei ce au fost pomeniţi după ce şi-au lăsat trupul, iar Eu, Dom-
nul, M-am făcut cuvânt de Duh Sfânt. Inimile celor adunaţi
s-au mângâiat de la lucrarea Mea cu voi peste ei, copii lu -
crători, dar trebuie, tată, să avem mulţi ucenici lucrători şi măr -
turisitori, căci lucrarea mărturisirii a avut în toată vremea
pu terea să-i cheme pe oameni la înviere şi la credinţă şi la
umilinţă şi la viaţă apoi. 

Iată, acum, duhul mărturisirii intră în cartea Mea cu
poporul Meu şi îl învaţă pe el darul acesta, că e mare, mare dar
mărturisirea. Cu el Îmi culegeau dintre oameni apostolii Mei
pe cei ce se ridicau spre dragoste de Dumnezeu şi spre credinţa
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care-l mântuieşte pe om din moartea păcatelor. Iată, duhul
mărturisirii se slăveşte învăţând cu putere de lângă Mine prin
sfinţi pe cei ce s-au adunat la izvor în zi de praznic de Duh
Sfânt, şi le voi da lor glasul celor ce mărturisesc, glasul sfinţilor
Mei. Amin. 

— CC u tine veniţi, în taină de Duh Sfânt a
sărbătorii de Rusalii, mărturisim, Doam -

ne, pe cele ce nu se văd de ochii omeneşti, dar se văd cu duhul
credinţei, şi apoi cu duhul dragostei de cele cereşti, o, Învă ţă -
torule milos. O, ce frumos ai învăţat Tu azi poporul, ce frumos!
O, ce frumos am stat şi noi, ascultând şi hrănindu-ne din gura
Ta! Noi, sfinţii Tăi, am fost şi pe pământ, şi suntem şi acum
de lângă Tine mărturisitori ai Tăi peste oameni. Viaţa noastră
plină de Tine pe pământ mărturisea pe pământ şi în cer, Doam -
ne, căci iubirea cea pentru Tine se slăvea din noi şi mărturisea
lucrarea ei. O, aşa să ai şi azi ucenici, Doamne, iar numărul lor
să se înmulţească, şi Tu să Te mângâi, că mare, prea mare, prea
dureroasă Îţi este durerea şi rana de la nedragostea omului, de
la necredinţa lui şi de la atât de marea lui depărtare de Tine,
Doamne. Carnea pe care o tot mănâncă omul, omorând ani-
malul sau pasărea ca să mănânce el carne, această cădere mare
a omului îi întunecă lui trupul şi mintea şi inima şi puterea de
a se opri de la acest păcat. Nu se mai poate întoarce omul în
Scripturile poruncilor vieţii, şi în care spune: «Să nu ucizi,
omule». O, Doamne, o, Doamne, o, Doamne! o, cât de greu Îţi
este Ţie pe pământ cu omul, dar cât de milos eşti Tu pentru
om! N-ai putut, de două mii de ani aştepţi să poţi, dar n-ai putut
să Te bucuri de un popor cu totul curat de duhul cărnii, Doam -
ne. Duhul cărnii este ceea ce îl stăpâneşte pe om, iar omul,
chiar dacă dă să Te iubească, nu Te poate iubi, Doamne, căci
Tu trebuieşti iubit cu toată fiinţa şi fapta omului, şi nu cu
picăţica, Doamne. O, cum să poată omul lucra poruncile vieţii,
şi pe care Tu le-ai scris pe piatră cu deget de foc ca să le laşi
oamenilor, cum să poată oamenii să le pună peste ei când ei
nu se uită şi nu vor să nu uite că în capul poruncilor stă scrisă
porunca iubirii de Dumnezeu din tot cugetul, din tot sufletul
şi din toată puterea omului, ca să le poată el împlini apoi pe
toate celelalte porunci scrise sub porunca cea mare, mama
poruncilor, mama care naşte pe celelalte porunci în omul care
împlineşte porunca Ta cea dintâi peste om? O, cine poate îm-
plini poruncile vieţii fără să o împlinească pe cea întâi între
ele, Doamne? Noi, sfinţii Tăi mărturisitori, rostim cuvântul
mărturisirii noastre pentru Tine şi spunem poporului Tău cel
de demult al Tău, şi apoi celui ce se naşte acum şi de acum, ca
să împlinească în el viaţa şi poruncile ei, şi spunem aşa: As -
cultă, Israele, poruncile Domnului, Care îţi spune ţie: «Să nu
ucizi, să nu fii desfrânat, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb,
să nu te lăcomeşti spre cele ce nu sunt ale tale, căci Domnul
când a scris poruncile vieţii s-au stârnit tunetele şi fulgerele
şi trâmbiţele cereşti, şi muntele fumega tot, şi Israel a văzut şi
s-a temut foarte, căci Se coborâse Dumnezeu pe munte în foc
şi se ridica fum de pe munte ca fumul din cuptor, şi tot muntele
s-a cutremurat sub slava aceasta», aşa precum este scris în
Scripturi. Ascultă, Israele de azi şi de mâine, ascultă glasul p -
oruncilor şi umple-te de râvnă mistuitoare pentru Domnul
Dumnezeul tău, căci de atunci şi până în zilele acestea n-a
putut Domnul să Se bucure de un popor împlinitor de porunci,
căci omul nu poate să creadă şi să nu mănânce carne. 

O, Israele, o, Ierusalime, nu trebuie să mănânce omul
carne, căci Domnul a scris cu deget de foc poruncile vieţii şi
i-a spus să nu mănânce carne, căci când a spus «Să nu ucizi»,
a spus să nu mănânci carne, omule. O, nu te uita, nu te uita în

Scripturile care scriu că omul a mâncat carne şi că Domnul a
zis ca omul. O, nu asta are omul de făcut. Omul trebuie să se
uite în porunci şi să le împlinească. Amin. Aceasta mărturisim
noi, sfinţii Domnului, sfinţii cu care Domnul vine când El vine
cuvânt pe pământ, însoţit de slava Lui, de îngerii şi de sfinţii
Lui. Cel ce ucide ca să mănânce, acela face şi desfrânare apoi,
căci mâncatul de carne îl desparte pe om de Dumnezeu, şi
omul îşi alege trupul şi gustul lui, aşa cum Israel şi-a ales
carnea, şi pentru ea nu L-a mai iubit pe Dumnezeu. 

O, popor al Domnului, nu fi mic la înţelepciune. O, nu
trebuie să mănânce omul carne. Omul trebuie să se întoarcă la
începutul lui şi să se uite la glasul Domnului când Domnul i-a
spus omului ce să mănânce de pe pământ, şi apoi i-a spus ce
să mănânce din rai. Omul trebuie să citească în Scripturile cele
de la început şi să vadă în ele căderea omului prin neascultare
şi să înveţe din aceasta şi să se cutremure, şi apoi să ia calea
vieţii, calea cea cu ascultare de Dumnezeu pe ea. Amin. 

Noi, sfinţii Tăi, Doamne, am grăit poporului Tău adunat
la izvor şi am mărturisit lui durerea Ta cea de la om şi am strigat
la el să Te asculte şi i-am spus că omul nu trebuie să mă nânce
carne, ci numai ce i-ai spus Tu să mănânce. Amin. Am voit să
mărturisim ca să Te mângâiem, Doamne, căci duhul mărturisirii
are putere prin lucrarea lui, şi iată, stau acum să mărturisească
şi cei pomeniţi cu sufletele lor pe jertfelnicul la care ei sunt
chemaţi spre învierea lor, Doamne, şi iată, aşa se întregeşte azi
duhul mărturisirii, care de lângă Tine lucrează acum şi îl învaţă
pe poporul Tău înţelepciunea vieţii, o, Doamne al sfinţilor şi al
mărturisitorilor Tăi. Amin, amin, amin. 

— DD in neamul cel mare şi atât de mare cât
toate veacurile de oameni de până

acum, Doamne, dintre cei atât de mulţi la număr pomeniţi a -
cum pe jertfelnicul Tău de foc, în care sunt puse la ars păcatele
oamenilor ca să fie oamenii iertaţi de ele şi să învieze trupurile
lor apoi, noi, cei ce am fost desprinşi din trupul poporului Tău
care a auzit glasul Tău din vremea aceasta, mărturisim şi noi
că poporul Tău cel adevărat de azi este cel ce se sfinţeşte pentru
Tine cu trupul, cu sufletul şi cu duhul, Doamne. Cât am fost
noi pe pământ în trupul poporului Tău, n-am înfăptuit în noi
duhul şi trupul vieţii, căci am fost fără de înţelepciune şi n-am
învăţat din Scripturi viaţa. Îi spunem poporului Tău cel de ieri,
şi îi spunem şi celui de azi popor al Tău, îi spunem noi, cei
care acum mărturisim din cele ce nu se văd, şi în care se văd
cele făcute de oameni cât stau ei pe pământ, îi spunem lui, pe
de-a dreptul îi spunem să nu mănânce carne, să nu mai mănân -
ce carne de acum. La toţi oamenii de pe pământ le spunem că
omul nu trebuie să mănânce carne, că omul nu trebuie să facă
desfrânare, şi că trebuie să citească în Scripturi poruncile lăsate
de Tine pentru om, Doamne. Îi spunem poporului Tău cel de
ieri şi cel de azi al Tău, îi spunem că ascultarea de Tine este
salvarea lui, şi apoi salvarea pământului şi a oamenilor de pe
el, Doamne; şi îi spunem lui să se apropie tot mai mult de
izvorul glasului Tău şi să se hrănească şi să învieze, căci moar -
tea nu este alta decât neascultarea, care alungă de la om în-
vierea şi viaţa. Mărturisim neascultarea noastră, care ne-a dus
la suferinţă pe pământ şi la lacrimi de păreri de rău în cer, dar
în cer avem mare mijlocitor pe trâmbiţa Ta, vasul din care noi
ne-am adăpat pe pământ cu cuvântul Tău, pe care din neînţe -
lepciune noi l-am călcat. 

Îţi mulţumim că ne-ai dat din poporul Tău milă pentru
noi pe cei ce lucrează cu Tine spre mântuirea neamului ome-
nesc, Doamne. O, păstrează-i Tu pe ei sub scutul Tău cel de
ne biruit şi învaţă-i, mereu, mereu învaţă-i să Te asculte, căci
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neamul omenesc de aici, şi cel de pe pământ, are nevoie de slu-
jitori de-ai Tăi curaţi şi sfinţi prin ascultare şi prin jertfire,
Doamne. Şi acum le mulţumim lor că ne iubesc, şi mărturisim
de lângă Tine cuvântul Scripturii, cuvânt cu putere de înviere
în el, şi care spune aşa: «Iubirea, ca moartea e de tare, şi o
biruieşte pe ea». Amin, amin, amin. 

— ŞŞ i acum, Eu, Domnul, alinându-Mă de la
duhul mărturisirii, Îmi odihnesc Duhul,

Mie şi celor ce Mă poartă cuvânt peste pământ, şi iarăşi voi
coborî cuvânt, ca să întregesc lucrarea acestei zile lungi de
sărbătoare de Duh Sfânt, întreită zi de serbare peste poporul
Meu, şi să-Mi învăţ poporul şi să-l ajut pe el să Mă împlinească
în el. Amin. Mângâindu-l îl voi învăţa pe el şi chemându-l îl
voi chema şi îl voi apropia pe el de mântuirea lui cea de la
Mine. Amin, amin, amin. 

15/28 mai 2007

Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt - ziua a treia

Cuvântul lui Dumnezeu, corabie biruitoare prin valurile vremii. Vor-
birea de rău, păcat care striveşte fiinţa omului. Domnul îndeam -

nă poporul la pocăinţă. 

OO,Eu te îmbrăţişez iarăşi acum în cuvântul Meu,
poporul Meu cel de demult al Meu. Vreau, tată,

să te învăţ ce înseamnă Dumnezeu şi ce înseamnă omul. Când
îţi călăuzeşte Dumnezeu iubirea şi veghea şi credinţa şi pacea
ta, atunci tu eşti aproape de Mine şi poţi ca Dumnezeu, dar
când îţi conduce omul puterea ta de a iubi şi de a veghea şi de
a crede pe cele de la Dumnezeu, atunci omul îşi face peste tine
placul său şi tu eşti atunci aproape cu omul şi poţi ca omul şi
poţi împotriva lui Dumnezeu. Eu, Domnul Dumnezeul tău,
te-am călăuzit mereu, mereu, ţi-am spus mereu tot cuvântul
Meu cel pentru viaţa ta şi pentru paza ei, dar cel ce uită cuvân-
tul lui Dumnezeu de peste el, acela îl calcă pe el şi se face
potrivnic. 

O, poporul Meu cel de demult al Meu, ţi-am proorocit,
tată, ţi-am spus din timp că voi lua din mijlocul tău blidul din
care mâncai de la Mine, şi ţi-am spus că după ce voi lua acest
vas dinaintea ta, tu te vei rupe în două părţi şi te vei face două
tabere, şi unii din voi se vor face oi şi vor prăsi miei, iar alţii
din voi se vor face lupi şi vor sfâşia oi. Tu însă n-ai mai ţinut
minte acest cuvânt şi, apoi, din pizma diavolului viclean şi
duşman pe Mine şi pe tine, acest cuvânt s-a împlinit în tine,
poporul Meu. În vremea ta de somn şi de neveghe tu nu te-ai
mai lăsat călăuzit de Dumnezeu, iar puterea ta de a iubi şi de a
veghea s-a stins apoi, şi tu ai împlinit cuvântul Meu cel spus
ţie din vreme, şi ai putut ca omul şi n-ai mai putut să lucrezi
ca Dumnezeu, poporul Meu. Îmi luasem vasul din mijlocul tău,
şi numaidecât tu te-ai clătinat. Eu căutam cu tot cerul Meu de
sfinţi şi de îngeri să nu te las pribeag de Mine, să nu te las să
calci în tine voia Mea, ci, din contra, căutam să împlinesc peste
tine învăţătura Mea de până atunci, sfinţenia şi puterea ei,
credinţa şi roadele ei, duhul pocăinţei şi duhul proorociei,
poporul Meu. O, s-a sculat atunci diavolul invidiei, şi din mi-
jlocul tău a lovit cu putere, căci s-a îmbrăcat în haină de bine
ca să nu-i ştii faţa, iar tu atunci n-ai mai vegheat, n-ai mai stat
de mânuţă cu Mine, căci Eu întinsesem mâna peste tine ca să
nu te las să slăbeşti pe cale, ca să nu te las să te stingi, ca să nu
se stingă lampa Mea de veghe în mijlocul tău, dar tu mâna Mea
n-ai cunoscut-o, şi n-ai cunoscut nici mâna care s-a întins dea-
supra ta ca să te tragă dinaintea Mea, căci locul tău, poporul
Meu, era înaintea tronului Meu, de pe care douăzeci şi cinci

de ani Eu, ca un Dumnezeu adevărat, te-am povăţuit, ca să fii
tu poporul Meu cel de azi pe pământ. 

Am lucrat apoi cum am putut şi am dat, tată, să găsesc
sprijin pentru Mine ca să stau în mijlocul tău şi să-ţi întăresc
în Mine paşii şi credinţa, căci dădea să se stingă credinţa ta în
cuvântul Meu cu care Eu te-am călăuzit până atunci, şi pe care
tu ai dat să-l uiţi şi n-ai mai lucrat frate peste frate ca să-ţi
aminteşti cuvântul Meu şi voia Mea peste tine. Am suferit
neputincios în mijlocul tău apoi, căci puterea ta de a iubi şi de
a veghea pentru viaţa Mea în tine s-a stins, poporul Meu, şi tu
te-ai lăsat condus de duh de om şi te-ai clătinat, şi eu am
suferit. Ridicasem, de mila ta ridicasem din mijlocul tău duh
viu de veghe şi de trezire şi de îndemnare la viaţă sfântă, la
înţelepciune sfântă, la credinţă cu putere în ea pentru Mine în
tine. Tu însă n-ai voit să cunoşti mila Mea, care căuta din partea
Mea să te ţină al Meu şi să te aşeze în darul sfinţeniei, darul pe
care Eu, Domnul, voiam să ţi-l dau atunci ca să-l porţi şi ca să
te faci prin el popor neînfricat înaintea duhului rău cel duşman
pe Mine şi pe tine şi care ştia că tu eşti poporul Meu şi că ai
mâncat de la sânul Meu. Venise vremea să te sfinţesc, tată, şi
dădeam să însufleţesc în tine această iubire, dar cei ce în mij -
locul tău nu iubeau sfinţenia s-au sculat cu duh viclean, cu duh
de om, luând chipul binelui cel pentru tine, şi s-a făcut încur -
cătură de limbi în tine, poporul Meu, iar păstorii tăi şi străjerii
tăi cei din casa Mea n-au vegheat pentru viaţa ta cea de la
Mine, n-au vegheat să-ţi păzească credinţa şi viaţa. Am plâns
cu jale atunci, şi M-am tras în lături şi te-am lăsat să poţi cum
vrei tu, şi apoi tu ai lucrat ca omul, şi ai lucrat ca tine, şi n-ai
mai făcut paşi înainte, ci numai înapoi, poporul Meu. Zadarnic
am căutat Eu altă cale spre tine ca să te ajut cumva, ca să-ţi fac
cumva punte peste ape şi să nu te las să te îneci, şi să ne întâl-
nim iarăşi şi să te pot povăţui iarăşi cu taina cuvântului Meu.
Trâmbiţa Mea Verginica şi-a pregătit surioara şi a pus-o înain-
tea ta ca să putem veni la tine, Eu şi ea, şi să nu te las. Tu însă
n-ai mai voit să te apleci şi să-L ai pe Domnul de veghe peste
tine, şi mai degrabă ţi-ai mărturisit necredinţa, şi ai făcut aceas -
ta după mintea ta, căci te învăţasei fără cârmă peste tine şi n-ai
mai voit în mijlocul tău nici prooroc, nici vedenie, nici mijlo -
citor. M-am tras atunci în lături, dar am lucrat cu putere de
Mi-am pregătit cărare spre tine, şi M-am întărit în lucrare de
nou Ierusalim şi am ieşit în calea ta cu carte scrisă pentru fie -
ca re cetate şi te-am chemat spre Duhul Meu ca să vii şi să-ţi pe -
cetluiesc fruntea cu pecetea viului Dumnezeu, prin glasul
ve nirii Mele şi al numelui Meu cel sfânt: Cuvântul lui Dum-
nezeu. Tu te-ai sculat atunci şi M-ai întâmpinat ca să auzi gla -
sul strigării Mele în calea ta, dar viaţa ta cea trăită după trup
atunci, nu te-a lăsat să poţi cu Mine, nu te-a lăsat, poporul Meu,
şi s-au sculat atunci iarăşi iscoade şi şi-au strâns pui şi au plecat
la luptă ca iarăşi să doboare uneltele Mele cu care îţi lucram
scu lare la sfinţenie şi apoi la biruinţă pentru Dumnezeu,
poporul Meu. 

O, Eu n-am stat din lucru, şi Mi-am ridicat şi Eu un nou
popor şi l-am îmbrăcat pe el în darul credinţei sfinte ca să îm-
plinesc prin credinţa lui toate câte Eu am proorocit în mijlocul
tău prin trâmbiţa Mea Verginica, cer nou şi pământ nou şi
popor nou pe el, popor de nou Ierusalim, şi M-am uitat pe hartă
şi am găsit aproape bucăţica de pământ pe care Eu am stat în-
tâia oară când am scos din ape cerul şi pământul, şi Mi-am
bătut pe pământ ţăruş nou atunci, însemnând cu el locul izvoru-
lui Meu cel înnoit şi pe care Eu Mi-am ridicat chivot, ca semn
al începutului cel nou cu Dumnezeu pe pământ. Şi nu după
mult timp, când am scris patruzeci de ani de la coborârea Mea
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cuvânt prin trâmbiţa Mea Verginica, Eu, Domnul, sprijinit de
ucenicii Mei cei mai mici, am scos din carte, poporul Meu, şi
ţi-am dat, tată, să citeşti din istoria cuvântului Meu de peste
tine şi ţi-am arătat prin ea pe cele ce tu le-ai călcat până atunci,
şi, iarăşi, pe cele ce tu le-ai călcat după ce Eu Mi-am luat
trâmbiţa la cer. 

Trecuseră zece ani de la clătinarea ta, zece ani de când
tu te-ai lăsat luat de valul necredinţei, poporul Meu. Apoi Eu
Mi-am lucrat luntriţă, tată, şi, milos cum sunt, am ieşit în calea
ta şi ţi-am pus pe braţe carte ca să înveţi din ea şi să te pocăieşti
şi să crezi venirea Mea la tine cuvânt proorocesc şi să-l îm pli -
neşti, poporul Meu. Dar mare, o, mare durere a lovit iarăşi în
Mine atunci, căci dintre cei ce te-au clătinat atunci, s-au ridicat
mai apoi şi s-au sfătuit şi şi-au adunat iscoade şi au pornit cu
vijelie spre locul de salvare pe care Eu l-am lucrat pe pământ
sfânt, pământ ales dintru început să fie pământ sfânt. O, cât de
vopsit s-a îmbrăcat atunci duhul minciunii, poporul Meu. O,
cât rău şi-au lucrat cei care s-au sculat să-Mi frângă corabia
prin care Eu voiam să-ţi ies în cale şi să te chem şi să te
izbăvesc, poporul Meu. S-au dus cei răzvrătiţi la Anna şi la Ca-
iafa şi la Pilat şi la Irod şi au făcut pace cu ei, şi au făcut război
cu Mine, precum era proorocit din vremea trâmbiţei Mele în
mijlocul tău, poporul Meu, şi când Eu am spus aşa: «Se va face
război între oamenii răi şi oamenii Mei, şi Eu le voi fi coman-
dant». Am stat atunci cu mare durere la cârmă în război. Am
trimis atunci toate puterile cereşti ca să-Mi ocrotesc corabia
cea nouă, şi s-au strivit apoi în ea toţi cei ce s-au răzvrătit îm-
potriva venirii Mele la tine, poporul Meu, căci scris este în
Scripturi: «Cel ce va lovi în această piatră, se va sfărâma, iar
cel ce se va lovi în ea, se va face puzderii», şi a fost precum
este scris, iar Eu, Domnul, iată, sunt biruitor prin lucrarea Mea
de nou Ierusalim şi stau pe tron de heruvimi şi cârmuiesc peste
pământ. Amin. 

O, poporul Meu de demult al Meu, cum, tată, cum să fac
cu tine ca să-ţi limpezesc mintea şi apoi să te aduc spre duhul
pocăinţei ca să-ţi pară rău de rana Mea cea de la tine? Duhul
pocăinţei şi duhul proorociei, aceasta vreau să-ţi dăruiesc, şi
apoi să te izbăvesc. Cum, tată, să fac cu tine ca să te poţi tu
izbăvi de plata răului pe care ţi l-ai lucrat de când n-ai mai vrut
să-ţi fiu călăuză, tată? 

O, poporul Meu, prea mult, prea mult ai iubit şi ai lucrat
păcatul vorbirii de rău. Prea multă vorbire de rău ţi-a pierdut
timpul pe care trebuia să-l foloseşti pentru cele din cer, poporul
Meu. O, prea mult, tată, acest păcat. Meteahna aceasta rea prea
mult ţi-a strivit inima şi fiinţa ta şi sănătatea ta, măi tată, şi
sănătatea Mea în mijlocul tău, poporul Meu. O, Mă uit peste
tine, Mă uit peste tot pe unde eşti şi văd fii striviţi de răutatea
din ei. Aceştia şi-au hrănit în ei necredinţa şi apoi îngâmfarea,
căci cei nu ştiu să creadă în lucrările Mele, cad în prăpastia
duhului îngâmfării şi cad cei necredincioşi. 

Mi-e milă de tine, poporul Meu, Mi-e milă, tată. Vreau,
tată, să te învăţ ce înseamnă Dumnezeu şi ce înseamnă omul.
Când îţi călăuzeşte Dumnezeu iubirea şi veghea şi credinţa,
atunci tu poţi ca Dumnezeu, dar când îţi conduce omul cel tru -
faş puterea ta de a iubi şi de a veghea şi de a crede pe cele de la
Dumnezeu, omul îşi face peste tine placul său, şi atunci tu eşti
ca omul şi poţi ca omul şi poţi împotriva lui Dumnezeu, şi poţi
acestea prin duhul cărnii tale, dar Eu vreau acum, poporul Meu,
să te învăţ ce înseamnă Dumnezeu şi ce înseamnă omul. Amin. 

Iată, am stat cu tine în cuvânt cu zi de Duh Sfânt, întreită
zi după lungimea ei şi după lucrarea Mea peste ea şi peste tine,
poporul Meu de demult al Meu. Grăindu-ţi blând, aşa te învăţ

şi, chemându-te duios, aşa te chem, iar tu să te apropii, tată, de
mântuirea ta cea de la Mine ţie. Te învăţ, poporul Meu, povaţă
proaspătă. Adu-ţi aminte de cartea poruncilor, tată. Îţi citesc
din ea Eu: «Să nu mărturiseşti strâmb!». Amin. O, să nu calci,
să nu mai calci această poruncă, poporul Meu. Eram în mij -
locul tău cu trâmbiţa Mea şi strigam la tine cu jale şi spuneam
acest păcat al tău şi spuneam zicând: «Sioane, copiii tăi mint».
Îţi aduci aminte când îţi spuneam Eu ţie aşa, poporul Meu? Îţi
aduci, tată, aminte? Îţi mai aminteşti tu câte te-am învăţat Eu
pe tine, câte ţi-am spus să nu le faci şi, iarăşi, câte ţi-am spus
să faci, poporul Meu? 

O, ţi-am dat cartea vremii tale cu Mine, minunea lui
Dumnezeu din mijlocul tău, poporul Meu cel de demult al
Meu. Am făcut cartea cea mare, cartea Mea cu tine, cartea
Mielului Cel junghiat şi ţi-am dat-o, tată, şi am scris acum prin
ea cincizeci de ani de cuvânt cu tine pe vatra neamului român.
Tu ai pierit din lipsă de înţelepciune, mereu, mereu ai pierit
din pricina aceasta, poporul Meu, dar Eu ţi-am dat acum cartea
Mea cu tine, tată. O, nu pieri, nu mai pieri, poporul Meu. E
vremea să ştii ce înseamnă Dumnezeu, măi tată. E vremea să
vezi şi să cunoşti şi să înţelegi şi să poţi ca Dumnezeu, poporul
Meu. Peste câteva zile cobor iarăşi la tine, tată, dar iau cu Mine
trâmbiţa din care am trâmbiţat cuvântul Meu în mijlocul tău şi
o pun să sune peste tine ca să-ţi aminteşti de ea, că vine sărbă -
toarea tuturor sfinţilor, zi în care ea s-a născut pe pământ şi,
iarăşi, zi de sărbătoare în care ea a rostit peste tine cel din urmă
cuvânt al ei, cuvânt de moştenire pentru tine, şi care trebuia să
ia viaţă în tine, poporul Meu. Te voi povăţui şi Eu, te va povăţui
şi ea, şi-ţi voi trimite această carte de poveţe, tată. Voiesc să
fac din tine începutul cel nou, viaţă sfântă, casă sfântă, iubire
sfântă să lucrez peste tine, poporul Meu. Voiesc, tată, să te curăţ
de păcat, de păcatul vorbirii de rău şi al clevetirii şi al urii şi al
hulei, poporul Meu. O, tu n-ai ştiut şi nu ştii că ai păcat prin a -
ceasta, dar ştiu Eu, şi ştiu diavolii care ţi-au scris pomelnic de
păcate ca să te pomenească cu el înaintea Mea ziua şi noaptea;
ştiu diavolii care ţi-au pus zăbranic pe faţă, tată, căci tu l-ai
făcut pe diavolul zaraf peste tine, iar el te-a scris datornic pe
răbojul lui, poporul Meu, dar Eu te îndemn: vino la Mine cu
păcatele tale, vino, tată, vino şi dă-le de pe tine, că ele stau
zăbranic peste faţa ta! Ţi-am proorocit demult şi ţi-am spus
des pre vremea aceasta a rătăcirii tale, şi ţi-am spus atunci că
nu va fi casă de creştin să nu aibă zăbranic la grinda sa, şi iată,
păcatul vorbirii de rău şi al hulei, păcat făcut din necunoştinţă,
s-a făcut pânză de doliu pe faţa ta, pe casa ta, poporul Meu.
Nu e creştin să nu fi vorbit de rău, să nu fi hulit încercarea Mea
cea cu trudă de a nu te lăsa fără călăuză, poporul Meu. 

O, vino afară! Te strig ca pe Lazăr cel din mormânt: vino
afară şi vino la Mine, poporul Meu! Am ridicat din mijlocul
tău mlădiţe miloase şi le-am pus de mijlocire pentru tine înain-
tea Mea şi sunt pline de iubire pentru tine, căci Eu am pus în
ele milă şi iubire, duh blând şi smerit ca şi Duhul Meu. Dacă
tu i-ai duşmănit cândva pe aceştia, dacă tu ai mărturisit cândva
strâmb împotriva lor, vino acum la Mine şi la ei ca să te izbă -
vesc de păcat, poporul Meu. Iată, îţi citesc din cartea porun-
cilor. Eu Însumi îţi citesc, Eu, Domnul, îţi amintesc: «Să nu
măr turiseşti strâmb». Să nu mai mărturiseşti strâmb, că e
păcat, tată. Mângâindu-te te învăţ şi chemându-te te apropii pe
tine de mântuirea ta cea de la Mine, şi te rog scoală-te, tată,
din păcat! Amin. 

Vino, poporul Meu, vino să fii iar al Meu şi să uităm
vremea despărţirii, căci vremea cea de război a pârjolit fără de
milă calea ta spre Mine şi calea Mea spre tine, şi tu n-ai mai
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mers pe cale, tată. O, hai la înviere, Israele! Hai, tată, hai, tată,
hai, tată, hai! Sunt Domnul Dumnezeul tău şi te mângâi şi aşa
te chem. Amin. Şi vei veni, căci Eu am putere să te ajut, am
putere să te scol din păcat, am putere pentru izbăvirea ta,
poporul Meu cel de demult al Meu. Amin, amin, amin. 

16/29 mai 2007

Duminica a doua după Rusalii, a tuturor sfinţilor

Viaţa sfintei Virginia a fost jertfă mistuitoare. E greu fără călăuză pe
pământ. Duhul minciunii este răsturnarea de la cârmă a Dom nu lui.
Trâmbiţa Domnului îndeamnă poporul la curăţirea păcatelor. 

VV in cu sfinţii pe pământ cuvânt. Sunt Domnul. În
numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh Mă

fac cuvânt de sărbătoare, Mă fac Învăţător de viaţă şi îl hrănesc
şi îl adăp pe cel ce iubeşte să fie cu Dumnezeu pe pământ ca şi
în cer, căci cerul şi pământul îşi fac întâmpinarea când Eu
grăiesc de Mă aud pe pământ, şi mărirea cerească este locul în
care Domnul Se întâlneşte cu omul şi cinează cu el cină de cu-
vânt. Amin. 

Să meargă acest cuvânt peste pământ, şi să meargă peste
tot pe unde Eu, Domnul, am poposit prin glas de trâmbiţă şi
Mi-am hrănit multă vreme un popor. Amin. 

E sărbătoarea pentru toţi sfinţii în ziua aceasta, şi vin cu
ei în cete-cete deasupra pământului Meu cel ales acum pentru
slava cuvântului Meu pe el, şi grăiesc ca să-i hrănesc cu hrană
proaspătă de cuvânt pe cei ce au fost demult poporul Meu de
azi, şi pe cei ce-Mi sunt acum popor ascultător, popor de venire
a cuvântului Meu pe pământ. Amin. 

Sunt cu trâmbiţa Mea Verginica. Ea a luat fiinţă cu
trupul pe pământ în ziua duminicii tuturor sfinţilor. Atunci, Eu,
Domnul, am luat-o pe braţe şi am închinat-o cu numele lui
Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt şi am arătat-o sfinţilor
Mei şi le-am spus lor că voi face din ea trâmbiţa cea de dinain-
tea venirii Mele, a şasea trâmbiţă care să sune în calea Mea şi
să vin. Ochiul Meu a fost de atunci mereu pe urma paşilor ei,
şi M-am arătat în calea ei şi i-am grăit minunat, şi apoi ea a
crescut, iar Eu am făcut din ea cale a Mea peste pământ spre
om şi Mi-am adunat prin glas de trâmbiţă un popor şi i-am spus
lui tainele Mele cele pentru sfârşit de timp. I-am grăit dulce
acestui popor, mereu, mereu dulce i-am grăit, şi i-am dat lui
darul credinţei sfinte, şi apoi Mi-am desfăcut tainele veşniciei
ca să-l cuprind pe el în ele pe pământ, dar, ca şi la început,
omul L-a iubit puţin, puţin de tot pe Dumnezeu. Venea poporul
şi Îmi asculta cuvântul, venea şi iar se ducea, şi iar venea şi se
ducea; venea şi se ducea, şi Eu sufeream de la puţina lui iubire,
şi sufeream în trupul trâmbiţei Mele, o, şi aşa am suferit în ea,
până ce trupul ei s-a făcut scrum, căci focul Meu mistuitor
ardea în ea când Eu coboram în ea cu hrană de cuvânt la popor.
Ardeam în ea, şi ea ardea în Mine, şi unul altuia Ne eram alin,
şi cuvântam şi-Mi învăţam poporul, chemându-l pe el la viaţă
sfântă pe pământ. Cerul cel nou şi pământul cel nou, aceasta
am voit, şi aceasta voiesc să împlinesc peste poporul cu care
Eu, Dumnezeu Cuvântul, am grăit şi grăiesc. Amin. 

E sărbătoare pentru toţi sfinţii Mei, şi toate puterile
cereşti saltă în ziua aceasta de prăznuire. În mijlocul slavei
sărbătorii stă trâmbiţa Mea Verginica, mângâiată de îngeri şi
de sfinţi şi de glasul Meu, care grăieşte cu ea în cer şi pe
pământ deodată. Amin. 

O, Verginica Mea! Copil supus, cum ai fost, Eu am putut
să fac în tine venirea Mea cea după două mii de ani de la

înălţarea Mea la Tatăl, căci am făgăduit atunci că Mă duc şi
vin. O, Verginico, o, tată, cât ai suferit ca să Mă poţi purta în
trupul tău cuvânt de Duh Sfânt! O, numai o suferinţă ţi-a fost
viaţa, numai o jertfă, jertfă mistuitoare, tată! Este scris în Scrip-
turi că Dumnezeu este foc mistuitor. O, cât ţi-a ars trupul sub
văpaia venirii Mele! O, cât ai fost de supusă sub puterea Mea
cu care te aplecam să Mă porţi şi să Mă dai omului cuvânt de
învăţătură la sfârşit de timp! Hai, tată, grăieşte! Hai, sună, să
te audă poporul cel hrănit de Dumnezeu prin guriţa ta! Hai,
trâmbiţează cu glas de chemare şi de trezire peste poporul tău
şi al Meu, căci Noi suntem din cer învăţători şi nu de pe
pământ. Binecuvântat să-ţi fie cuvântul tău cel sfânt, o, scumpă
trâmbiţă a Mea. Amin, amin, amin. 

— FF ii binecuvântat de mine în ziua aceasta de
sărbătoare de sfinţi, o, Doamne al popo -

rului sfânt în cer şi pe pământ! Te slăvesc pe Tine, Dumnezeule
bun, că ai ascuns de cei înţelepţi tainele Tale cele pentru sfârşit
de timp şi le-ai luat pe ele şi le-ai descoperit celor din urmă
copii ai Tăi, celor ce ştiu să se facă prunci pentru slava Ta şi
lo caş credincios pentru venirea Ta. Amin. O, dar focul cel mis-
tuitor din mine este altul acum, Doamne Mângâietor. Mi-e dor,
Doamne, de popor, de poporul care a mers cu mine pe cale ca
să audă glasul Tău cel învăţător peste om prin glasul meu de
trâmbiţă, glas de cloşcă, Doamne, glas chemător şi iubitor, o,
Doamne. 

O, mi-e dor, Doamne, de popor. Ca şi Tine mi-e dor. Tu
ai făcut din mine blid cu hrană din cer în el pentru un popor
chemat la masa Ta de venire, Doamne, iar el venea şi se ducea.
Venea poporul şi Îţi asculta cuvântul, venea şi iarăşi se ducea,
şi iar venea şi se ducea, şi Tu sufereai de la puţina lui iubire, şi
în trupul meu sufereai, şi aşa ai suferit în mine până ce m-ai
luat din trup, până ce poporul cel hrănit s-a întors apoi într-ale
sale şi n-a mai venit apoi. O, dar acum Tu, Doamne, îl strigi pe
el spre Tine iar, Învăţătorule milos, dar el venind nu ştie să vină
şi uită că Tu eşti Sfântul sfinţilor şi că Te vei arăta celor aseme-
nea Ţie, Doamne. Este scris în Scripturi: «Vor fi asemenea Lui,
căci Îl vor vedea pe El». O, în toată vremea Ta cu acest popor
hrănit de glasul Tău cel învăţător, Te uitai mereu, mereu şi iar
mereu după mlădiţe, ca să ai Tu rod în viţă, Doamne, dar popo -
rul cel purtat la sânul Tău de Păstor nu voia să citească şi apoi
să creadă în Scriptura aceea care spune că mlădiţa care nu
rămâne în viţă se usucă şi apoi se aruncă în foc. Tu îi îndemnai
pe ei să rămână în viţă şi să stea la curăţat, ca roade să aducă
apoi, dar ei nu înţelegeau taina viţei şi lucrarea ei, Doamne. O,
se supărau când umblai să-i cureţi şi să-i păstrezi în viţă, se
supărau, Doamne, iar Tu mereu, mereu şi iar mereu Te uitai
după mlădiţe, după rod în viţă, după fii curaţi cu duhul şi cu su-
fletul şi cu trupul, o, Doamne milos. Îţi trebu iau coarde din viţă
roditoare ca să faci vin nou şi să pui masă nouă pe pământ nou,
praznic de nuntă din cer pe pământ, Tu Mire, iar poporul, mirea -
să, dar înţelepciunea aceasta nu a cu prins-o poporul Tău cel
hrănit din gura Ta, o, Doamne. Plân geam cu jale mare şi mă ru -
gam la Tine să ai grijă de popor, şi Te rugam să-l păstrezi al Tău
pe el, dar dacă el nu s-a păstrat, dacă el nu s-a sfinţit ca să stea
lângă Tine, Cel sfânt, cum eşti, el venea şi Îţi asculta cuvântul,
venea şi iar se ducea, şi iar ve nea şi se ducea, venea şi se ducea,
şi Tu sufereai de la puţina lui iubire, şi în trupul meu sufereai,
şi Tu eşti foc mistuitor, Doamne, şi în el îmi mistuiam eu dorul
meu cel pentru poporul Tău. 

O, popor hrănit din gura Domnului! În ziua aceasta de
sărbătoare de sfinţi m-a aşezat Domnul să fac hrană pentru tine
şi să-ţi dau. Mai întâi Îl rog pe El să te dăruiască cu o nouă
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înţelepciune, ca să citeşti cartea Lui cu tine şi să înţelegi ceea
ce n-ai voit până acum să ştii şi să înţelegi, dar în cartea aceea
scrie desluşit despre vremea aceasta de acum, vreme în care te
cheamă Domnul şi pe tine, poporul meu cel de demult al meu.
O, n-am putut să stau în mijlocul tău aşa cum Domnul ar fi voit
să stau eu înaintea ta. O, n-am putut, şi în loc să pot, a fost să
pot ca tine, ca să poţi tu sta şi auzi glasul Domnului, care îţi
spunea ţie de vremea aceasta de slavă a Lui de nou Ierusalim
pe pământ. 

Te-a povăţuit Domnul acum trei zile, trei zile întru una
acum o săptămână, şi te-a hrănit în zi de Rusalii, poporul meu
de demult al meu. Te-a hrănit Domnul cu puterea Duhului
Sfânt în cuvântul Său şi ţi-a amintit ţie vremea cea de la început
a Sa cu omul, vremea când El i-a spus omului ce să mănânce
de pe pământ, şi apoi i-a spus ce să mănânce din rai. 

O, poporul meu de demult, greu e fără călăuză, dar tu
nu mai ştii să simţi acest greu, această viaţă grea a ta. O, nu
ţi-a fost greu să arunci din calea ta veghea cea sfântă pentru
viaţa ta după ce eu m-am dus în Domnul ca să-ţi fiu ţie mijloci -
toare, şi de jos călăuzitoare pentru viaţa ta, pentru paşii tăi
ameninţaţi atunci de cădere şi de duh de lume peste fiinţa ta.
Ai voit apoi fără călăuză pentru tine. O, câte daruri ai pierdut
tu atunci! O, câtă pază din cer ai pierdut atunci peste viaţa ta!
O, câtă iubire ai aruncat atunci din calea ta, poporul meu! O,
câtă înţelepciune ai pierdut, de n-ai mai ştiut calea, de n-ai mai
iubit viaţa cea cu Dumnezeu, poporul meu! 

Când Israel n-a mai voit să-şi poarte paşii sub călăuză
de la Domnul peste el, s-a sculat cu duşmănie şi i-a găsit lui
Moise pricină cu orice chip, învinuindu-l pentru femeia etiopi -
ancă, şi apoi l-a asuprit pe Moise ca să aibă Israel voie liberă
şi trup care să-l biruiască pe el, căci trupul pofteşte împotriva
duhului, precum este scris, şi l-a lepădat atunci Israel pe Moise,
şi apoi a pierit Israel, a pierit pic cu pic. O, aşa ai păţit şi tu
după ce n-ai mai voit să ai de la Domnul călăuză pentru paşii
tăi spre El, poporul meu. Pe Moise nu l-a mai ascultat nimeni
din Israel după ce s-a răzvrătit Israel, dar l-a ascultat Iosua, şi
acest fiu nu părăsea cortul întâlnirii cu Domnul, nu-l părăsea
cu nici un chip, şi a avut mlădiţă Domnul, a avut pe Iosua, şi a
mers Iosua înainte cu poporul cel pe cale născut şi l-a dus pe
el în Canaan. O, aşa se petrece şi azi, aşa, poporul meu, căci
cei născuţi pe cale îmi sunt azi popor, mie şi Domnului, şi merg
aceştia pe cale cu Domnul şi stau cuprinşi în taina noului
Canaan. Şi te rog, în ziua mea de sărbătoare între sfinţi, te rog
să mă primeşti cu povaţă şi cu duh învăţător peste tine, şi să
crezi că aşa s-a petrecut şi azi, poporul meu. Tu ai rămas fără
călăuză în vremea zilelor tale de răzvrătire în mij locul tău,
după ce Domnul m-a luat în Sine când m-a luat de lângă tine,
şi apoi tu n-ai mai ascultat învăţătura cea de sus prin duhul
proorociei cu care Domnul îţi descoperea taina venirii Lui,
învăţându-te să-ţi păzeşti viaţa şi să te păstrezi popor al Său şi
să te păzeşti de duhul lumii, popor hrănit de Dumnezeu. Îţi
proorocise Domnul că aşa vei face şi că te vei răzvrăti şi că te
vei rupe în două şi vei face război împotriva Lui şi a ta, şi s-a
făcut atunci în două poporul, şi oi au mai rămas puţine, puţine
de tot în popor, iar ceilalţi au luat înfăţişare de lupi şi au sfâşiat
cărarea Domnului şi au făcut şi aceştia ceea ce i-a făcut lui
Moise Israel. 

Ai rătăcit apoi fără cale, fără sfinţenie, fără mers frumos,
fără frică de Dumnezeu, poporul meu. Sunt douăzeci şi cinci
de ani de când stai fără călăuză. A voit Domnul atunci să
întărească peste tine păstorii, dar tu nu l-ai primit pe cel de
Domnul pus peste tine şi n-ai ştiut să înţelegi atunci puterea

tainelor Domnului, Care a dat să-ţi desluşească ţie lucrarea Sa
de veghe pentru viaţa ta. A voit Domnul să deschidă în faţa ta
duhul proorociei, şi prin el să lucreze şi să nu te lase fără de
cărare din cer şi de pe pământ, căci «Vai de cetatea care n-are
peste ea duh de prooroc», precum este scris. 

Să ştii, poporul meu, că azi voiesc să-ţi grăiesc şi să te
trezesc, şi să te povăţuiesc de acolo de unde tu ai rămas gol de
învăţător, gol de Dumnezeu, poporul meu. Voiesc azi să-L
mângâi pe Domnul pentru toată rana Lui cea de la tine de
atunci şi până azi, şi voiesc să-ţi vindec mintea, şi voiesc să-ţi
vindec iubirea, poporul meu de demult al meu. O, fii cuminte,
fii cuminte şi fii credincios, că voiesc acum să-ţi fac înviere şi
să-ţi îmbrac mintea în înţelepciunea cea de sus, şi pe care voia
Domnul să ţi-o dea de mult. O, scoală-te şi înţelege acum,
poporul meu cel de demult al meu. Amin. 

Dar acum, voi, cei ce v-aţi adunat la izvor în sărbătoare
de sfinţi şi în duh de slavă şi de rugăciune pentru ziua aceasta,
daţi Domnului mărire pentru mărirea Sa cu voi, şi apoi eu,
trâmbiţa Lui cea de odinioară, îmi voi lua la sân poporul şi îl
voi învăţa pe el în ziua aceasta. Amin, amin, amin. 

— OO,Verginico, o, trâmbiţă miloasă! Vom lu -
cra, tată, în ziua aceasta peste poporul cel

de demult şi îi vom întinde lui mâna ca să se scoale, tată, şi apoi
să poată el cu voia lui Dumnezeu, dacă va voi să poată. Amin. 

Acum, un picuţ de odihnă le dau celor de sub povara
coborârii Mele cuvânt pe pământ, şi iar îi vom lua pe ei apoi
sub lucrare de cuvânt, şi îi vom da poporului hrană tare, hrană
cu har în ea. Duhul pocăinţei şi duhul proorociei, aceasta vo -
iesc să-i dau acum poporului Meu. Har, har peste el, Verginico!
Har, har peste poporul cuvântului Meu! Amin. 

Har ţie şi pace, poporul Meu! Şi te voi hrăni, tată, în ziua
aceasta, cu duh dătător de viaţă te voi hrăni, şi tu vei sta sub harul
Meu, iar Eu te voi ajuta să înţelegi mai mult decât oricând lu-
crarea viţei şi lucrarea mlădiţei, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

*

EE u sunt Viţa cea adevărată, iar Tatăl Meu este
Lucrătorul. Amin. 

Cu duh dătător de viaţă te hrănesc, poporul Meu cel de
demult al Meu. Dau să te ajut să înţelegi lucrarea viţei şi lu-
crarea mlădiţei, fiule de demult. Eu, Domnul, şi trâmbiţa Mea
Verginica, te luăm la sân în ziua aceasta de sfinţi şi te hrănim,
tată, căci Domnul Dumnezeul tău voieşte să-ţi vindece acum
mintea şi iubirea. Voiesc, poporul Meu, să-ţi fac înviere şi să-ţi
îmbrac mintea în înţelepciunea cea de sus, că de mult am voit
să ţi-o dau. De când Mi-am luat trâmbiţa la cer am voit să te
îmbrac în înţelepciunea Mea, şi apoi să-Mi desfac înaintea ta
duhul proorociei şi să nu te las fără de cărarea Mea din cer pe
pământ, că e vai de cetatea care n-are peste ea duh de prooroc,
precum este scris. Voiesc, tată, azi să-ţi dau din Mine şi să te
povăţuiesc de acolo de unde tu ai rămas gol de cele din Mine
peste tine, gol de Dumnezeu, poporul Meu de demult al Meu,
căci Eu îţi strigam pe nume fiii când îi adunam, şi îi hrăneam
prin glas de trâmbiţă, şi le spuneam lor tainele Mele cele pentru
sfârşit de timp, şi dulce le grăiam lor. Îi îmbrăcam pe ei cu
duhul credinţei sfinte şi-Mi desfăceam peste ei tainele veşni -
ciei, ca să-i cuprind pe ei în ele pe pământ, dar puţini de tot au
avut statornicia iubirii cereşti, iar Eu, Domnul, sufeream cu
suspin durut de la puţina lui iubire, şi în trupul trâmbiţei Mele
sufeream Eu înaintea lui, şi focul Meu ardea în trupul ei când
coboram cuvânt de hrană la popor, şi Mă uitam, tată, Mă uitam
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mereu după mlădiţe, ca să-Mi fac din ele coarde tari şi să le
lucreze Tatăl pentru rod, căci Eu sunt Viţa cea adevărată, iar
Tatăl Meu este Lucrătorul. Îmi udam mereu ţarina poporului
Meu, ca să crească el mlădiţă de viţă de soi, căci mlădiţa care
nu are rod din viţă, se usucă, tată, şi apoi se aruncă în foc. 

O, poporul Meu de demult al Meu, ce puţin ai înţeles tu
lucrarea viţei şi lucrarea mlădiţei, fiule! Te adun iarăşi acum
la sânul Meu şi iarăşi te învăţ această lucrare, căci te-am purtat
atâta vreme la sânul Meu de Păstor, şi tu n-ai voit să citeşti ca
să înţelegi şi ca să crezi că e adevărată Scriptura care spune că
mlădiţa care nu rămâne în viţă, se usucă şi apoi se aruncă în
foc. O, Eu nu voiam să te supăr când dădeam să te curăţ şi ca
să creşti mlădiţă sănătoasă, dar trâmbiţa Mea, prin care Eu te
hrăneam, plângea spre Mine cu jale şi Mă ruga să am grijă de
tine şi să te păstrez al Meu şi să nu las să te fure diavolul cel
vi clean, lumea cea păgână, dar tu, tată, veneai şi-Mi auzeai cu-
vântul, veneai şi iar te duceai, şi iar veneai şi te duceai, veneai
şi te duceai şi Mă făceai să sufăr de la puţina ta iubire, şi-Mi
mistuiam focul şi dorul lui în trâmbiţa Mea, tată. 

Te dăruiesc acum cu o nouă înţelepciune, poporul Meu
de demult al Meu, iar tu ia din darurile Mele de azi şi citeşte,
tată, cartea Mea cu tine, ca să înţelegi ceea ce n-ai putut până
acum să înţelegi, şi vei găsi în cartea aceasta vremea Mea cea
de azi, şi în care te chem, tată, iarăşi te chem să fii poporul
Meu şi să te faci purtător de Dumnezeu şi să Mă vindec de rana
Mea cea de la depărtarea ta de Mine şi de venirea Mea cea de
acum, venire scrisă în Scripturi, tată. 

O, greu e fără călăuză pe pământ, poporul Meu. E grea
viaţa fără călăuză, dar inima ta nu mai plânge sub acest greu,
căci după ce Eu Mi-am luat din calea ta trâmbiţa, ţie nu ţi-a fost
greu să arunci din calea ta veghea Mea cea sfântă pentru viaţa
paşilor tăi, ameninţaţi atunci de mare cădere, de duh de lume
peste fiinţa ta, şi multe daruri ai pierdut tu atunci, şi multă pază
din cer, căci ai aruncat atunci din calea ta iubirea Mea cea
călăuzitoare, tată, şi n-ai mai păstrat calea, şi n-ai mai iubit viaţa
cea cu Dumnezeu, poporul Meu. Ai vrut apoi fără călăuză, şi ai
făcut şi tu ca Israel, căci când Israel n-a mai iubit viaţa cu călă -
uză de la Mine peste el, s-a sculat duşmăneşte şi i-a găsit cu
orice chip pricină lui Moise, şi apoi l-a asuprit Israel pe Moise,
şi apoi Israel a iubit voia liberă şi trupul, ca să-l biru iască, căci
trupul pofteşte împotriva duhului, precum este scris. Şi dacă
l-a lepădat pe Moise, a pierit Israel, pic cu pic a pierit, dar a as-
cultat de Moise Iosua, şi a avut mlădiţă Moise, şi a călăuzit
Iosua poporul lui Moise şi l-a dus în Canaan pe poporul cel năs -
cut pe cale, şi iată şi azi, o, poporul Meu, cei născuţi pe cale
Îmi sunt azi popor şi Eu merg cu aceştia şi merg, tată, şi strig
după tine din mijlocul poporului Meu cel mic de azi şi te chem
la sânul Meu ca să te cuprind şi iarăşi să te învăţ Eu pe tine lu-
crarea viţei şi lucrarea mlădiţei şi să plâng înaintea ta, îmbrăţişat
cu cei mai mici, care au priceput adânc această taină, şi pe care
fii ţi-i dăruiesc ca pe un dar al întoarcerii tale la Mine, numai
să te întorci ca să te călăuzesc iarăşi, poporul Meu. Tu ai mers
fără călăuză după ce Eu Mi-am luat din mij locul tău trâmbiţa
prin care te strângeam mereu la chemarea Mea. Tu ai ieşit atunci
de sub duhul proorociei, şi-ţi proorocise Domnul că aşa vei
face, că te vei răzvrăti, că te vei împărţi, că vei face răz boi, dar
numai împotriva ta au luptat acestea, căci Eu, Domnul, am mers
cu câţi au mai rămas cu Mine, şi am stat tare în ei îna intea celor
ce în tine au luat înfăţişare de lupi care-Mi sfâşiau cărarea, căci
au făcut şi aceştia de acum ceea ce i-a făcut lui Moise Israel.
Au trecut de atunci mai bine de douăzeci şi cinci de ani, atât de
multă vreme de când tu stai fără călăuză peste tine, poporul Meu

de demult. O, n-ai vrut atunci să înţelegi că tu trebuia să intri
sub păstorire şi să-i primeşti peste tine pe păstori, tată, şi să
înţelegi puterea tainelor Mele cu tine dacă Eu am dat să-ţi
desluşesc ţie lucrarea Mea de veghe peste viaţa ta ca să nu te
las fără de cărare din cer şi de pe pământ peste paşii tăi. Dar
azi, să ştii, tată, că Eu voiesc să te trezesc şi să-ţi grăiesc şi să
te păstoresc de acolo de unde tu ai rămas gol de învăţător, gol
de Dumnezeu, poporul Meu. 

O, tu trebuia să-ţi ridici trăirea spre cer şi să am în tine
mlădiţe multe, tată, şi începusem atunci să lucrez cu putere
pentru viaţa ta, pentru sfinţenia ta, prin duhul proorociei, duhul
care-l face sfânt pe om, dar M-a răsturnat atunci de la cârma
ta duhul minciunii, tată, duhul răzvrătirii, care se năştea de la
invidie, de la dor de viaţă de pe pământ peste om. Pusesem
atunci mlădiţe noi să lucreze în viţă, ca să se vadă pe urma
trâmbiţei Mele lucrarea viţei şi lucrarea mlădiţei. Şi Eu, şi
trâm biţa Mea Verginica, împreună lucram din cele cereşti peste
tine, ca să nu rămâi tu fără călăuză, poporul Meu, dar tu ai făcut
atunci păcat de moarte, tată, şi Mi-ai înăbuşit şi Mi-ai închis
apoi spre tine calea, poporul Meu. Plângea atunci spre Mine
trâmbiţa Mea pentru viaţa ta, dar au fost mai tari peste tine cei
ce erau fără de lucru sfânt în mijlocul tău, şi aceştia au făcut
loc diavolului cel viclean şi duhului minciunii, şi cu mare vi-
clenie Mi-a doborât Mie cărăruţa Mea spre tine şi Mi-au gonit
aceştia din cale mlădiţele care rămăseseră în viţă ca să rodesc
Eu în ele pentru tine duh dătător de viaţă pe mai departe cu
Dumnezeu, poporul Meu. 

O, Verginico, o, cât s-a zbătut cerul atunci! Câtă jale,
câte lacrimi în cer atunci! S-a împlinit atunci proorocia cea din
timp rostită de Mine prin tine şi s-a rupt în două poporul, şi
apoi s-a rupt de tot, s-a rupt din Mine, iar Eu am rămas sus-
pinând de mila lui, în braţe cu cei duşmăniţi şi vânduţi de cei
din popor care-şi ziceau că-I fac bine lui Dumnezeu. Minciuna,
tată, ea a fost să poată atunci, iar duhul adevărului a fost batjo-
corit, şi poporul cel de atunci s-a smuls din braţul Meu şi şi-a
iubit viaţa sa, de atunci şi până azi, şi s-a împlinit Scriptura
Mea, că iată, cel ce-şi iubeşte viaţa, acela şi-o ia din mâna Mea
şi şi-o pierde pic cu pic prin trăiri trupeşti şi prin depărtare de
Dumnezeu, tată. O, câte lacrimi pentru acest popor răzvrătit în
el însuşi de atunci şi până azi, Verginico! O, câtă jale, câte
lacrimi în cer, de atâta vreme, tată! 

— OO,Doamne, eu sunt mlădiţa Ta. Tu eşti vi -
ţa, eu sunt mlădiţa, şi din Tine am avut

eu lucrare pentru viaţa acestui popor, pe care l-am lăsat în grija
Ta când Tu m-ai luat de lângă el lângă Tine. Lucrarea viţei şi
lucrarea mlădiţei, pentru această lucrare îi trebuia minte şi
credinţă din cer acestui popor, dar el a fost atât de trupesc cât
n-a putut să înţeleagă lucrarea cea pentru paza vieţii lui pe mai
departe, dacă eu am plecat la Tine. La mulţi din ei le dăduseşi
Tu câte ceva de lucru ca să-i poţi ţine lângă Tine, ca să-i ai ai
Tăi prin lucrul lor cel pentru Tine, şi aceştia s-au îngâmfat,
Doamne, şi apoi s-au răzvrătit cu nemulţumire, şi dacă au lovit,
în Tine au lovit, şi nu în om în vremea îngâmfării lor. Era slab
de tot în împlinire şi în credinţă şi în statornicie poporul, iar Tu
Îţi ridicasei prin naşterea cea de sus mlădiţe proaspete din Tine,
şi cu care Tu ai voit să-i slujeşti poporului Tău pe mai departe
pe calea Ta cu el. El însă s-a ridicat ca pe vremea Israelului lui
Moise, şi cu duh de răzvrătire a lovit şi a biruit împotriva Ta şi
împotriva vieţii lui sub paza Ta păstrată, Doamne. Duhul
prostiei omeneşti, duhul îngâmfării şi al minciunii Ţi-a îm proş -
cat atunci faţa în fel şi chip, căci necunoştinţa şi neîn ţelepciunea
au lucrat cu putere în cei ce Ţi-au doborât dintre Tine şi ei
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mlădiţele care rămăseseră în viţă, copiii care rămăseseră în Tine
şi în mine, Doamne, ca să-l călăuzim pe mai departe pe Israel.
O, n-a fost chip, Doamne, să ne pri meas că Israel pe mai departe
călăuză peste el. Minciuna a luptat atunci cu putere şi a biruit.
O, cum să facem noi acum, Doam ne, cum să facem să-i arătăm
poporului ce a făcut el atunci împotriva Ta şi a lui? Cine se
scoa lă ca să mărturisească în vremea aceasta şi să şteargă obra -
zul Tău şi al meu, şi să ştear gă, Doamne, obrăjorii celor ce au
fost atunci acoperiţi de batjo curi pentru lucrarea lor cu Tine şi
cu mine, o, Doamne al răbdării sfinţilor Tăi? Iată, cei batjo coriţi
atunci sunt cei prin care Tu Îţi împarţi acum peste pământ lu-
crarea cuvântului Tău de înnoire a lumii, dar poporul Tău şi al
meu din trecut a rămas necălăuzit, a stat fără călăuză peste el,
de atunci şi până azi, Doamne. 

O, cum să facă Dumnezeu cu tine, popor de demult?
Cum să facă Domnul ca să te spele de păcatul sub care ai căzut
tu atunci când te-ai răzvrătit şi I-ai închis Domnului spre tine
calea? Din mijlocul tău s-au sculat cei ce te-au dărâmat atunci
pe tine de la faţa Domnului, iar tu n-ai mai ştiut de atunci ce
înseamnă statul tău cu Dumnezeu, Care n-a stat din cuvânt în
mijlocul tău. 

O, popor de demult, ce frumos începuse Domnul pe mai
departe lucrarea Sa cea pentru viaţa ta înaintea Lui prin cei iu-
bitori de sfinţenie în mijlocul tău, prin cei mai mici născuţi ai
Domnului în acest popor! O, câtă milă mi-a fost de cei mai
mici din tine atunci, loviţi de tine cu atâta încrâncenare,
alungaţi de lângă tine prin multa ta răutate pe ei! Dar iată-i,
merge Domnul prin ei astăzi cu lucrarea Sa peste pământ de la
margini la margini, merge Domnul şi nu stă, dar tu stai de mult
din mers, poporul meu de demult. Mă doare cu mare jale pen-
tru toţi din tine care i-au hulit pe ei, pe cei rămaşi mlădiţă în
viţă la plecarea mea la Domnul. Mulţi din cei ce au hulit atunci
şi mai apoi, mulţi din ei au ieşit din trup hulindu-i pe cei mici,
hulindu-i şi dispreţuindu-i pe cei ce au rămas mlădiţă în viţă,
hulindu-i prin necunoştinţă pe aceştia, căci adevărul lucrurilor
era luat şi pitit bine ca să nu-l ştii tu, popor care te-ai răzvrătit
atunci. O, cum să fac cu tine ca să te căieşti de acest greu păcat
al tău? O, cum să fac cu păcatul acesta care s-a sculat din mij -
locul tău şi te-a doborât pe tine de pe cale? Acest păcat te-a
învăluit prea mult, prea mult, şi de atunci tu eşti buimac de
minte, şi de atunci tu nu te-ai mai curăţat de el, şi mulţi în tine
au ieşit din trup şi au plecat cu acest păcat în ei, păcat nedezle-
gat, poporul meu. O, strânge-te la sânul Domnului ca să te
păstorească El din nou şi să-ţi pună iarăşi calea sub picioare şi
să te dezrobească Domnul de sub acest păcat al tău, păcat lucrat
prin invidia celor ce s-au împuternicit atunci să stârpească di-
naintea ta lucrarea viţei şi lucrarea mlădiţei, fiule. S-a întins
apoi păcatul tău peste lumea cea din jur, şi lumea a fost pedep -
sită, dar tu nu te-ai mai trezit, popor de demult. O, e sufe rinţă
în tine şi acum de la acest păcat. Mă uit cu suspin, mă uit
plângând peste cei rămaşi în casa în care eu am vieţuit cu Dom-
nul şi cu lucrarea cuvântului Său peste pământ, mă uit câtă
suferinţă este în casa aceea peste cei rămaşi în ea, suferinţă şi
cu trupul, suferinţă şi cu duhul, şi nu ştiu cum să fac s-o curm
cumva, şi să aşez în locul ei credinţa şi lucrarea ei, căinţa lor
şi roadele ei peste tine apoi, popor căzut de la pieptul Domnu-
lui, că de mai bine de douăzeci şi cinci de ani tu stai fără
călăuză peste viaţa ta cu Domnul, şi fiii tăi s-au dus şi se duc
şi acum în lume, şi se tot duc, şi trăiesc ca lumea fiii tăi, popor
pierdut pe cale. 

O, trezeşte-te şi căieşte-te! Strig la tine cu glasul meu de
trâmbiţă a lui Dumnezeu; căieşte-te de păcatul tău cel greu, de

păcatul tău cel învechit peste tine, că iată, Domnul a biruit din
mijlocul tău prin coardele care au rămas în viţă, iar Duhul Dom-
nului, duhul proorociei cârmuieşte popoarele, şi tu stai căzut pe
cale, popor de demult. Scoală-te şi scutură-ţi hăinuţa, căci Dom-
nul te învaţă dacă te scoli. O, ridică-te şi intră sub cuvântul
Dom nului şi vino la apă şi te spală, popor de demult. O, vino la
apă! Sunt trâmbiţa Domnului cea de odinioară; vino la apă şi
învaţă de la Domnul scularea, învaţă căinţa, învaţă lucrarea viţei
şi lucrarea mlădiţei, învaţă acum, învaţă ceea ce n-ai voit să
înveţi atunci, o, popor de demult. Amin, amin, amin. 

— OO,Verginico, dar vor să ştie ei ce au stârpit
ei atunci? Lucrarea viţei şi lucrarea mlă -

diţei au stârpit-o din calea lor, dar Eu, Domnul, Viţa cea adevă -
rată, Mi-am păstrat mlădiţele, şi în Mine le-am păstrat şi le-am
îngrijit, şi le-am umplut de sevă nouă, tată, şi iată-Mă lucrând
peste pământ pe mai departe cu lucrarea cuvântului Meu,
începută prin tine acum cincizeci de ani, căci Eu sunt Viţa cea
adevărată, iar tu ai fost mlădiţă cu mlădiţe, tată. Acum lucrăm
ca să-l ridicăm spre Noi şi pe poporul cel hrănit de Noi cu viaţă
din cer în vremea ta de pe pământ, căci el s-a răzvrătit, şi apoi
s-a dus în lume şi M-a părăsit, tată, dar Eu îl strig acum şi îi
spun lui aşa: 

Eu sunt Viţa cea adevărată, şi Tatăl Meu este Lucrătorul,
iar tu scoală-te acum, popor de demult, că prea mult, prea mult
ai stat departe de Mine după ce atâta vreme te-am hrănit din
cer ca să fii al Meu. Scoală-te şi vino la apă! Fă-ţi rost de cofiţă
nouă şi vino după apă, că vremea e cu uscăciune mare şi tu nu
mai ştii să trăieşti prin pustiul ei. O, scoală-te şi vino la sânul
Meu de Păstor al tău, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, îţi şterg
ţie vina, dacă şi tu ţi-o ştergi, poporul Meu cel de demult al
Meu. Amin, amin, amin. 

21 mai/3 iunie 2007

Soborul sfinţilor apostoli Petru şi Pavel

Omul fuge de voia lui Dumnezeu pe pământ. Cuvântul care aşează
viaţă sfântă în om nu este de la duhul rău. Cetatea cu mulţi con du -
cători se surpă. Poporul este îndemnat să stea sub călăuză. Puterile
cereşti lucrează pentru ţara română. România, munte al fericirilor. 

Îndemnuri sfinte peste poporul cuvântului. 

CC obor din cer pe pământ cuvânt, cobor plângând,
şi-Mi întăresc calea pentru coborârea Mea. Amin. 

Sunt Domnul Iisus Hristos, Fiul Tatălui Savaot. Dacă
acest cuvânt ar fi de la duhul rău, s-ar fi strâns pe lângă el lume
de pe lume şi şi-ar fi făcut voia aşa cum este pe pământ, dar
cuvântul Meu este foc mistuitor şi nu se apropie de el omul de
peste tot, căci omul ţine la voia sa însăşi şi şi-o face mai mare
ca el şi fuge omul de voia lui Dumnezeu pe pământ. Foc mis-
tuitor este cuvântul Meu, şi lângă el stă numai cel ce se aduce
pe sine lui Dumnezeu jertfă de iubire fără de prihană, fără de
meteahnă, iubire sfântă ca şi a Mea, iubire din iubirea Mea în
om, şi fericit este omul hărăzit de Dumnezeu să fie purtat de
voia Mea pe pământ aşa cum au fost apostolii Mei, cărora Eu
la vremea potrivită le-am făcut chemarea ca să fie ai Mei, şi
apoi să fie ei după chipul şi asemănarea Mea înaintea Mea,
prin iubire jertfitoare pentru mulţi din cei ce, aşteptându-Mă
să vin, iubesc pe cele veşnice în ei şi care nu trec, precum Eu,
Domnul, nu trec, căci sunt Cel ce sunt. Amin. 

Pace vouă şi putere din Mine în voi ca să-Mi deschideţi,
copii care-Mi staţi cărare a Mea ca să vin de la Tatăl la om! O,
vă e zdrobită puterea, vă e clătinată nădejdea că vom putea
peste greurile de multe feluri. O, nu aşa, tată. Vin cu îngerii şi
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vă întăresc puterea cea pentru coborârea cuvântului Meu, care
poate, fiilor copii. De multă vreme Îmi învăţ poporul cuvântu-
lui Meu să nu poarte el o mai întâi grijă ca şi de Mine, ca şi de
coborârea Mea cuvânt la el, şi l-am învăţat mereu, mereu să
treacă din trup în duh, că nu-i trebuie timp aparte să lucreze la
această minune, care este mai presus decât orice împlinire între
oameni, şi ca să pot Eu veni cuvânt pe pământ, tată, căci cu-
vântul Meu este foc mistuitor, în care orice neputinţă care stă
împotriva Mea se nimiceşte şi îi ia locul puterea lui Dumnezeu,
fiilor copii. O, tare, tare mult i-am învăţat şi pe ucenicii Mei
cei de acum două mii de ani. Le tâlcuiam lor lucrul împărăţiei
cerurilor cu ei şi îi împuterniceam în lucrul Meu cu ei şi îi
încredinţam prin semne mari că Eu sunt Hristosul Cel venit de
la Tatăl pe pământ ca să-l mântuiesc de el însuşi pe om şi să-l
umplu de Mine şi să-i dau viaţă fără de moarte în locul vieţii
lui cea plină de păcat şi de dureri de la păcat, şi Mă purtam cu
ei din loc în loc sub privirea Tatălui Savaot şi printre oameni
ca să-i trag la Tatăl şi la Mine şi să-i dezbar de minciuna vieţii
cea plină de păcat şi din care omul scapă greu de tot, fiilor
copii. O, toată împărăţia de pe pământ e gunoi şi slavă deşartă.
E plin omul de slavă deşartă şi nu poate scăpa de acest păcat,
nu poate nici mort, tată, căci omul îşi face rost cu multul de
slava deşartă şi o lasă după el urmaşilor lui ca să i-o cânte, ca
să i-o ţină vie şi ca să piară din Dumnezeu omul prin ea. Când
văd această durere peste oameni, Mă pornesc din cer pe
pământ, Mă pornesc plângând şi vin şi cuvintez peste om ca
să-i arăt prăpastia în care stă şi să-i dau cumva o portiţă de
scăpare şi să-l scot din adâncul acestui păcat şi să-l învăţ să
privească la Mine şi să se lase biruit de iubirea Mea, cu care
vin din cer pe pământ după om ca să-i dau lui viaţă vie, viaţă
sfântă, care nu piere niciodată dintre om şi Mine când omul
iubeşte viaţa cea fără de păcat în ea. Eu am venit din cer pe
pământ în chipul Sfântului sfinţilor şi aşa am ieşit în calea celor
ce i-am făcut dintre oameni ucenici ai Mei, şi le-am dat putere
să se facă fii ai lui Dumnezeu după ce Eu i-am născut pe ei din
cuvântul Meu cel de sus, cuvânt ca focul care arde din om
duhul şi trupul cel vremelnic ca să se facă omul fiinţă vie, viaţă
din viaţa Mea în el apoi. 

O, fiilor copii, cuvântul care aşează viaţă sfântă în om
nu este de la duhul rău, ci este cuvântul Meu, şi pe unde el în-
cape, se mişcă duhul vieţii, se lucrează cerul pe pământ în om,
iar Eu, Domnul, Îmi fac aşternut în trupul şi în duhul omului,
şi fericit este cel ce aude acest izvor de cuvânt şi se face copil
ascultător al Meu, căci viaţa unuia ca acela este în paza Mea,
este în numele Meu lucrată şi păzită pe pământ, supusă Mie şi
mântuitoare peste mulţi, şi veşnică este ea, căci toate cele
veşnice, care lucrează în om de la Mine, sunt viaţă veşnică în
om, dar omul care cunoaşte de la Mine acest izvor de viaţă şi
se mai dă şi duhului slavei trecătoare, pe acela îl plâng îngerii
din cer şi sfinţii, şi iată, tată, Eu îl plâng pe omul care nu mai
are scăpare, îl plâng şi iar îl plâng şi nu ştiu cum să fac să-l
trezesc pe el, căci am venit de la Tatăl pentru ca să-l deştept pe
om şi să-l lucrez pe el, dacă poate, dacă vine să se dea Mie să-l
fac, şi apoi să fie el. Amin. 

O, ucenici ai Mei iubiţi, v-am cules dintre oameni acum
două mii de ani şi v-am făcut vestitori ai împărăţiei cerurilor,
şi ce puţini între oameni pricepeau această viaţă împărătească
pe pământ! Omul nu dă de la el viaţa lui în el, ci, din contra,
se zbate pentru ea, dar este scris în Scripturi cuvântul Meu care
spune: «Cel ce-şi câştigă viaţa, acela o va pierde». O, ucenici
scumpi, v-am arătat vouă dumnezeirea Mea, cu care lucram
putere şi semne peste oameni ca să vă pot culege pe voi fii ai

credinţei statornice, fii ai minunilor, tată. Aţi luat apoi duh din
Duhul Meu, căci am suflat peste voi cu gura Mea Duh Sfânt şi
v-am spus: «Luaţi Duh Sfânt şi mergeţi în toată lumea şi ară -
taţi-vă împărăţia cerurilor prin semnele şi minunile credinţei
voastre, şi botezaţi neamurile în cuvântul Tatălui şi al Fiului
şi al Sfântului Duh, şi cărora veţi ierta păcatele, iertate vor fi,
iar cărora le veţi ţine, ţinute vor fi». Iată, taină mare spun a -
cum: Duhul Sfânt Se arată peste omul căruia i se iartă pă ca -
tele, şi aşa se cunoaşte cel iertat, iar cel ce nu primeşte în el
semnul Duhului Sfânt, acela rămâne în păcatele lui, în sângele
lui, departe de viaţa împărăţiei cerurilor în om. Amin. 

O, ucenici scumpi, deschideţi guriţele slavei Mele din
voi şi daţi glas de învăţătură peste pământ, căci v-am ales şi
v-am făcut trimitere zicându-vă: «Mergeţi în toată lumea şi
botezaţi neamurile pământului în numele şi în cuvântul Tatălui
şi al Fiului şi al Sfântului Duh, vestind de la margini la margini
împărăţia cerurilor venită pe pământ cu Mine, Fiul lui Dum-
nezeu, Mântuitor venit de la Tatăl atunci şi acum pentru tot cel
ce crede această minune: venirea Mea». Amin, amin, amin. 

— VV enirea Ta, Doamne Cuvinte, este sigură
ca ivirea zorilor, precum este scris des -

pre ea în prooroci, dar oamenii au făcut zid între Tine şi ei
duhul slavei deşarte, căci nici mort nu scapă omul de ea, o,
Doamne plin de milă pentru omul pierdut. Strigăm cu Duhul
Tău ca să se audă de la margini la margini şi spunem că îm -
părăţia cerurilor vine cu putere peste oameni şi îi zdruncină
din temelii ca să cadă ele şi să se aşeze în om împărăţia Ta,
pentru unii cu slavă, iar pentru alţii cu mânie, Doamne drepte.
Ai făcut din noi cuvântul Tău pe pământ, şi iată, şi în cer,
Doamne Cuvinte, şi suntem pildă a împărăţiei cerurilor, pe care
Tu ai pus-o în noi când ne-ai chemat spre ea cu puterea Ta. O,
cu puterea Ta smulge-i şi pe oameni din duhul lor şi aşează-i
în Duhul Tău. Aşează Duhul Tău în ei ca să vadă oamenii veni -
rea Ta, că iată, ea face zgomot şi glasul ei suflă ca să se audă,
şi glasul ei dă în oameni ca să-i deştepte pe ei şi să vadă ei cât
de trecătoare este truda lor şi cât de adevărată este Evanghelia
ta care spune oamenilor aşa: «Cel ce-şi câştigă viaţa, acela o
va pierde».

Ne aşezăm cu Tine cuvânt peste pământ şi peste neamul
român şi peste poporul Tău cel micuţ de azi, căci suntem
trimişii Tăi, Doamne, şi numai cel ce este trimis are rod însutit,
rod bun de pus în hambar. Acum sărbătorim ca şi în cer ziua
noastră de sobor între cei mici ai Tăi şi ne aşezăm apoi să lu -
crăm, Doamne. Pacea Ta să ne fie azi temelie pentru lucru, şi
să se zidească apoi pe ea, Doamne, împărăţia cerurilor în oa-
meni, ca să Te odihneşti şi în cei ce nu cunosc această vreme:
ve ni rea Ta, că iată, plângând cobori din cer pe pământ cuvânt,
plângând Te porţi de la Tatăl la om, plângând Te întăreşti ca să
poţi, o, Doamne al puterilor. Amin, amin, amin. 

— PP ace vouă, ucenici trimişi! Avem sărbă toa -
re pentru voi în cer şi pe pământ, fiilor ve -

niţi cu Mine din cer pe pământ. Binecuvântat să vă fie lucrul şi
cuvântul sărbătorii voastre, dar să întărim puterea în porţi şi
apoi să ne dăm oamenilor, iar cei ce vor crede vor primi în ei
semnul Duhului Sfânt şi iertate vor fi păcatele lor, căci cei iertaţi
sunt cei ce au în ei semnul şi lucrarea Duhului Sfânt Mângâie -
torul, Împărţitor al împărăţiei cerurilor peste cei ce, trudind spre
ea şi prin ea, şi-o dobândesc lor. Amin, amin, amin. 

*
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EE u, Domnul, mai înainte de facerea cerului şi a
pământului am aşezat puterile cereşti şi îngereşti,

şi tot prin cuvânt le-am aşezat, prin înţelepciune şi prin cuvânt,
şi apoi le-am făcut pe cele ce se văd. Amin. 

Eu, Domnul, Îmi desfăşor acum tot cuvântul şi lucrul
sărbătorii ucenicilor Mei cei de acum două mii de ani şi pun
puterile cereşti să întărească porţile ca să intru pe ele cu tot cu-
vântul care este de aşezat în cartea Mea, cartea Mielului. Lu-
crez cu ucenici, căci aşa este lucrul Meu peste om. La facerea
cerului şi a pământului am avut ca ucenici ascultători cuvân-
tului Meu puterile cereşti şi îngereşti, iar apoi, la facerea omu-
lui nou, Mi-am făcut dintre oameni ucenici, şi i-am înfăşurat
pe ei în taina puterilor cereşti, ca şi pe Mine, şi aşa am lucrat
pe pământ, şi aşa lucrez şi azi, şi plâng de durerea că omul nu
are tragere de inimă pentru Dumnezeu, pentru zbaterea Mea
după om ca să-l fac pe el al Meu, şi apoi să-l fac după chipul
şi asemănarea Mea prin lucrarea Mea cea cu ucenici. Amin. 

După ce M-am lăsat acum două mii de ani pus pe cruce
de către om şi după ce am înviat şi Mi-am arătat deplin
adevărul dumnezeirii Mele, fiinţa Mea de Fiu al Tatălui Savaot,
născut din El mai înainte de toţi vecii, şi apoi pe pământ născut
din om Fiu al Omului, Eu am spus ucenicilor Mei aşa: «Da -
tu-Mi-s-a toată puterea în cer şi pe pământ. Luaţi Duh Sfânt
şi, mergând, vestiţi peste neamuri împărăţia cerurilor venită
la ei pentru toţi cei ce vor crede şi se vor boteza în numele lui
Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh». O, dar acum cum să le
spun ucenicilor Mei să lucreze peste oameni? Oamenii îşi zic
că sunt botezaţi, că sunt credincioşi, că-L au pe Dumnezeu de
Tată şi pe Fiul lui Dumnezeu de Mântuitor al lor şi că le ajunge
aşa cum sunt ei. 

O, cum să vă spun în vremea aceasta să lucraţi peste oa-
meni, ucenici iubiţi? Vin cu voi din cele cereşti pe pământ şi
suntem între cei din cer masă de ucenici cu Învăţător, aşa cum
am fost şi pe pământ cu voi. Cum să lucrăm peste oameni pe
pământ? Cuvântul Meu cel de cincizeci de ani, acest cuvânt
care izvorăşte din tronul lui Dumnezeu şi al Mielului, după
cum i-am arătat Eu, Domnul, ucenicului Meu Ioan ca să vadă
el vremea aceasta de acum şi s-o vestească să fie, în acest râu
de cuvânt nu se spală omul, nu se uită omul ca să-şi vadă faţa
şi să înseteze şi să caute apoi după izvorul Meu. Eu am spus
prin Scripturi: «Cel ce însetează, îi voi da să bea în dar din
izvorul apei vieţii, şi apoi cel ce va birui va fi moştenitor». 

O, ucenici iubiţi, vin cu voi din sânurile cerului ca să
lucrăm pe pământ şi să audă omul acum cursul izvorului apei
vieţii şi să înseteze după el. Eu în voi, şi voi în Mine, aşa lu -
crăm. Binecuvântat să vă fie lucrul şi cuvântul vostru cel din
cer peste pământ, căci pământul Ne este aşternut de lucru, pre-
cum cerul Ne este scaun de sfat. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu
Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt, în acest nume lucraţi şi cuvân -
taţi de la masa sfatului ceresc cuvânt de înnoire a lumii, căci
scris este despre voi cuvântul Meu care s-a scris atunci, că «la
naşterea din nou a lumii voi veţi sta pe douăsprezece scaune
şi veţi judeca peste pământ». Amin, amin, amin. 

— OO,dulce şi slăvit Învăţător! Noi Te-am cu -
noscut în toată slava Ta cea de după în-

vierea Ta dintre cei morţi, când Tu ai rostit peste noi cu multă
mărire cerească trimiterea peste neamuri cu vestea împărăţiei
Tale, zicându-ne: «Datu-Mi-s-a toată puterea în cer şi pe pă -
mânt. Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în nu-
mele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh şi învăţându-i să
păzească toate câte v-am poruncit vouă să păziţi, iar Eu voi fi
cu voi până la sfârşitul timpului». Amin. Ne-a durut adânc în

ziua când Tu ne-ai îmbrăcat cu Duhul Sfânt, la zece zile după
slava înălţării Tale, şi am suspinat cu durere pentru toate clipele
de îndoială pe care le-am avut, ca nişte oameni, pentru dum-
nezeirea Ta, înainte şi după slăvită învierea Ta. Greu Ţi-a mai
fost şi cu noi, îndoielnici cum eram, greu, Doamne, Ţi-a mai
fost. Ne-am îndoit la vestea martorilor învierii Tale, ne-am îndoit
chiar şi înaintea Ta în Galileea, pe muntele unde Tu rânduisei
să Te arăţi nouă înviat, şi ne-am închinat Ţie atunci, dar ne-am
şi îndoit, Doamne, iar Tu Te-ai îndurerat. Când ne-ai îmbrăcat
în veşmântul Duhului Sfânt în ziua cincizecimii, atunci duhul
nostru, îmbrăcat în naşterea de sus, a fost în Duhul Sfânt, şi
am văzut desăvârşit, şi tot aşa am şi ştiut, şi ne-am căit atunci
pentru toată durerea Ta cea de la noi. O, nu cel ce Îl cunoaşte
pe Dumnezeu, nu acela este cel ce Îl iubeşte pe Dumnezeu. Cel
ce Îl iubeşte pe Dumnezeu, este cel ce este cunoscut de Dum-
nezeu, şi altfel nu este iubirea de Dumnezeu în om, Doamne.
Tu ne-ai cunoscut îndoiala şi ne-ai mustrat pentru necredinţa
noastră, şi aşa Te-ai dovedit că eşti Cel ce ştie toate, şi apoi noi
Te-am iubit, şi prin Duhul Sfânt Cunoscătorul în noi, Te-am
cunoscut şi Te-am iubit, după ce Tu ne-ai arătat că ne cunoşti.
O, ce frumos i-ar sta omului să Te iubească după ce Tu îi arăţi
că îl cunoşti! Omul însă se supără când Tu îi spui pe pământ
păcatul. «Cel ce iubeşte pe Dumnezeu, este cel cu noscut de
Dumnezeu», precum este scris în Scripturile ucenicilor Tăi, dar
taina aceasta este prea străină de inima şi de simţirea omului,
Doamne, şi omul ar trebui să nu mai greşească dacă nu poate
să se căiască, dacă nu poate să-şi omoare păcatul, căci păcatul
neomorât face pui, Doamne. O, păcatul nemărturisit este cel
ce face pui, şi vai celui ce nu-şi mărtu riseşte cu căinţă statura
sa cea nevăzută pe deasupra, şi aceluia i se scrie că are alt dum-
nezeu, şi nu pe Tine, Doamne. O, Ţi-a acoperit diavolul faţa
cu pomelnicele păcatelor oamenilor, şi nu ştie omul să şi le
şteargă de la faţa Ta, Doamne. Îi plângem pe cei ce stau sub
nu mele de creştin şi nu au peste ei semnul iertării păcatelor lor,
şi dăm să-l învăţăm pe tot omul cum să meargă pe calea care
se numeşte calea Domnului pe pământ. Ne aşezăm cu Tine cu-
vânt peste pământ şi peste neamul român şi peste poporul Tău
cel mic de azi, căci suntem trimişii Tăi, şi numai cel ce este
tri mis de Tine are rod înaintea Ta, o, Dumnezeule adevărat.
Pace Ţie! Şterge-Ţi lacrima! Plângând cobori din cer pe pă -
mânt, plângând Te porţi de la Tatăl la om, plân gând Te întăreşti
în porţi ca să poţi pentru venirea Ta, o, Doamne. Amin. 

— EE u, Domnul, cobor plângând pe pământ şi
aşa Îmi întăresc porţile ca să vin. Îmi este

zdrobită puterea în porţi. Le este clătinată nădejdea celor din
porţi că vor mai putea prin greu. Precum lipsa ploii usucă pă -
mântul, aşa lipsa credinţei lucrătoare din creştin usucă pu terea
nădejdii în cei ce poartă pe umerii lor lucrarea Mea cea pentru
om, venirea Mea cea după om. 

O, vă dau Eu putere, copii care-Mi staţi de veghe pentru
venirea Mea cuvânt pe pământ şi peste neamul român, la care
vin, şi peste fiii cei hrăniţi cu bogăţia cea de har a cuvântului
Meu cel făcător de om şi de lucrare a credinţei în om. Pun pu -
terile cereşti să vă învioreze şi să împlinească aceasta, o, copii
zdrobiţi în porţi. De pe pământ numai zdrobită vă este puterea
cea pentru venirea Mea, iar vremea de acum aceasta este:
venirea Mea. Amin. O, tată, staţi deschişi pentru venirea Mea.
Cuvântul venirii Mele este cel ce poate, şi pot puterile cereşti
pentru el, şi pot acestea şi pentru voi. Fiţi-Mi ucenici mângâ -
iere, aşa cum v-am tocmit să-Mi fiţi, căci plămada voastră este
bună, iar cel ce este cunoscut de Dumnezeu, acela este cel ce
Îl iubeşte pe El. Amin. 
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Acum lucrează prin porţi ucenicii Mei cei din cer. Eu în
ei, şi ei în Mine, ca să creadă lumea că Eu i-am trimis. Amin,
amin, amin. 

— SS untem aşezaţi la vestirea împărăţiei ceru -
rilor pe pământ, ucenici din cer, veniţi pe

pământ cu Învăţătorul lor, Hristos. Amin. 
O, oameni de pe pământ, Dumnezeu stă în mijlocul dum-

nezeilor şi face sfat pentru mântuirea neamurilor pămân tului.
Peste toată făptura cuvântăm prin trimitere. Cel ce va crede şi
se va boteza în acest cuvânt, se va mântui, iar cel ce nu va crede,
se va osândi, precum Domnul a spus prin Scripturi. Îngerul sfa -
tului cel mare este cu noi, iar noi Îi suntem ucenici. Precum
L-a trimis pe El Tatăl, şi El ne trimite pe noi. Amin. 

O, oameni de pe pământ, nu umblaţi după daruri! Nu
iubiţi slava, ci iubiţi umilinţa, căci omul este păcătos, şi îi tre-
buie iertare şi înviere, nu daruri care să-l slăvească pe el pe
pământ. Slava deşartă l-a luat mereu pe om dinaintea Domnu-
lui. Slava deşartă este boală grea şi miroase urât din om, şi fug
îngerii lui Dumnezeu de ea şi de omul în care se încuibează
ea. Nu mai este pe pământ om nedoritor de slavă. Dacă s-ar
uita şi spre el omul, şi-ar vedea păcătoşenia şi s-ar căi de ea şi
ar sta în umilinţă prin darul căinţei, care i-ar aduce lui iertarea
păcatelor. 

O, omule lipsit de harul cel de sus! Tu n-ai citit, oare, în
Scripturi lucrarea celor credincioşi şi iertaţi prin credinţa cea
cu folos pentru om? Pe noi Domnul ne-a trimis, şi dacă ne-a
trimis, ne-a învăţat să-i cunoaştem pe cei ce cred aşa cum se
crede în El, şi ne-a spus: «Celor ce cred, le vor urma aceste
semne: în numele Meu demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi,
vor lua în mână şerpi şi nu-i vor vătăma, îşi vor pune mâinile
pe cei bolnavi şi îi vor face sănătoşi». O, oameni de pe pământ,
nu pot lucra puterile cereşti prin cei ce iubesc pentru ei slava
acestor puteri! 

O, omule lipsit de umilinţă, îţi lipseşte căinţa. Nu mai
greşi, că iată, nu poţi să te umileşti nici pentru iertarea ta cea
de la Dumnezeu, darămite să mai lucreze prin tine puterile
cereşti pentru oamenii cei pierduţi din Dumnezeu. Apleacă-te,
dar, şi caută să însetezi după Dumnezeu, căci eşti păcătos şi ai
nevoie de iertare şi de înviere. Celui ce însetează, Domnul îi
dă să bea în dar din izvorul apei vieţii, şi dacă va bea şi se va
birui pe sine, va fi moştenitor al împărăţiei cea vestită de noi
pe pământ, căci Domnul ne-a trimis pe noi, şi dacă ne-a trimis,
ne-a spus aşa: «Mergeţi în toată lumea şi vestiţi Evanghelia
Mea la toată făptura. Cel ce va crede şi se va boteza, se va
mân tui, iar cel ce nu va crede, se va osândi». Amin. 

Te osândeşti, omule, la slava cea trecătoare dacă nu vrei
să crezi şi să îmbrăţişezi lucrarea umilinţei, care să te ajute să
înţelegi împărăţia cerurilor, Evanghelia venirii Domnului cu
plata pentru orice faptă. Cei ce nu-L aşteaptă pe Domnul sunt
osândiţi să guste pe pământ din slava cea trecătoare, din toate
câte se veştejesc sub ochii omului care trece odată cu ele. Iată,
aceasta este osânda celor ce nu cred. Dar noi, trimişii Domnu-
lui, aducem pe pământ duhul umilinţei cea de sus, duh care îi
dă omului putere să creadă şi să-L cunoască pe Dumnezeu pe
pământ şi apoi să ia el moştenire cerul, precum noi l-am luat
dacă L-am urmat pe Domnul cu viaţa din noi, cu iubirea din
noi. O, apleacă-te, omule, şi Domnul te va înălţa aplecân du-Se
spre tine ca să-ţi dea şi să poţi pentru mântuirea ta. Amin. 

Dar tu, o, ţară a Domnului, ţară a venirii Lui iarăşi la
om, ascultă şi mai cu dor glasul Lui, care se face izvorul apei
vieţii şi care curge din tronul lui Dumnezeu Cuvântul, precum
este scris despre cuvântul Lui cel de azi şi proorocit ca să fie,

şi dacă te scoli, stai trează la glasul Lui. O, nu te supune mâniei
Lui cea plină de durere pentru necredinţa omului, ci supune-te
slavei Lui cea plină de ocrotire pentru cei ce se apleacă spre
El. Iată, tot stă peste tine jalea, şi fiii tăi se înfricoşează de
glasul mâniei Lui. Ai în mijlocul tău comoară din cer, izvor de
mântuire pentru tine. Apleacă-te ca să înveţi din gura Domnu-
lui. Învaţă din cer, că tu eşti sub cruce şi nu poţi pentru dezro-
birea ta dacă nu înveţi ca să poţi. 

O, ţară a venirii Domnului, e Domnul cu ucenicii Lui
cei din cer în mijlocul tău cu sărbătoare. Tu trebuieşti curăţată
şi udată şi plivită şi îngrijită, dar trebuieşti desţelenită, o, ţară
de nuntă. E Domnul Mire în tine, cu mireasă din mijlocul tău
peţită. Deschide uşa şi te uită! Deschide-I Lui! Deschide-I!
Învaţă de la El şi fă-te tu faptă a Lui, împărăţie a Lui. El are
lopata în mână şi Îşi curăţă aria. Priveşte şi deschide-I ca să în -
ţelegi venirea Lui la tine, venirea Lui de la Tatăl, şi vei înţelege,
căci puterile cereşti vor împlini aceasta. Amin. 

O, fii români care staţi să conduceţi de sus acest neam!
Fiţi credincioşi, nu fiţi necredincioşi, fii români! Luaţi aminte
la cele scrise în Scripturi şi care spun că cetatea cu tot felul de
conducători peste ea se surpă şi este ca o cetate fără de condu -
cător. O, aşa arată faţa ta cea de sus, cea de la cârma ta, ţară
română, dar noi, ucenicii Domnului, trimişii Lui pe pământ
atunci şi acum, îţi spunem ţie pentru cei ce în tine nu iubesc
dreptatea şi pacea, şi îţi spunem aşa: «Pe cei ce se abat pe căi
nedrepte, Domnul îi va duce cu cei fără de lege», precum este
scris. Amin. 

O, nedreptatea care se vrea stăpână peste creştetul tău,
ţară a venirii Domnului, va fi să cadă de pe fruntea ta, şi Dom-
nul te va face să înţelegi ce este dreptatea şi ce face ea când
este, şi-ţi va limpezi faţa ta, şi va învăţa Domnul pe cei drepţi
din tine lucrarea dreptăţii, dreptatea şi slava sa. Amin. 

O, coboară, Doamne, pe scara puterilor cereşti dreptatea
în mijlocul neamului român şi biruinţa ei, şi apoi fă-Te slavă,
şi Tabor de slavă Te fă în ţara Ta de venire, căci pământul ro -
mân aşteaptă pe el biruinţa Ta cea de la sfârşit de timp şi poar -
tă pe el calea venirii Tale de la Tatăl la om. Întăreşte, Doam ne,
cârmuire cu dreptate în fruntea acestui neam, căci pe pământul
alegerii Tale va locui dreptatea, precum este scris, iar făgădu -
inţele Tale sunt drepte şi vin pe pământ. Amin. 

Vino şi tu spre dreptate, ţară a venirii Fiului lui Dum-
nezeu la tine, vino să crezi, şi prin credinţa ta toate se vor face
noi. Cer nou şi pământ nou să fii tu, precum Domnul ţi-a
hărăzit ţie, o, ţară scumpă a venirii Lui. Amin. 

Tu, popor micuţ din mijlocul neamului român, adăpostit
de Domnul pe colină de nou Sion, strânge-te la pieptul Dom-
nului şi stai alipit cu El, căci vremea venirii Domnului e cu
mânie peste cei ce nu cred venirii Lui. O, nu te teme, dar întă -
reşte-ţi iubirea şi glasul către Dumnezeu şi cere-I Lui toată
slava venirii Lui peste pământul român. Învaţă lucrarea cea
pentru ucenici şi lucrează după cum Domnul te-a învăţat. Um -
pleţi-vă guriţele de lucrarea Duhului Sfânt peste voi, ca să fiţi
udaţi şi să purtaţi rod, şi învăţaţi ce înseamnă să staţi sub
călăuză, fiilor. Nu cumva să daţi să înţelegeţi oricum aceasta.
Cât timp staţi sub călăuză Îi este bine Domnului şi vouă şi
lucrează Domnul minuni cu voi peste pământ şi peste om. Fiţi
înţelepţi, căci Domnul are peste voi fii plini de har, plini de
milă pentru voi, plini de înţelepciunea cea care va aduce vouă
izbânda Lui şi pacea. Din tot poporul care a fost şi care este
răsărit din cuvântul Domnului, Domnul i-a făcut pe ei mari,
căci ei au stat mici ca David cel mic între fraţii lui şi tânăr în
casa tatălui lui. Fraţii lui erau buni şi mari, dar Domnul a
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binevoit în cel mic între ei şi l-a uns cu untdelemnul ungerii
Lui şi el a cârmuit poporul. O, stai sub călăuză, popor al lui
Dumnezeu Cuvântul, şi învaţă ce înseamnă să stai aşa, şi fă-te
rod în viţă, căci nerodirea va fi îndepărtată, precum este scris.
Amin. 

O, Doamne, învaţă-i să fie, căci Tu eşti Domnul Învă ţă -
torul celor ce sunt ucenici ai venirii Tale. Pace Ţie! Şterge-Ţi
lacrima, căci Tu plângând cobori din cer pe pământ, plângând
Te întăreşti în porţi ca să poţi pentru venirea Ta, plângând,
Doamne, plângând. Amin. 

— OO,scumpi ucenici veniţi cu Mine cuvânt
pe pământ! Îi las o clipă de sub puterea

venirii Mele pe cei ce Ne poartă, căci venirea Mea e grea şi
pentru Mine, dară pentru ei. Plângând Îmi întăresc cărarea pe
care vin, plângând Mă port după om ca să-Mi mângâi durerea,
căci sunt îndurerat şi prea îndurerat de la om. Amin, amin,
amin. 

*

ÎÎ ncă un picuţ de cuvânt al Meu, căci dorul Meu e
prea mare ca să-l pot ostoi, dar torn cu picul din el,

ca să-l fac ştiut de om şi să găsesc cumva alinare de la om, căci
numai omul Îmi poate stinge văpaia Mea cea de şapte mii de
ani, de când, plângând, ca un Dumnezeu adevărat, am rămas
fără casă, fără odihnă, fără aşternut al durerii Mele, după ce
Mi-am pierdut bucuria. Omul Îmi era bucuria, dar ea M-a
părăsit. Şi dacă Eu am pierdut bucuria, a pierdut-o şi Tatăl,
chiar dacă Eu, Fiul Lui, Îi eram Lui casă şi bucurie şi ascultare
şi odihnă, dar Eu am rămas zdruncinat de durere după ce l-am
pierdut pe om, şi aşa am stat şi aşa stau în Tatăl, plângând stau
şi plin de dor stau, iar Tatăl este în Mine. 

O, oameni de pe pământ, dau să vă plămădesc din nou
credinţa şi simţirea. Vin cuvânt de dor pe pământ. Când M-am
înălţat la Tatăl, după învierea Mea dintre cei morţi, le-am spus
la ucenici că voi fi cu ei până la sfârşitul timpului, dar un nor
M-a acoperit de la faţa lor, ca să rămân tainic cu ei, şi norul s-a
ridicat în văzduh, iar Eu stau acoperit de faţa omului, dar stau
până la sfârşit cu cei ce cred iubindu-Mă şi primindu-Mă să
fiu cu ei. Sunt şi cu Tatăl, sunt şi cu omul, şi sunt fără de sfârşit
peste tot, căci aşa este Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul şi
pământul şi pe om. Amin. 

O, oameni de pe pământ, nu staţi fără Dumnezeu pe
pământ, o, nu staţi, că e greu pe pământ, şi omul nu ştie, să ra -
cul, că e greu fără Dumnezeu pe pământ. Cât am stat pe pământ
cu ucenicii Mei, Eu i-am păzit pe ei de tot răul, de tot greul, şi
apoi i-am lăsat şi M-am aşezat în taină, M-am aşezat în Tatăl,
şi sunt tainic cu omul, şi apoi ucenicii Mei au semănat cu Mine
pe pământ, au suferit ca Mine şi au fost după chipul şi ase mă -
narea Mea, căci când Ne-am sfătuit, Eu şi cu Tatăl, să-l facem
pe om, am spus să-l facem după chipul şi asemănarea Noastră
pe om. Cel ce vine să fie al Meu şi nu vrea să fie apoi după
chipul şi asemănarea Noastră, a Mea şi a Tatălui, acela este cel
ce nu Mă vede, căci despre cei ce Mă văd este scris: «Vor fi
asemenea Lui, căci Îl vor vedea cum este».

O, iată, omule, cât sunt Eu de îndurerat de la depărtarea
ta de Dumnezeu. Vreau să-ţi plămădesc din nou credinţa şi
simţirea după Dumnezeu, vreau să trăiesc în tine după chipul
şi asemănarea Mea, plin de durerea de la om şi de dor după om.
Vreau să te doară şi pe tine durerea Mea de la tine, vreau să Mă
porţi, omule. Sunt plin de milă după tine. Vreau şi tu să fii aşa
după Mine, ca să ne asemănăm, omule. Omul cel zidit de mâna

Mea n-a vrut să fie asemenea Mie, şi Mi-a dat Mie durerea, iar
el şi-a ales bucuria vieţii lui şi şi-a luat din Mine locul. De atunci
Mă port pribeag după om, şi plângând Mă port. Am plâns prin
prooroci şi M-am purtat după om cu glasul cuvântului Meu cel
prin prooroci, dar omul este împietrit. Acum Mă fac râu de cu-
vânt duios, cuvânt dulce spre om, şi n-aş fi lucrat aşa dacă n-ar
fi fost scris în Scripturi să Mă fac peste pământ râul şi apa vieţii,
limpede cum e cristalul, şi care izvorăşte din tronul lui Dum-
nezeu şi al Mielului, căci am spus acum două mii de ani: «Cerul
şi pământul vor trece, dar nici o iotă a cuvântului Meu nu va
trece ca să nu se împlinească aşa cum a fost el rostit». Iată, s-a
făcut râu peste pământ cuvântul Meu, şi l-am dat oamenilor şi
îl dau mereu. Ia şi bea din el, omule, şi caută-l cu sete, că el te
caută umblând de la margini la margini şi te strigă să însetezi
după el. El este Dumnezeu Cuvântul, şi din gura Mea izvorăşte
el, iar Eu sunt locaşul Tatălui, tronul lui Dumnezeu sunt, Mielul
lui Dumnezeu sunt. Amin. 

Şi acum, o, ţara Mea de venire pe pământ acum, la
sfârşit de timp, dacă Eu, Dumnezeu Cuvântul, Mă revărs pe
vatra ta cu râul şi apa vieţii, precum stă scris în Scripturi, tu
eşti cea vestită peste popoare că eşti ţara Mea de nuntă, că eşti
vatra în care Eu, Domnul, Mielul Tatălui, M-am aşezat cu masă
de cină a cuvântului Meu, şi în acest cuvânt voiesc să botez
toate neamurile pământului, şi iată, aceasta fac, şi aidoma ca
în vremea lui Noe lucrez, aducând pe pământ râul şi apa vieţii
şi prinzând sub el popoarele, ca să vină să bea şi să înseteze
apoi după viaţa cuvântului Meu de peste el, dar iată, găsesc
peste tot petrecere, mâncare şi băutură găsesc pe pământ, în-
surat şi măritat găsesc pe pământ, şi omul nu aude vuietul
venirii Mele, căci Eu vin lin, şi lin grăiesc în cuvânt. 

O, ţară aleasă între popoare, dacă tu nu poţi să te trezeşti
la glasul Meu cel lin, cel duios, cel blând, aşa cum vin Eu spre
tine, iată, tată, te trezeşte viscolul cel iute, care fără milă te bate
şi-ţi strică agoniseala, căci puterile cereşti s-au sculat să
împlinească ele cuvântul Meu şi să te mâie spre el, spre stri-
garea Mea la tine, că te strig cu glasul durut, prin vuiet de vânt
iute te strig, dacă nu vrei cu glasul Meu cel lin, care te învaţă
să fii cea sfinţită de cuvântul Meu, şi cu fapte sfinte să fii, şi
cu credinţă sfântă înaintea Mea să fii. 

O, ţară a venirii Mele acum, la sfârşit de timp! Puterile
cereşti nu te vor lăsa să te odihneşti, şi te vor zdruncina încă
dacă tu nu te vei împăca cu Domnul Dumnezeul tău, că iată,
stau cuvânt de Duh Sfânt pe vatra ta şi te vestesc a Mea între
popoare, şi tu trebuie să asculţi de Dumnezeu şi să faci voia
Lui dacă eşti a Lui. O, te chem sub slava cuvântului Meu, te
chem la masă cu Mine, îţi pun masă din cer, căci hrana Mea
este din cer, şi este pentru învierea ta. Te chem cu glasul lin,
iar dacă nu auzi, strigă la tine puterile cereşti, stihiile cereşti
strigă la tine cu tărie, şi te umple de spaimă strigătul lor. Strigă
la tine puterile cereşti ca să te trezească şi să auzi glasul Meu,
care te cheamă să te întorci în duhul credinţei sfinte şi să te îm-
paci cu Dumnezeu, că a venit la tine vremea împăcării tale cu
Mine, o, ţara Mea de azi. Vrei nu vrei, crezi nu crezi, ştii nu
ştii, tu eşti ţara cea de la sfârşit de timp a lui Iisus Hristos, şi
vine Domnul la tine cuvânt pentru toate neamurile pământului,
şi ele iau din râul Meu de cuvânt, care curge în tine de la Dum-
nezeu. O, nu sta străină de taina Mea din tine, că am făcut din
tine munte al fericirilor rostite de Mine peste pământ, ca să fie
ele peste cei ce intră sub slava lor. 

O, scoală-te, ţara Mea de azi! De multă vreme te strig
ca să Mă auzi. Scoală-te! E Domnul. Scoală-te la strigarea Lui!
Iată Mirele! Fii fecioară înţeleaptă, ţara Mea! Am în tine gura
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izvorului Meu şi nu-ţi cer altceva decât să bei şi să înviezi şi
să fii a Mea, căci Eu sunt Dumnezeu. O, ieşi de sub vuietul
puterilor cereşti, care bat cu vuiet peste tine ca să te zdruncine
şi ca să te trezeşti, sau care iau din tine binecuvântarea dacă tu
nu o preţuieşti, mulţumind pentru ea lui Dumnezeu. O, Eu nu
vreau ca tu să plângi sub durere şi sub varga mâniei Mele pen-
tru neascultarea ta, ci vreau să-ţi cânţi cântarea răscumpărării,
ţara Mea, şi vreau să-i învăţ pe cei ce s-au aşezat păstori peste
tine dar nu te păstoresc, şi vreau să-i învăţ Eu să ia de la Mine
darul credinţei sfinte şi să te înveţe ei apoi să crezi în venirea
Mea la ei şi la tine, căci n-am venit să-ţi fac rău, ci fericirea cu
Mine am venit să-ţi dau. Vreau apoi să strig la cei ce s-au aşezat
să te cârmuiască, vreau să-i învăţ, căci sunt îndărătnici şi sunt
făţarnici şi vor numai slava lor, iar cei ce iubesc slava oame-
nilor nu pot iubi dreptatea, o, ţara Mea. Vreau să strig la ei şi
să-i povăţuiesc încă, şi îi voi povăţui până ce vor asculta vrând
nevrând, căci puterile cereşti Îmi sunt ucenici pentru împlinirea
a tot cuvântul care iese din gura Mea ca să se facă, şi apoi Eu
să spun: «Făcutu-s-a!». Amin. 

Şi acum grăiesc cu tine, popor hrănit de Mine pe vatra
neamului român. O, greu Mi s-a făcut lucrul Meu peste om,
greu, tată, greu. Dacă îi spun omului păcatul, el se încruntă şi
păcătuieşte şi mai rău, fiindcă omul este neprimitor şi neumilit.
Aşa am păţit Eu încă de la început cu omul; el n-a ascultat de
Mine, Făcătorul lui, şi s-a supărat când i-am arătat că ştiu
păcatul lui cel ascuns în el, şi s-a supărat pe Mine omul cel
zidit de mâna Mea din pământ, şi dacă s-a supărat, s-a smuls
din Mine şi nu M-a mai primit să-i spun păcatul şi să-l îndrept
pe el; şi dacă a făcut aşa, a căzut păcatul lui pe toţi urmaşii lui
până azi şi până mâine, tată. 

O, copii învăţători de la Mine pentru poporul cel care
stă sub venirea Mea cuvânt pe pământ! Să nu se supere ei pe
voi dacă le spuneţi lor greşalele. O, să nu vă doboare, ci să vă
primească, tată, ca să le faceţi bine şi pază de tot răul. O, s-a
făcut grea coborârea Mea şi pentru Mine, dară pentru voi! dar
durerea după om ne dă putere, tată. Omul, săracul, vrea lăudat,
vrea mângâiat, vrea înţeles, dar el nu le lucrează pe cele vred-
nice de laudă, căci omul e nedrept cu dreptatea a toate câte
sunt. Numai după ce trece cu trupul omul, numai atunci stă el
umilit şi faţă în faţă cu toate păcatele lui dacă el nu se umileşte
înaintea tuturor oamenilor în vremea lui de pe pământ. Ba, din
contra, omul cel cu slăbiciuni ale firii lui nemulţumite din pri -
ci na mândriei din el, îşi face fără să caute prea mult, îşi face
ucenici ai slăbiciunilor lui, şi cei slabi se iau după cei slabi,
căci omul este slab, e slab ca şi cel după care se ia el ca să cadă
în slăbiciuni, şi omul îşi întăreşte slăbiciunile, şi Eu îndur multa
Mea durere de la om, tată. Eu trebuie să Mă las biruit de om
ca să Mă primească omul cumva. Nu pot fi mai drept ca omul,
că nu vrea, tată, omul să nu aibă el dreptate. Mă uit la omul
care nu Mă primeşte cu voi, iar cine nu vă primeşte pe voi, pe
Mine Mă alungă, pe Mine Mă depărtează, şi nu pe voi. Omul
se ia după omul care seamănă cu el, care vrea ca el, care zice
ca el, şi nu primeşte omul mustrare peste el de la alt om pentru
îndreptarea vieţii lui. Se ţine tare omul, bietul de el, dar el
rămâne tot neputincios, şi numai cel neputincios se luptă să
poată. Nu Mă primeşte omul, decât cu mângâiere peste el şi
cu ajutor pentru el, fiilor, iar altfel nu Mă primeşte, şi dacă vin
cu îndreptare spre el, el Mă goneşte, măcar cu supărarea pe el
însuşi Mă goneşte, dacă nu chiar cu supărarea pe Mine cum că
nu sunt bun cu el aşa cum poate el să Mă primească şi nu altfel.
O, numai în faţa mâniei Mele nu poate omul să se aşeze mai
mare ca Dumnezeu. 

O, câtă durere pe Mine! Omul nu îndură să fie de nimeni
supărat sau umilit, dar nu tot aşa Mă iubeşte el şi pe Mine, nu
tot ca pe el, tată, căci pe Mine el Mă supără mereu, Mă uită
mereu, Mă părăseşte mereu, Mă îngenunchează mereu, Mă
pune mereu înaintea diavolului faţă în faţă cu depărtarea lui de
Mine, şi Eu îndur şi iar îndur nepreţuire de la om şi lacrimi
pen tru părăsirea Mea de către el, şi iată, omul are mai multe
drepturi ca Mine şi stă nepăsător pentru acest păcat din el, iar
cel ce face aşa cu Dumnezeu, tot aşa suflet are şi pentru omul
care i-ar arăta lui păcatul şi despărţirea lui de Dumnezeu. Nu
zadarnic am spus Eu că nici dacă ar veni la om cineva dintre
morţi, nu poate omul mai mult, şi iată, cel ce nu poate este ne-
credincios. 

O, fii ai cuvântului Meu, care vă hrăneşte pe voi! Căutaţi
să trăiţi taina cuvântului Meu de peste voi, căci plâng prin cu-
vânt. Fiţi îndurători cu Mine! Faceţi milă cu Mine, fiilor, ca
să-Mi alinaţi durerea Mea cea de la om. Învăţaţi din învăţătura
Mea şi împliniţi, spre bucuria Mea şi a voastră, tot cuvântul
Meu, căci împlinirea lui vă păzeşte pe voi de tot răul care vine
peste pământ pentru curăţirea a toată fărădelegea de pe el, ca
să am Eu apoi pământ curat şi să calc pe el cu pas ceresc şi să
Mă odihnesc de dureri, fiilor. A intrat sub biciul puterilor ce -
reşti ţarina neamului român, căci puterile cereşti sunt ucenicii
Mei cei ascultători, dar voi fiţi muntele odihnei Mele, fiilor, ca
să vă ocrotesc şi să-i strig de pe el pe oameni la Mine, la stânca
lor de scăpare, tată, dacă vor fi credincioşi aşa cum cer azi
Scripturile venirii Mele cu cerul cel nou şi cu pământul cel nou
pe pământ. Amin. 

O, fii ai cuvântului Meu! Pe cei ce vă povăţuiesc spre
Mine pe voi, pe cei ce Mă poartă pe Mine spre voi, iubiţi-i cu
sfială, ca să vă fie tare iubirea, şi iubiţi-i cu dor, şi dor să vă fie
de ei ca şi de Mine, căci Eu prin ei sunt cu voi şi pentru voi.
Amin. Iubirea este cea care are sfială, iar sfiala are iubire, fiilor,
şi acestea două să vă fie curate, căci altfel nu sunt sfinte în voi
acestea două. Fiţi după chipul şi asemănarea Mea, purtând în
voi durerea şi iubirea Mea cea pentru voi şi pentru om, fiilor. 

Şi iată, tată, ucenicii Mei, de lângă Mine vă vestesc vouă
că veţi lucra în grădinile Mele cu voi fântâna apostolilor. De
lângă Mine vă vestesc ei vouă vestea că vor sta străjeri şi îngeri
vor sta pentru lucrul fântânii celei noi, care va lua fiinţă acum
în grădinile Mele cu voi. Fântâna sfinţilor apostoli, fântâna
ucenicilor Mei. Eu şi cu ei vă dăm binecuvântare prin cuvânt
pentru începutul şi sfârşitul acestei lucrături, din cer rostită ca
să se împlinească. Lucraţi cu pace, lucraţi cu puterile cereşti,
tată. Cu blânde puteri cereşti vă înzestrez Eu acum pentru
această lucrătură sfântă. Lucraţi-o sfânt, aşa cum v-am învăţat
când v-am dat vouă să înfăptuiţi pe pământul Meu cu voi fân-
tâna îngerilor. Lucraţi-o şi pe aceasta, lucraţi-o cu sfială sfântă,
cu iubire sfântă, căci iubirea sfântă are sfială sfântă, iar sfiala
sfântă are iubire. 

Lucraţi fântâna apostolilor Mei. Nu stricaţi vremea
rugăciunii şi a veghii sfinte, căci sporul şi izvorul a toate, aşa
vine, fiilor. Fiţi ca îngerii din cer pe pământ, căci am nevoie
de viaţă îngerească în om, ca să pot să lucrez cu voi lucrările
Mele pe pământ. Fiţi curaţi în cuvânt şi în lucrarea păcii şi a
frăţiei sfinte, fiilor. Fiţi curaţi înăuntrul şi în afara voastră, fiţi
curaţi, ca să vă mângâie îngerii Mei şi cu bucurie să vă mângâ -
ie, dar fiţi-le pe plac, fiţi curaţi ca îngerii. Amin. Unii altora
daţi-vă de la Mine, unii de la alţii luaţi de la Mine. Amin. 

Acum îmbrăcaţi-vă cu puterile cereşti, fiilor, şi lucraţi
plini de duhul păcii sfinte fântâna apostolilor Mei. Pace şi bi -
ne cuvântare pun peste voi şi peste lucrul fântânii celei noi.

200 Cuvântul lui Dumnezeu 



Amin. 
Mergem să însemnăm locul fântânii. Ucenicii Mei stau

nedespărţiţi de voi, ca şi Mine, fiilor. Fiţi fiii iubirii de Dum-
nezeu pe pământ, precum ei sunt în cer fiii iubirii Mele. Amin. 

Pace vouă, fiilor! Vreau mereu să le grăiesc cu voi pe
toate cele din Mine. Pace vouă! Pace vouă! Pace vouă! Amin,
amin, amin. 
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Sărbătoarea de şaisprezece ani de la punerea pietrei de
temelie a Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim

Locul odihnei Domnului este omul. Domnul grăieşte peste cei ce stau
pe scaun de păstori şi de cârmuitori peste neamul român. Cel ce ia
înţelepciune este mai înţelept decât cel ce are înţelepciune. 

CC artea Mea de azi este iubirea Mea cea de la sfârşit
de timp pentru om. Cartea pe care o scriu Eu,

Domnul, în zilele acestea prin cei peste care Mă fac cuvânt
auzit pe pământ, cartea aceasta este cartea Mielului. Am des -
chis-o ca s-o aşez pe pământ şi ca să fie ea împlinirea venirii
Mele a doua oară de la Tatăl la om. Amin. 

Sunt Domnul Iisus Hristos, Mielul Tatălui Savaot. Îmi
revărs pe pământ cuvântul gurii Mele, şi el se face carte de
învăţat. Îl chem pe om spre venirea Mea, şi trimit spre el carte
ca să-l chem. Nu-Mi trebuie temple şi zidiri făcute de oameni
ca să-i chem pe oameni în ele şi să se închine ei Mie ca unui
Împărat şi să ia de la Mine cuvântul Meu. O, Mie Îmi trebuie
loc în om, în urechea şi în inima omului, nu în casă făcută de
om. Mie Îmi trebuie duioşie şi iubire de la om. Nu-Mi trebuie
casă înaltă ca să Mă întâlnesc în ea cu omul şi ca să-i grăiesc
lui, ci Îmi trebuie inimă înfrântă şi smerită în om. Numai aşa
încap Eu cu omul, iar altfel nu. Amin. 

Pace vouă, copii din porţi! Deschideţi Domnului! Iată,
aşa intru Eu ca să fiu cu omul şi să-i grăiesc. La facerea a toate
câte sunt, după ce am zidit puterile cereşti şi îngereşti la în-
ceput, Eu Mi-am zidit apoi casă pe pământ, l-am zidit pe om
din pământ şi din cuvânt, şi apoi l-am făcut fiinţă vie, cu pu -
terea Mea, căci puterile cereşti Îmi erau ucenici, şi apoi M-am
aşezat în inima omului şi l-am iubit şi M-am odihnit în el, căci
l-am făcut pe om ca să-Mi fie el loc de venire a Mea la om pe
pământ. Iată, aşa lucrez Eu venirea Mea pe pământ. Lucrez lin
şi sfânt şi calm cu omul care-Mi dă Mie ajutor ca să vin, şi,
iarăşi, apoi, lucrez cu putere şi cu venire pe neaşteptate peste
omul care nu voieşte să-L cunoască din făpturi pe Domnul
Făcătorul şi Atoateştiutorul şi Văzătorul. Amin. 

Pace ţie, popor al venirii Mele de la Tatăl la om, acum,
la sfârşit de timp. Te-am povăţuit mereu, mereu să ridici mai
presus decât toate grijile cele pentru tine grija cea pentru
venirea Mea la tine cuvânt, şi de la tine peste pământ cuvânt.
Ţi-am spus, tată, să porţi în inimă şi în iubirea ta această faptă,
căci fapta aceasta este altfel decât orice faptă a ta. Ea trebuie
să-ţi fie pernuţa de pe care-ţi ridici capul când te trezeşti din
somnul odihnei trupului tău în zori, şi trebuie, iarăşi, să-ţi fie
pernuţa pe care să-ţi aşezi capul când te apleci spre seară pentru
odihna trupului tău ostenit de truda zilei. Să nu te scoli şi să
nu te culci fără griji, aşa te-am învăţat Eu pe tine, popor al
ascultării de cuvântul Meu cel povăţuitor peste om în zilele
acestea. Nu grija de tine să-ţi fie ţie prima şi ultima grijă a gri-
jilor tale de zi cu zi; nu, tată, nu aşa, căci dacă Eu nu sunt, tu
cum mai eşti? Mai eşti dacă Eu nu sunt? Dar nu numai să crezi
sau să-Mi spui că sunt, căci Eu sunt Cel ce lucrez, nu sunt Cel

ce stau să Mă uit şi atât, poporul Meu. 
O, poporul Meu Ierusalim de azi, Mi-am făcut acum

şaisprezece ani grădiniţa cuvântului Meu pe pământ. Mai întâi
Mi-am zidit-o din fii credincioşi Mie şi venirii Mele de la Tatăl
la om, şi numai apoi am înfiinţat prin mânuţele lor fapta văzută
a grădiniţei Mele cea pentru venirea Mea la sfârşit de timp, aşa
cum ea Mi-a fost loc de lucru când l-am zidit la început pe om.
Aduc, spre amintire de lucrare a Mea, ziua când Eu, Domnul,
şi cu fiii cei zidiţi de Mine în această grădiniţă am aşezat întâia
piatră de temelie a începutului Meu cel nou pe pământ cu omul.
O, iată ce înseamnă să facă omul faptă pentru Dumnezeu pe
pământ! Mai întâi de orice, trebuie să fie cuvântul lui Dum-
nezeu peste om, şi apoi fapta lui cea împlinită. Tot aşa lucrează
şi omul faptele lui pe pământ. Mai întâi zice, şi apoi face, dar
una este să zică Dumnezeu şi să se facă, şi alta este să zică
omul şi să facă el apoi. Lucrarea omului nu e tot una cu lu-
crarea lui Dumnezeu. Omul îşi face pentru sine, iar Domnul
face pentru om. Omul lucrează ca un om, iar Domnul lucrează
ca Dumnezeu. Amin. 

Am zidit acum şaisprezece ani pe pământul român gră -
diniţa cuvântului Meu cel de la sfârşit de timp, şi apoi am arătat-
o oamenilor că ea este şi că Mă fac în ea masă şi cuvânt de Duh
Sfânt peste om. Masă de cuvânt de la Dumnezeu pe pământ,
aceasta am aşezat Eu pe acest petec de pământ, ales dintru în-
ceput să fie loc de poposire a Mea la venirea Mea cea de azi pe
pământ la om, dar dacă n-aş avea casă în om în această gră -
diniţă, Eu n-aş putea să-Mi arăt faţa cuvântului Meu, fapta cu-
vântului Meu rostit peste această grădiniţă de fii, căci am zidit
în ea chivotul care este în ea înaintea ochilor oamenilor, şi am
scris apoi peste această grădiniţă, am scris loc sfânt, loc pentru
Domnul, ca să ştie cei ce trec şi cei ce văd, să ştie aceştia când
văd, să ştie că «acolo este Domnul», precum este scris în Scrip-
turi pentru numele acestei grădiniţe. Iată, în ea vin de la Tatăl
cuvânt de durere a Mea de la om, în ea vin plângând în cuvânt,
în ea vin strigând după om, cerându-l pe el de casă a Mea şi de
viaţă a Mea în el; în ea Îmi deşert suspinul Meu cel plin de jale,
în ea pot sta Eu curat de duhul lumii, căci am împrejmuit-o pe
ea cu hotar ca să fie ea locul plânsului lui Dumnezeu după om,
locul glasului Meu strigător după om, strigătul Meu, care se
face carte înaintea omului ca să înveţe omul. O, Eu nu de
altceva am înfiinţat această grădiniţă atunci când am adus-o la
vedere şi la ştire că ea este şi că s-a făcut văzută pe pământ. O,
şi câtă împotrivire a stârnit ivirea ei pe pământ! Iată ce va să
zică lucrarea Domnului faţă de lucrarea omului! Când Eu M-am
ivit prunc pe pământ, a proorocit Simeon cel bătrân, purtându-
Mă în braţe şi zicând: «Acesta este pus spre căderea şi spre ridi-
carea multora, şi este pus ca semn de tăgadă». Iată ce este
lucrarea Domnului faţă de lucrarea omului, poporul Meu, iar
azi sărbătoresc cu tine al şaisprezecelea an de când Eu, Domnul,
am aşezat temelie nouă de nou Ierusalim pe pământ, zidire ivită
la cuvântul Meu, căci Eu am zis şi s-a făcut, şi acest semn este
pus ca semn de tăgadă. Amin. 

O, Mă uit şi iar Mă uit la ziua aceea când Eu, Domnul,
am avut în această grădiniţă, lângă fiii cuvântului Meu, pe
arhiereul Meu cel de la sfârşit de timp, pe cel credincios venirii
Mele de la Tatăl cuvânt de facere, cuvânt de înnoire a lumii,
aşa cum Scripturile au prezis că Eu voi lucra. Mă uit cu duioşie
dumnezeiască şi iau în mână ziua aceea de iubire şi o mângâi
pe ea cu sfinţii Mei şi cu îngerii Mei, şi îi mângâi creştetul şi
inimioara arhiereului Meu şi îl fac să simtă el mângâierea Mea
acolo unde este el. El este în mijlocul durerii cea de la necre -
dinţa omului care, unul lângă altul şi unul pe altul numin du-se,
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îşi zice el casă a Mea spre oameni şi casă a oamenilor spre
Mine, dar el este mincinos, fiindcă iată cum este venirea Mea
spre om, căci Eu sunt Dumnezeu şi nu om, şi nu sunt ca omul,
ci sunt Dumnezeu. Amin. 

Îi mângâi creştetul şi inimioara arhiereului Meu prin
care Eu, Domnul, acum şaisprezece ani Mi-am dat de ştire
peste pământ grădiniţa Mea de cuvânt şi lucrarea Mea din ea
peste om, iar în ziua aceasta de amintire sfântă, Eu, Domnul,
Mă pornesc din grădiniţă cuvânt, ca să strig cu el la cei ce s-au
aşezat păstori, dar ei nu păstoresc, să strig la ei şi să-i învăţ să
ia de la Mine darul credinţei sfinte ca să te înveţe ei pe tine să
crezi în venirea Mea la ei şi la tine, ţara Mea de venire, neamul
Meu de azi, neam român, căci n-am venit la tine să-ţi fac rău,
ci fericire am venit să-ţi dau şi să las pe vatra ta. Şi tot în ziua
aceasta de amintire dulce vreau să strig şi la cei ce s-au aşezat
peste tine ca să te cârmuiască ei, popor român, şi voiesc încă
să-i învăţ pe ei de la Mine, căci sunt îndărătnici şi sunt făţarnici
cu tine, ţara Mea de azi, şi vor numai slava lor, tată, iar cei ce
iubesc aşa, nu pot iubi dreptatea cea pentru tine, o, ţara Mea.
Îi voi povăţui pe ei până ce ei vor asculta vrând-nevrând, căci
puterile cereşti Îmi sunt ucenici pentru ca să împlinească ele
tot cuvântul care iese din gura Mea ca să se facă, iar Eu să ros-
tesc apoi şi să spun: «Făcutu-s-a». Amin. 

Binecuvântată să fie sărbătoarea aceasta în mijlocul tău,
popor de nou Ierusalim pe pământ! Îndeletniceşte-te, tată, din
zi în zi mai mult cu lucrarea şi cu puterea binecuvântării Mele
de peste tine şi ai grijă de rodul ei, tată. I-am găsit neputincioşi
în porţi pe cei ce Mă primesc în grădiniţă cuvânt. Le este istovit
trupul şi duhul de greutatea de peste ei, care sunt Eu, şi tu, po -
porul Meu de azi. Am spus acum două mii de ani că jugul Meu
este uşor. Am spus aşa că pentru jugul Meu omul are cea mai
mare iubire pe pământ, căci fără ea mare, omul nu poate purta
peste el jugul Meu. Am spus aşa pentru că iubirea cea din cer
este cea mai dulce povară de dus pentru om, cea mai uşoară
între poveri, căci ea înseamnă mângâierea omului aici şi pe
vecii apoi. Am spus că jugul Meu este uşor de dus de om, dar
când omul necredincios apasă pe jugul Meu de pe om cu ne -
credinţa şi cu depărtarea lui de Dumnezeu şi când Eu îl strig
pe om, iar el nu Mă aude, o, e greu de tot atunci jugul Meu
pes te cel ce Mi-l poartă ca să vin Eu la om şi să grăiesc şi să-l
îmbiu pe el spre viaţă şi să-l învăţ pe el viaţa. O, nu-Mi trebuie
tem ple şi zidiri făcute de oameni ca să vin şi să-l strig pe om
să vină la Mine, ci Îmi trebuie loc în om, nu casă făcută de om.
Îmi trebuie duioşie şi iubire de la om, nu casă înaltă ca să Mă
întâlnesc în ea cu omul şi să-i grăiesc lui. Umilinţa şi smerenia
inimii omului, aceasta este calea Mea spre om, aşa încap Eu
cu omul, aşa pot Eu avea casă pe pământ, aşa, şi nu altfel,
poporul Meu. Amin. 

O, copii din porţi! Spre sfârşitul zilei ne întâlnim iarăşi
în carte, tată, căci am de aşezat în ea cuvânt de strigare. Vă iau
în mâna Mea neputinţele, vă mângâi şi vă întăresc împotriva
lor, vă aduc din cer alinare, că pe pământ e rece, tată. O, e rece
de iubire pe pământ. Mi-e dor de mângâiere, dar unde este cel
ce ar înţelege dorul Meu? Eu, Domnul, Mă las mereu mai mic
ca omul, ca să nu-Mi facă omul rău venirii Mele la el, dar
mângâiere pentru Mine nu găsesc, că e rece pe pământ. Le-am
spus la ucenici, acum două mii de ani, ca să se roage Tatălui,
Care este în cer, şi să ceară ei de la El împărăţia Lui şi voia Lui
pe pământ, precum în cer aşa şi pe pământ. Le-am spus să
ceară ei aşa, fiindcă e rece pe pământ. Numai unde este voia
Tatălui pe pământ ca şi în cer, numai acolo este mângâierea
Mea, numai acolo găsesc Eu alin, numai acolo, fiilor scumpi,

numai acolo, tată. Şi va veni curând, curând mângâierea Mea
pe pământ de la om, căci puterile cereşti vor împlini aceasta şi
vor aduce pe pământ cu omul voia Tatălui ca şi în cer, iar voia
omului se va supune atunci vrând-nevrând voii Tatălui ceresc,
şi îşi va întoarce omul în Dumnezeu voia sa şi se va face omul
casa Domnului, iar Eu voi sta în ea şi Mă voi mângâia, şi atunci
Îmi voi afla Eu odihna, atunci, fiilor, numai atunci. Amin,
amin, amin. 

*

ÎÎ n ziua aceasta Îmi aşez în carte cuvântul strigării
Mele după om. Mă pornesc din grădiniţă cuvânt, ca

să strig cu el la cei ce s-au aşezat păstori, dar ei nu păstoresc,
şi voiesc să-i întreb pe ei de ce nu păstoresc dacă s-au aşezat
pe scaun de păstori? Neamul Meu român rătăceşte fără Dum-
nezeu pe pământul lui şi nu mai ştie să ceară peste el paza Mea,
ajutorul Meu, iertare pentru fărădelegile lui să ceară de la
Mine, şi s-au ridicat acum peste el oameni fără de milă de el
ca să-l cârmuiască pe el, şi e în durere fără mângâiere neamul
român, şi el nu-şi ştie rana, fiindcă este nepăstorit acest neam. 

O, vin Eu, Domnul, vin Eu şi te păstoresc cu dulce cu-
vânt de deasupra ta, ţara Mea de azi, căci Eu am în mijlocul
tău grădiniţa cuvântului Meu, şi în ea cobor cuvânt ca să te
păstoresc, căci cei ce în tine stau pe scaun de păstor, nu te
păstoresc, tată. O, vin Eu, şi am tot venit, şi iarăşi vin şi-ţi
grăiesc. Iată, eşti şi tu sub biciul mâniei Mele, ţara Mea de azi.
O, cum să fac să te înţelepţesc, neam român? Să te dăruiesc cu
darul credinţei sfinte în cuvântul Meu, care te cheamă spre
Mine, cum să fac, ţara Mea de venire acum de la Tatăl la om,
ţara Mea de la sfârşit de timp? O, cum să fac, tată, să te mângâi
şi să-ţi dau putere să ştii şi să crezi că Eu, Domnul, vin şi te
păstoresc şi te chem sub viţa Mea şi sub smochinul Meu ca
să-ţi dau de la Mine? Iată, aşez cuvânt de strigare peste cei ce
în tine stau pe scaun de păstor, ţara Mea de azi, şi le spun aşa,
iară şi iară le spun lor: 

Eu, Domnul, vin la voi şi vă întreb pe voi de viaţa oilor
Mele, căci v-aţi aşezat păstori de oi, dar oile Mele duc lipsă de
păstori şi au rămas demâncarea fiarelor sălbatice, popoarelor
păgâne, şi rătăcesc peste faţa pământului fără să aibă cine le
căuta şi îngriji şi apăra. Iată-Mă să vă cer socoteală şi apoi să
curm minciuna că voi le păstoriţi, şi să scap apoi din gura
voastră oile Mele, căci ele au ajuns demâncarea voastră, însă
întocmai cum priveghează ciobanul turma lui în vreme de vi-
jelie, aşa păstoresc Eu, Domnul, turma Mea, şi o voi scăpa pe
ea de ziua furtunii, şi-Mi voi chema oile pe lunci şi pe păşuni
frumoase, iar stâna lor va fi pe munţii slavei Mele, şi Eu le voi
odihni pe ele, precum este scris, şi voi scrie între Mine şi ele
legământ de pace, şi voi prăpădi fiarele sălbatice din ţară, ca
să poată oile să sălăşluiască fără primejdie pe pământul lor, şi
le voi binecuvânta şi le voi trimite ploaie şi vor cunoaşte ele
că Eu sunt Domnul şi Păstorul lor când voi sfărâma jugul lor
şi le voi mântui şi le voi întemeia sădire desăvârşită şi când nu
vor mai fi ele pradă popoarelor păgâne şi fiarelor din ţară, căci
Eu le voi păstori şi le voi priveghea. Amin. 

O, strig la voi ca să vă întreb de oi, căci v-aţi aşezat păs -
tori. Vă chem spre duh de credinţă sfântă ca să Mă pot înţelege
cu voi pentru viaţa oilor. O, nu puteţi să vă ascundeţi sub
necredinţă faţă de strigarea Mea la voi. Dacă voi spuneţi că nu
sunt Eu, Domnul, Cel Care strigă la voi, iată, şi Eu vă spun
vouă că Eu sunt Cel ce sunt, că Eu sunt Cel ce strig la voi şi că
veţi vedea că sunt. Amin. Eu sunt Cel ce grăiesc cu voi, căci
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v-aţi aşezat pe scaun de păstor şi nu păstoriţi şi nu privegheaţi
peste oi. Aţi luat în mână toiag de păstorire, dar Eu nu vă văd
că aveţi grijă de oi; ba, din contra, văd că le sfâşiaţi şi că le
aveţi pradă. Iată, voi scoate din mijlocul vostru foc şi vâlvătaie
de foc şi vă va ajunge durerea care se urcă la Mine de la voi.
Eu sunt Păstorul Cel bun şi Mi-am pus viaţa pentru oi şi aşa
le-am fost Păstor şi aşa le sunt şi aşa le strig ca să le priveghez.
O, cum să fac cu voi ca să vă scap de răspunsul cel greu pe
care-l aveţi de dat lui Dumnezeu pentru viaţa oilor Lui? Luaţi
cuvântul Meu şi uitaţi-vă în el; el curge din tronul lui Dum-
nezeu şi al Mielului şi este apa râului vieţii, care dă peste mar-
gini, precum este scris. O, nu fiţi necredincioşi! Nu vă veţi
pu tea piti sub necredinţa voastră; ea nu vă poate fi scut şi scă -
pare; ea vă va împinge spre plata celor necredincioşi. 

O, hai să fac cu voi legământ, tată, şi hai să vedem ce
facem cu soarta oilor. Eu sunt îndelung răbdător şi Mi-e dor
de Mine în voi ca să lucrăm în Tatăl. Eu în voi, şi voi în Mine,
aşa aş voi să puteţi voi să fiţi. Dar dacă voi vă faceţi că daţi
mereu la spate venirea Mea la voi cu strigarea şi cu trezirea şi
cu iertarea apoi, ca să putem lucra curat peste om, dacă voi vă
faceţi că nu auziţi şi că nu vedeţi şi că nu ştiţi de strigarea Mea
şi de lucrarea cuvântului Meu în mijlocul neamului român,
dacă voi nu-Mi răspundeţi când grăiesc cu voi, o, cum să fac
cu voi? Dar cum să fac cu viaţa oilor? Eu sunt Păstorul Cel
bun şi Cel milos şi, iată, vă păstoresc şi pe voi, darămite pe oi.
Mi-e milă de oi, căci voi nu le păstoriţi, şi oile nu ştiu ce în -
seamnă păstorire peste ele. Neamul român este neamul Meu
cel ales pentru sfârşitul lucrărilor Mele peste pământ, dar voi
nu vreţi să lucraţi în via Mea după planul Tatălui Meu. O, nu
pe dinafară trebuia să vă arătaţi voi păstori de oi, că iată, partea
dinăuntru a vasului vostru este plină de răpire şi de nedreptate,
tată. O, pocăiţi-vă, şi nu vă fie ruşine sau greu să faceţi aceasta.
Aşezaţi-vă înaintea Mea, că am venit spre voi ca să vă deschid
inimile şi să torn în ele cuvântul venirii Mele şi credinţă sfântă
pentru el în voi. O, nu vă îndoiţi, şi temeţi-vă să faceţi aceasta,
căci curând, curând Eu, Domnul, Mă voi arăta slăvit din mij -
locul lucrării Mele de nou Ierusalim în neamul român, şi pu -
terile cereşti Îmi sunt ucenici, şi ele vor împlini. Sculaţi-vă să
facem sfat, căci Dumnezeu nu vine la voi ca să vă facă rău, ci
vine să vă scape de întunericul din voi şi să pună peste voi
darul Duhului Sfânt, căci cei credincioşi Mie sunt numai aceia
care, crezând, se mântuiesc, precum cei mincinoşi sunt cei
care, necrezând, se osândesc să guste mereu din trecătoarea
deşertăciune a vieţii vremelnice pe pământ. Fiţi credincioşi şi
dovediţi-vă aşa, căci cei credincioşi sunt cei care au peste ei
semnul iertării păcatelor şi care în numele Meu scot demoni şi
îi însănătoşesc pe cei bolnavi şi suferinzi pe pământ, şi sunt
cei care, în limbi noi grăind ei, iau şerpii în mâini şi nu-i vată -
mă şerpii, şi sunt cei ce, botezându-se în numele Meu, îşi dove -
desc apoi darurile credinţei, lucrarea Duhului Sfânt, care se
face semn din cei credincioşi. Amin. 

Luaţi aminte la glasul Meu de peste voi, cei ce v-aţi
aşezat păstori de oi. Vine la voi Păstorul Cel bun şi vă întreabă
de oi. O, e turma Mea în jale şi în rătăcire, şi ea nu ştie, dar
puterile cereşti lovesc în ea ca s-o trezească şi ca s-o înveţe
minte. Sculaţi-vă pentru viaţa oilor dacă vreţi să aveţi plată de
păstori, căci cel ce are grijă de oi pentru că sunt ale Mele, acela
plată de păstor va lua. Amin. Aplecaţi-vă şi beţi şi spălaţi-vă şi
curăţiţi-vă în apa râului vieţii, şi beţi cu credinţă, căci cuvântul
Meu este adevărat, dar dacă nu vă veţi apleca spre el ca să-l
luaţi în voi şi să păstoriţi cu el turma Mea după voia Mea, Eu,
Domnul, Mă voi judeca după dreptate cu voi. Şi acum sfârşesc

grăirea Mea cu voi. Eu sunt Cel ce sunt. Amin. 
Acum Mă îndrept să strig cu glasul Meu cel îndurerat şi

la cei ce s-au aşezat să cârmuiască soarta neamului român. Eu
am pe pământul român tronul cuvântului Meu, şi de pe el cu-
vintez. Eu am în neamul român popor născut de sus, vas al
sfinţeniei Mele, casă a lui Dumnezeu pe pământ, şi vai celor
ce tăgăduiesc glasul Meu de azi! 

Eu, Domnul, strig la voi ca să vă întreb de soarta oştirii
Mele române, căci v-aţi aşezat cârmuitori peste ea ca şi cei ce
s-au aşezat păstori peste ea de la ei dorinţă. Vă dau şi vouă
darul credinţei sfinte. Luaţi din el ca să Mă pot înţelege cu voi
pentru soarta acestui neam. Nu puteţi nici voi să vă ascundeţi
sub necredinţă faţă de cuvântul strigării Mele la voi. Chiar dacă
voi spuneţi că acest cuvânt nu sunt Eu, Domnul, Eu vă spun şi
vouă aşa cum le-am spus egiptenilor când l-am trimis pe Moise
să Mi-l scoată din robie pe Israel; vă spun şi vouă că Eu sunt
Cel ce sunt, şi veţi vedea curând, curând că Eu sunt Cel ce strig
la voi ca să Mă auziţi şi să-Mi deschideţi ca să stau în sfat cu
voi. Am venit spre voi cuvânt şi v-am spus vouă cuvânt din
Scripturi, că «dacă într-o cetate sunt tot felul de conducători,
ea se surpă ca şi una care nu are conducător». O, voi umblaţi
înaintea acestui neam pe căi nedrepte şi sunteţi îndărătnici, şi
sunteţi făţarnici, dar este scris: «Cei ce se abat pe căi nedrepte,
Domnul îi va duce cu cei fără de lege». Vin să vă spun că nu
iubiţi dreptatea şi pacea şi că aşa staţi voi pe fruntea acestui
neam. Îndărătnicia este boală urâtă, iar plata ei vă va umple de
suferinţă dacă nu veţi lua aminte acum la glasul Meu care vă
cheamă să învăţaţi dreptatea Domnului pe pământ şi nu
strâmbătatea aşa cum lucraţi voi de când v-aţi aşezat să tocmiţi
cu soarta neamului român. O, neamul român este neamul în
mijlocul căruia Eu, Domnul, Mi-am aşezat casa Mea de venire
acum, a doua oară de la Tatăl la om. Daţi-Mi dreptul să vă
învăţ, căci sunt Învăţător din cer pentru om. Eu vreau să vă
scap de pedeapsa faptelor voastre rele, căci păcatul lăcomiei
şi al minciunii v-a biruit de tot, şi staţi cu el împotriva lui Dum-
nezeu Atotfiitorul. E ţara română lovită din pricina fărăde le -
gilor voastre, pe care le săvârşiţi fără frică, în numele acestui
neam. Am dat povaţă neamului român să se trezească şi să se
scoale să-şi vegheze soarta, dar voi staţi împotriva puterii cea
bună a acestui neam. Voi v-aţi aşezat tari, şi vă ţineţi cu amân -
două mâinile de scaunele pe care staţi, dar dacă veţi iubi fără -
delegea pe mai departe şi nesupunerea pentru ceea ce este bine
acestui neam, Eu, Domnul, vă voi smulge pe voi pe toţi de pe
locurile voastre şi veţi fi aruncaţi la pământ, căci voi brăzdaţi
cu ruşine obrazul neamului român înaintea neamurilor de pe
pământ. Iată, nici un glas al acestui neam, care strigă la voi,
nu-l auziţi ca să vă îndreptaţi spre dreptate, căci vă prieşte cu
păcatul slavei deşarte şi nu vă pasă de faţa şi de fruntea cea
brăz dată de ruşine a neamului român, peste care staţi mari. Voi
sunteţi lacomi şi slujiţi minciunii şi iubiţi desfrânarea a toate,
şi e păcat aceasta, şi e păcat să staţi la cârma unui neam aşa
cum sunteţi voi. Vin Eu acum din cer cuvânt ca să cârmuiesc
cu el peste neamul român şi peste pământ, şi iată, cuvintez şi
împlinesc. Amin. Am spus că vor lucra stihiile cereşti şi vor
trezi acest neam, căruia i-am spus să nu se supună glasului mâ -
niei Mele cea plină de durere pentru necredinţa omului, ci să
se supună slavei Mele cea plină de cuvânt şi de ocrotire pentru
cei ce se apleacă Domnului şi ocrotirii Lui. Amin. 

O, nu vă mai ţineţi cu mâinile de scaunele pe care staţi.
Nu aşa se cârmuieşte peste un neam, o, nu aşa. Vine pe pă mân -
tul român dreptatea cea sfântă, vine din cer pe pământ rochiţă
scumpă şi serbare cerească peste ţara română. Faceţi loc sfa -
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tului Domnului, că Mie Îmi trebuie cale cu dreptate pe ea, cale
care să se vadă bine de la pământ la cer şi de la cer la pământ.
O, numai adevărul vă poate face liberi de vină, dar daţi loc pe
pământ dreptăţii a toate, căci cei ce iubesc strâmbătatea şi min-
ciuna, sunt fiii diavolului pe pământ, fiindcă diavolul este tatăl
minciunii. Lăsaţi pământul român şi neamul Meu de pe el,
lăsaţi-l să intre sub slava Mea, căci Eu, Domnul, i-am sortit
slavă cerească peste el, şi tainic i-o lucrez, şi vreau să pun
această coroană pe creştetul neamului român şi să strălucească
ea de slava Mea înaintea popoarelor. Amin. 

O, iată ce faceţi voi! Prin fărădelegile voastre atrageţi
mânia puterilor cereşti peste ţara română, iar Eu, Domnul,
voiesc s-o ocrotesc şi s-o mângâi pe ea sub crucea ei. O, daţi
loc iubirii Mele peste neamul român, căci făţărnicia voastră se
vede prea bine ca să vă mai puteţi piti cu ea unul în spatele
celuilalt. Puterile cereşti strigă la voi prin glas puternic de vi-
jelie cu spaimă în mersul ei de deasupra acestui neam, căci din
pricina celor ce s-au numit ei înşişi păstori peste neamul acesta,
dar ei nu păstoresc, şi din pricina voastră că staţi de la voi put-
ere pe pieptul acestui neam ca să-l supuneţi vouă, din aceste
pricini vine mânia lui Dumnezeu peste neamul acesta apăsat
pe calea lui, şi care nu mai ştie ascultarea de Dumnezeu şi te -
me rea cea pentru paza vieţii lui. Aplecaţi-vă, dar, şi lăsaţi-vă
treziţi de duhul adevărului şi al dreptăţii a toate, căci îndă -
rătnicia şi făţărnicia şi slava deşartă vă aduc vouă pedeapsa lor,
dar Eu, Domnul, voiesc să vă cruţ pe voi şi să vă povă ţuiesc,
fii români. O, nu mai staţi aşa de mari peste acest neam, căci
voi sunteţi oameni neputincioşi, iar Eu sunt Domnul, şi vă
chem cu Mine în sfat pentru soarta neamului român. Iubiţi
adevărul, iubiţi duhul dreptăţii, căci voi aţi părăsit cinstea şi
datoria cea pentru adevăr, şi aţi părăsit frica cea binefăcătoare,
care-l ţine pe om pe calea dreptăţii a toate, şi iată, domniţi de
la voi putere şi apăsaţi pe viaţa neamului român. O, ajunge!
Nu mai oropsiţi ţara alegerii Mele. Sunteţi nedrepţi cu ea.
Ajunge! Treziţi-vă şi veniţi-vă în fire, că prea multă vină vă
strângeţi, şi ea vă va apăsa prea greu. Veniţi spre părere de rău
şi faceţi cale milei Mele spre voi, ca să vă scap cumva de plata
faptelor voastre. Eu sunt Păstorul Cel bun, Cel milos. Mi-e
milă de cei ce păcătuiesc greu, că aceia şi nu alţii au nevoie de
milă, şi vreau să vă trezesc spre pocăinţă şi spre umilinţă, şi
apoi să vă dau din mila Mea, dacă veţi vrea. Eu, Domnul, strig
la voi: faceţi cale dreaptă dreptăţii, şi Eu vă voi lucra izbăvirea.
Dar dacă nu veţi vrea şi nu Mă veţi asculta, faptele voastre îşi
vor primi plata lor. Eu sunt Cel ce sunt. Amin, amin, amin. 

Binecuvintez şi întăresc locul de cârmuire de peste nea-
mul român, şi pe cel ce se luptă prin valuri la cârma cea de ve -
ghe a acestui neam. Eu, Domnul, voi ocroti şi voi mângâia cu
cuvânt de veghe neamul român. Eu sunt Cel ce sunt. Amin. 

Acum, poporul Meu, Mă odihnesc de strigătul Meu cel
îndreptat spre cei ce se numesc pe ei înşişi păstori, şi, iarăşi,
alţii, binefăcători şi conducători peste neamul român. Am spri-
jinit la locul ei cârma acestui neam, dar ceilalţi, la care strig,
au zind nu aud, dar Eu, Domnul, Mă voi arăta prin lucrarea pu -
terilor cereşti şi voi scoate îndărătnicia şi făţărnicia de pe sca u -
nele pe care ele stau prin cei ce vor să poată ei tot ce trebuie să
poată neamul român. Am spus aceasta, şi voi fi împlini tor, căci
am ucenici puterile cereşti, şi acestea Mă vor asculta. Amin. 

O, fiilor, grăiesc şi cu voi cuvânt de facere. Staţi frumos,
tată, în planul Meu cu voi, căci avem de aşezat, prin cuvântul
Meu de peste voi, slavă cerească peste pământul român, şi vom
lucra prin cuvânt de sus, şi nu de jos, vom lucra aşa cum am
lucrat Eu acum cu voi fântâna ucenicilor Mei, fântâna sfinţilor

apostoli, căci aceştia în curând, prin cuvânt sfânt, vor fi puşi
lucrători şi veghetori ai ei şi vor împrospăta cu apă şi cu duh
ceresc grădinile Mele cu voi, şi pe voi. Binecuvintez începutul
şi sfârşitul fântânii, aşa cum am rostit peste voi când am însem-
nat locul izvorului care s-a înfiinţat acum între voi, izvor rostit
din cer ca să fie pe pământ. Vom aşeza peste izvor cuvânt de
sfinţire şi ne vom bucura de darul acesta, şi vom împlini bucu -
ria aceasta cu poporul cel ce se va aduna în curând din nou
pen tru mângâiere şi pentru creştere, în duh de sărbătoare, în
gră dinile Mele cu voi. Amin. 

Acum împărţiţi cuvântul Meu acolo unde el merge cu
trimitere din partea Mea. Amin. 

Când iarăşi voi veni la voi cuvânt, fiilor, Eu iarăşi vă voi
învăţa pe voi viaţa voastră întru Mine şi viaţa Mea în voi, şi
voi învăţa poporul cuvântului Meu să ştie el cum să-şi păzească
şi să-şi păstreze fiii lui locul lor din Mine şi locul Meu din ei,
iar această înţelepciune se învaţă de la înţelepciunea Mea din
voi, fiilor copii care-Mi păstoriţi poporul ca să nu piară el din
pricina lipsei de înţelepciune de la Mine peste el. O, să nu-i fie
greu poporului Meu să se aplece să ia de la Mine prin voi, căci
mai înţelept decât cel ce are înţelepciune, este cel ce ia înţelep -
ciune, şi apoi ascultare pentru înţelepciune. Amin. 

Eu, Domnul, Îmi voi strânge curând, curând poporul şi
îl voi învăţa pe el înţelepciune nouă; îi voi întări inima lui spre
Mine şi Îmi voi apleca inima Mea spre el. Eu îi voi da lui, şi
fericit este cel ce va lua şi va fi, fericit va fi, căci numai cel ce
este, numai acela va mai fi, fiilor, numai acela. Amin, amin,
amin. 

9/22 iulie 2007

Sărbătoarea sfântului prooroc Ilie 

Vorbirea de rău este hrana duhului celui nemulţumit. Lucrarea zi -
dirii omului se lucrează cu martori. Ucenicul are în el duhul în vă -
ţătorului său. Rugăciunea poporului pentru sufletul celui ce a fost

patriarhul neamu lui român, Teoctist. 

MM ă port pe nori de slavă, pe nori de cuvânt în
grădiniţa Mea de pe pământ. Sunt Domnul Iisus

Hristos, Fiul Tatălui Savaot. Oştirile de sfinţi Mă însoţesc şi Mă
mărturisesc Domn al slavei, iar sfinţii sunt slava Mea. Cu slavă
vin să judec viii şi morţii, precum este scris, căci Eu am spus
prin cuvânt proorocesc că «sfinţii vor judeca lumea». Amin. 

Iarăşi vin la tine cuvânt, poporul Meu, şi iarăşi te învăţ,
tată, căci tu trebuie să înveţi mereu dacă eşti al Meu. O,
păzeşte-ţi şi păstrează-ţi locul tău din Mine şi locul Meu în tine,
dar învaţă, tată, învaţă ca să ştii aceasta, învaţă mereu, căci cel
ce nu învaţă mereu, acela piere din lipsă de înţelepciune. Dau
mereu să te strig mereu şi să te învăţ mereu, tată, căci greu mai
stă pe picioare cel ce nu învaţă, greu, tată, greu, şi acela îşi ia
din sine tot ce ia, şi acela nu mai învaţă dacă face aşa, şi acela
cade, tată, cade, şi când cade, trage după el pe cel slab, care
abia stă pe picioare, căci cel ce nu ia înţelepciune de la Mine
şi nu de la sine, acela nu mai are statul lui în Mine, şi apoi se
face cădere pentru mulţi unul ca acela. 

O, poporul Meu, ia de la Mine limpezime de minte, ia
şi citeşte cuvântul Meu şi învaţă-l şi pentru tine, căci tu când
citeşti, te gândeşti că e vorba despre altul şi nu despre tine, tată.
O, ia şi citeşte, şi să se cunoască, tată, că citeşti şi că înţelegi
cu credinţă cuvântul Meu cel pentru mântuirea ta. Când citeşti
cuvântul cărţii Mele, nu lua din el înţelepciune împotriva
fratelui tău, ci ia din el pentru statura ta, pentru mântuirea ta
cea prin ascultare de cuvântul Meu cel mântuitor, şi lasă-te slab
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ca să poţi lua, căci altfel nu iei înţelepciunea cuvântului Meu
din cartea Mea. Fii înţelept din Mine şi nu din tine, căci câtă
vreme omul poate, atâta vreme Dumnezeu este neputincios
pentru om, iar când omul este el neputincios, atunci Domnul
îl face pe el vas al Său, şi altfel nu se poate cu Dumnezeu,
poporul Meu. Omul putincios pentru el însuşi Îl răstoarnă
mereu, mereu pe Dumnezeu, neţinând seamă de Dumnezeu,
căci poate el, omul. O, aşa am păţit Eu cu Adam, şi iată, aşa
păţesc mereu cu tot omul care poate el, dar Eu Mă fac cuvânt
ca să-l învăţ pe om, şi dacă el nu ia, nu pot să-l conduc pe el
spre veşnicia lui cea de la Mine, nu pot, căci el este trup şi nu-i
place cu duhul, chiar dacă limba lui zice că-i place. Aaron şi
cu Miriam tot aşa Îmi făceau, şi nu puteam să-i călăuzesc pe
ei prin Moise, căci ei loveau mereu, mereu în puterea Mea cea
din Moise, şi nu puteau trece din trup în duh dacă voiau să
poată ei. Făcusem din Moise un dumnezeu pentru Israel, dar
n-am putut nici atunci să am ceată de dumnezei ca să pot fi Eu,
Domnul, în sfatul lor şi ca să pot pentru viaţa lui Israel; şi pen-
tru că n-am putut, Israel s-a pierdut în sine şi a putut prin voia
sa însăşi, căci voia Mea n-a fost să încapă în voia lui. Vai Mie
în mijlocul celor cu minte de om! Eu însă Mă fac cuvânt de
veghe pentru om şi dau să-l întorc pe om la Mine şi ca să pot
Eu veni la el şi să Mă creadă omul că vin la el, şi să Mă pri -
mească dacă vin. Amin. 

Îl învăţam mereu pe poporul Meu cel de azi, dădeam
să-l înţelepţesc, dar el îşi vedea prea mult de treburile lui, şi se
învârtoşa dacă făcea aşa, şi apoi se ridica împotriva Mea ca
să-şi acopere vina, şi iată, nu lua poporul Meu de azi învăţătură
pentru veşnicia lui cea cu Mine pe pământ şi în cer apoi. O, nu
trebuie răstălmăcit cuvântul Meu şi pus apoi împotriva Mea de
către cel vârtos la cuvânt şi la duh răutăcios, de către cel cu
minte de sine, minte înaintea căreia Eu, Domnul, stau în ge-
nunchi neputincios şi nelucrător pentru a Mea putere şi sfat
ceresc. O, e mare taină şi mare minune să înţeleagă omul duhul
şi puterea rugăciunii. Această putere nu poate în cel cu minte
de om. Îmi învăţam mereu poporul să iubească rugăciunea, dar
el nu putea să fie numai al Meu cu mintea lui, cu îndeletnicirile
lui, şi îşi alegea fiecare câte ceva de făcut, şi aşa se depărta el
de Mine după ce Mă gusta dacă Mă afla din om în om în acest
cuvânt cu care stau masă întinsă de cincizeci de ani pe pământ
în neamul român. 

O, Ierusalime, doresc, tată, cu mare dor să pot lucra în
mijlocul tău cu duh tare întoarcerea omului spre Dumnezeu, şi
a lui Dumnezeu spre om. Mă doare când văd clătinare în cei
ce au aflat de izvorul Meu de cuvânt. Mulţi din poporul Meu,
mai de mult şi de acum, au ajuns să fie nemulţumiţi, căci
umilinţa îi este greu omului s-o ia de toiag al său. Nemulţu -
mirea este duh rău, şi aceasta naşte din ea vorbirea de rău între
fraţi, vorbirea de rău, tată, hrana duhului celui nemulţumit. 

O, nu e tot una vorbirea despre răul care este şi care
lucrează spre pierzarea omului, nu e aceasta tot una cu vorbirea
de rău. I-am spus poporului Meu cel de demult că prea mult,
prea mult a lucrat el vorbirea de rău, lucrare care l-a scos de la
Dumnezeu pe el, şi n-a înţeles taina de creştin, n-a înţeles
aceasta poporul Meu cel de demult al Meu, şi pe care l-am
hrănit cu milă ca şi pe cel de azi popor al Meu. 

Vin să fac înţeleasă în poporul Meu taina de creştin şi
s-o întăresc pe ea, şi lucrez cu sfinţii, căci orice lucrare zidi-
toare se lucrează cu martori, iar altfel nu. Te învăţ, poporul
Meu, să-ţi păzeşti şi să-ţi păstrezi locul tău din Mine şi locul
Meu în tine, tată, iar această putere se învaţă de la înţelepciunea
Mea, pusă de Mine în cei prin care Eu trec spre tine ca să te

călăuzesc şi ca să nu pieri tu fără călăuză, căci cei fără de
călăuză peste ei pier, şi au pierit şi pier, fiule. Am spus prin
prooroci că voi trimite pe Ilie proorocul să întoarcă la Mine pe
oameni, şi pe Mine la oameni, ca să curm de peste ei blestemul
care vine peste cei ce nu stau sub scutul lui Dumnezeu pe
pământ cu viaţa lor trăită în voile Mele pe pământ ca şi în cer,
căci altfel Eu nu-l pot acoperi pe om de blestemul care vine pe
pământ. Omul nu ştie să fugă de blestem, căci cel ce ştie este
cel ce fuge sub scutul ascultării de Dumnezeu prin călăuză,
poporul Meu. Eu vin şi iarăşi te învăţ, şi vreau să pun pe masă
învăţătură pentru toţi cei ce ştiu să ia şi să rămână în ea şi să se
roage Mie pentru ea, căci duhul rugăciunii este puţin, puţin de
tot priceput de cel ce se aşează în genunchi ca să se roage la
Dumnezeu pentru viaţă. 

Eu sunt cu cetele de sfinţi, şi sfinţii sunt martorii Mei,
iar martorii mărturisesc. Numai cei ce mărturisesc, numai aceia
sunt martori şi numai aceia Îl cunosc pe Dumnezeu pe pământ,
pe Dumnezeu şi pe om, poporul Meu, căci în alt fel nu este lu-
crarea Mea peste om. Amin, amin, amin. 

— EE u, Ilie, proorocul Tău, sunt martorul Tău,
Doamne, şi mare este iubirea şi credinţa

şi lucrarea celor ce Te mărturisesc prin râvna lor cea pentru
Tine, râvnă care se scoală spre lucrare ca să întoarcă pe oameni
la cunoştinţa adevărului, la Tine, Doamne părăsit de om. În car
de slavă ne purtăm prin cuvânt peste creştetul poporului Tău,
ca să-l învăţăm pe el statul lui în Tine şi statul Tău în el,
Doamne, şi ca să nu mai fie cădere de fii de la pieptul Tău cel
ocrotitor de fii, Doamne Părinte. Amin. 

O, popor al slavei venirii Domnului acum cu sfinţii pe
pământ! Să ştii că fiii sunt cei ce au părinte, de care ei ascultă.
Noi, sfinţii Lui, Îl avem pe Domnul de Părinte, şi sfânt să fii şi
tu cu ascultarea de El, căci altfel Domnul nu este Părintele tău
şi nu stă înăuntrul tău. Când Domnul stă în om, El stă ca un
Stăpân, şi altfel El nu stă în om, şi altfel El nu poate pentru om
şi pentru paza omului, iar această înţelepciune se păstrează şi
se păzeşte numai în omul care stă sub călăuză, aşa cum au stat
ucenicii pe care eu i-am avut ai Domnului pe pământ şi cărora
eu le-am dat din duhul meu. Ucenicul trebuie să aibă în el
duhul învăţătorului său, iar altfel el nu este ucenic, altfel el nu
este martor şi nu poate mărturisi şi nu poate lucra minunat. 

O, eu vă mângâi pe voi, copii care mărturisiţi azi ca nişte
ucenici, căci aţi iubit şi aţi ştiut să fiţi ucenici, şi iată, v-a dat
Domnul lucrare mare, ca să împărţiţi din ea la toţi cei ce iubesc
să fie un duh cu voi în duhul credinţei sfinte şi al faptelor ei
apoi, în duhul cel pentru ucenici, fiilor copii. Iată, Se sprijină
Domnul pe voi, căci aţi ştiut să staţi mici sub măreţia venirii
Lui după om. Voi aveţi în voi duh iubitor de oameni, şi de
aceea nu sunteţi voi iubiţi de cei ce se iubesc pe ei în statul lor
cu Dumnezeu, căci duhul cel din voi, duhul iubitor de oameni
nu-l lasă pe om să stea în rătăcire de Dumnezeu, ci dă să-l tragă
pe om din blestem, iar când omul nu este mângâiat şi lăudat
aşa cum stă el, vă muşcă omul, fiilor, şi vă doare, şi vă doare
mereu. O, n-aşteptaţi iubire de la cei cărora le mărturisiţi voi
faptele lor rele, căci aceia se iubesc pe ei şi nu pe voi, acelora
le e milă numai de ei, fiilor copii. Adevăratul ucenic al lui Iisus
Hristos nu se uită la faţa omului, ci se uită la viaţa lui, ca să i-o
îndrepteze, ca să i-o curăţească de rău, iar voi aveţi duh iubitor
de oameni, şi puţini ştiu cât de înălţătoare şi de folositoare de
suflet este lucrarea acestui duh bun. Ca şi Domnul îi îndemn
şi eu pe cei ce au fost şi pe cei ce sunt şi pe cei ce vor fi popor
al acestui cuvânt al venirii Domnului după om, pe toţi îi în-
demn să-şi muşte limba decât să lovească în voi cu vorbire de
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rău şi cu învinuire pe voi pentru faptele lor cele neascultătoare
de Dumnezeu, şi îi îndemn să nu se oprească ei în ceata celor
răzvrătiţi, să nu se mai lase atraşi şi să nu-i mai atragă pe cei
răzvrătiţi, căci răzvrătiţii sunt cei nemulţumiţi, iar nemulţumiţii
sunt cei ce se cred meritoşi pentru mintea lor, pentru faptele
lor, dar ei sunt cei semeţi, iar cei semeţi cad, căci aceasta este
plata semeţiei din om. Voi însă fiţi în Duhul Domnului, în
duhul dreptăţii a toate, căci omul trebuie să fie mic, iar Dom-
nul, mare, fiilor copii. Întăriţi-vă la veghe şi prindeţi puteri bu -
ne pentru paza poporului cel credincios, căci omul are nevoie
de cârmă peste el, chiar dacă lui îi este greu aceasta. Să-l în -
văţăm umilinţa pe om, fiilor umiliţi. Numai cel cu duh umilit,
numai acela are viaţă călăuzită sub scutul Domnului, iar cei ce
nu pot aşa, vor înţelege peste ei armele mustrării sfin te, şi vor
căuta spre pocăinţă şi spre iubire cu sfială, aşa cum numai
sfinţii au. Amin. 

O, Doamne, lucrarea ucenicilor e uşor de dus de către
cei ce iubesc să fie ucenici, dar lumina lor pentru cei călăuziţi
de ei, e grea de tot, Doamne. Greu mă mai apăsa şi pe mine
nepăsarea lui Israel, dar poporul de azi trebuie să înţeleagă de
la Tine lucrarea dreptăţii a toate, Doamne, că vremea e spre
sfârşit de timp. Să nu Te învinuiască pe Tine pentru neas-
cultarea lui omul îndărătnic, omul care cade în sine, care cade
din Tine, Doamne. 

O, popor care stai la învăţat! Duhul meu întorcător de
om spre Dumnezeu îţi spune ţie aşa, spre înţelepciunea ta:
creştinii care cad, nu cad din pricina altora sau din pricina lui
Dumnezeu sau a lucrătorilor lui Dumnezeu; aceia cad după ce
se învaţă cu Dumnezeu şi pentru că le place să găsească fiecare
de făcut câte ceva pe pământ, dar nu ceea ce trebuie făcut pe
pământ. Aceia cad în sine, şi apoi cad din Dumnezeu; aceia
cad din iubire, şi apoi din Dumnezeu. Din cei ce au venit şi vin
în acest popor al venirii Domnului la om, fiecare voieşte să
aibă ceva de făcut cu mâna sau cu darurile cele din firea lor, şi
nu poate să-i aibă Domnul tari pentru El, pentru voia Lui pe
unii ca aceştia, căci lucrările Domnului sunt tari şi veşnice, iar
omul e deprins prea mult cu vremelnicia şi cu lucrările ei, care
îl trag mereu, mereu pe om din Dumnezeu, şi iată de ce n-a
putut Domnul să propăşească mult cu planul Său şi cu mult
popor, popor închegat prin ascultare şi prin iubire. 

O, popor sfinţit de cuvântul cel mult al Domnului! Înva -
ţă ceea ce Domnul a spus pentru cei ce-L vor urma pe El: «Cel
ce voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia
crucea şi aşa să-Mi urmeze». Amin. Aceasta înseamnă să as-
culte omul şi să iubească să aibă cruce, să stea sub greul Dom-
nului, căci altfel mintea omului este dusă de valuri; aceasta
înseamnă să se nască omul din Dumnezeu şi să nu mai aibă
alţi părinţi sau fraţi sau rude sau prieteni în lume, căci cei ce
nu pot aşa, aceia nu pot fi ucenicii Domnului, aşa a spus Dom-
nul, iar Domnul i-a învăţat pe ucenici să-i cunoască ei pe cei
ce sunt ai Lui, şi le-a spus: «Îi veţi cunoaşte după roadele lor
pe cei ce sunt ai Mei». Iată, aceasta este lucrarea ta, popor venit
spre venirea Domnului. O, nu poţi sluji la doi stăpâni deodată
dacă ai venit pe calea venirii Domnului. Tu crezi că poţi, tu
zici că poţi, tu faci să poţi, dar asta înseamnă că nu poţi, căci
pe unul din ei îl părăseşti, şi tu nu crezi că aşa faci, şi adevăr
adevărat este în cuvântul Domnului care spune răspicat calea
celor ce vin să fie cu Domnul. Amin. 

O, Doamne, eu am trăit numai în Tine şi numai pentru
Tine am lucrat, şi aspră mi-a fost şi pentru mine şi pentru om
râvna mea cea pentru Tine, şi pentru aceasta nu m-a biruit omul
necredincios sau puţin credincios, şi m-ai biruit numai Tu, iar

eu numai pentru Tine am râvnit. O, dă-i poporului Tău, dă-i
Tu din duhul meu, dă-i, Doamne. Aşa să-Ţi fie Ţie ucenic
poporul Tău de azi, Doamne. Amin, amin, amin. 

— OO,adânc al râvnirii după Dumnezeu, o,
proorocule mare! Tu M-ai avut numai pe

Mine mamă şi tată şi frate şi soră şi prieten, şi de aceea ai avut
tu Mie ucenici, şi toţi erau în duhul tău, şi nu cădeau din el cei
ce aveau din duhul tău. Când unui creştin îi este dor de sine,
atunci el doar se preface că stă cu Mine dacă stă, şi unul ca acela
caută cu ochii lui în jur creştin care să-i placă cu el însuşi în el
şi în jurul lui, şi unul ca acela se bucură când se clatină încă alt
creştin, ca să poată şi el să se clatine; unul ca acela se bucură să
aibă cu cine se asemăna când îi este dor de sine şi de clătinare
apoi, căci clătinare este iubirea de sine pentru cei ce caută pe
cale cu Domnul în felul lor şi nu în felul cel sfânt al căutării.
Această clătinare nu este din vina altuia, ci este o fire înnăscută
în om, şi de care omul n-a scăpat când a dat să-şi piardă viaţa
ca să şi-o câştige apoi în Mine. Eu însă am spus din timp că sita
de sortare este în mâna Mea, ca să rămân în ea cu boabele în-
tregi de grâu, şi iată, bobul neîmplinit, bobul ştirb, bobul sec dă
să-Mi strivească de la mijloc cu îngâmfarea lui grâul cel plin
de Mine, dar Eu veghez şi caut cu milă după cel îndărătnic şi îl
strig, doar Mă va auzi când îl strig. 

O, nu e nimeni, nimeni vinovat pentru un creştin care se
clatină, ci numai dorul de păcat îl face pe el să se lase spre voile
lui, în zeama lui, care i se pare mai dulce decât iubirea cea
statornică între fraţi şi pentru fraţi. Eu am spus: vai celor ce
pentru clătinarea lor, pentru nestatura şi nestatornicia lor lovesc
în părţi pe cei ce prin greu şi prin ispite se păstrează sub lucrul
Meu cel călăuzitor şi călăuzit! Eu pe cei ce îi iubesc îi îndemn
să stea sub călăuză, dar vai celor ce ies de sub călăuză şi încă
se numesc ai Mei aşa cum sunt ei! Este scris în Scripturi:
«Cunoscut-a Domnul pe cei ce sunt ai Săi», şi pe tot poporul
Meu, Eu, Domnul, îl îndemn să întărească pentru el statul sub
călăuză, ca să-l cunosc Eu pe el. Amin. 

O, poporul Meu cel de demult, şi tu, poporul Meu cel
de azi şi cel de mâine, ridică-te dacă ai păcate şi curăţă-le de
pe tine şi de pe Mine, fiule, căci Eu sunt bun şi blând pentru
tine şi te aştept, tată. Am adus spre vedere în mijlocul tău multe
pomelnice cu păcate, multe ascunderi de Dumnezeu şi de cei
ce sunt de la Dumnezeu lumină a omului spre Mine, şi acestea
stau înaintea Mea necurăţate, tată. Ascunderea faptelor şi a vor-
belor ascunse s-a făcut mare întuneric pe calea Mea spre tine
şi pe calea ta spre Mine. O, curăţă-ţi, fiule neascultător, calea
rugăciunii tale spre Mine. Nu uita că fiecare va sta la rândul
cetei sale, precum este scris. Nu uita că dacă nu va avea cine
să dea pentru tine mărturie bună înaintea Mea, tu vei plânge
fără mângâiere în ziua mărturiilor, fiule. O, scoală-te, dar, şi
curăţă-ţi fiinţa de cele acoperite ale tale între frate şi frate, şi
prin care cad fraţii, căci biserica Mea este cea care stă în lumină
şi în unire prin lumină. Cel drept este cel iertat. Cel ascuns stă
sub necreştere, sub necunoaştere. Te-am învăţat, poporul Meu,
să nu fugi, tată, de cei ce trebuie să-Mi dea Mie pentru tine
bună mărturie. O, nu fugi de ei, ci fugi spre ei, aşa te-am în vă -
ţat. Te-am învăţat să mergi şi să-i întrebi pe ei despre Mine şi
despre tine. Toate te-am învăţat pentru viaţa ta. Împlineş te-le,
tată, şi bate la poartă ca să fii primit şi curăţat de cele des păr -
ţitoare între tine şi Dumnezeu. Oricât ai fi de vinovat faţă de
fratele tău, poţi să te curăţeşti dacă voieşti. Întoarce-te! Vine
pe pământ plată pentru faptă. Împacă-te cu Dumnezeu cu inima
deschisă şi nu altfel, fiule clătinat, fiule nemulţumit. O, vino
la Mine cu cel ce i-ai greşit conştiinţei lui. Cu cel ce ţi-a greşit
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ţie, vino la Mine şi nu veni singur. Veniţi, voi, cei greşiţi, şi Eu
vă voi vindeca pe voi. Hai să lucrăm măcar ca pe pământ, tată,
măcar aşa cum este lucrată pe pământ lucrarea ivirii dreptăţii
şi apoi a împăcării între fraţi. Lucraţi scăpare pentru conştiinţa
celor ce pot cădea prin voi de la pieptul Meu. Vreau să Mă laud
cu voi pentru această lucrare lucrată între voi ca nişte fraţi
iubiţi ai Mei, şi apoi ca nişte fii. Vreau să vă fiu frate ca să vă
ajut, şi părinte ca să vă povăţuiesc. Vindecaţi-vă de tot ce nu
este frumos în voi, de tot ce aţi rănit în puterea şi în conştiinţa
celor de o cale cu voi. Această lucrare înaintemergătoare aduce
după ea slava ei. O, iubirii îi trebuie drum curat, tată. Hai să
fim vii, fiilor. Eu sunt Dumnezeul celor vii, al celor care se văd
şi al celor care văd ca Mine şi nu ca omul. Învăţaţi din cuvântul
Meu de peste voi statul vostru în Dumnezeu şi statul lui Dum-
nezeu în voi, fiilor. 

O, nu citiţi în zadar cuvântul Meu de peste voi! Învăţa -
ţi-l ca Dumnezeu şi nu ca omul, fiilor învăţaţi de Dumnezeu şi
nu de om, tată. O, voiesc să vă păstoresc cu lacrimi, ca să Mă
ascultaţi, ca să Mă primiţi, tată. Curând, curând vă strâng iarăşi
ca să vă păstoresc şi ca să vă curăţ de cele ce vă despart de
Mine, fiilor. Curând, curând Eu vă aştept la izvor, vă aştept cu
multul ca să vă aşezaţi sub învăţătura Mea şi a celor ce vor da
mărturie bună despre voi înaintea Mea. O, învăţaţi de la Pavel,
apostolul Meu, care şi-a spus păcatul învrăjbirii lui peste bise -
rica Mea, şi apoi, Eu chemându-l pe el la pocăinţă, el s-a um -
plut de Duhul Meu şi Mi-a fost ucenic, şi apoi şi-a scuturat harul
Meu din el peste biserica Mea, pe care o creştea şi o înţelepţea
ca un păstor umilit, ca Mine, tată, căci Eu îl um plu sem pe el de
har, pentru umilinţa lui şi pentru credinţa lui şi pentru multa lui
apoi lucrare a împărăţiei Mele peste om şi în om. 

Învaţă, poporul Meu, statul tău în Mine şi statul Meu în
tine, şi Eu te voi învăţa dacă vei sta la învăţat, dacă vei veni la
învăţat, dacă vei iubi învăţătura Mea. Amin, amin, amin. 

Voi, fiilor unşi cu untdelemnul sfinţeniei Mele pentru ca
să ridicaţi glas înaintea Mea spre iertarea păcatelor lumii,
ridicaţi pomenire şi rugăciune la Mine pentru calea celui ce a
plecat acum de pe pământ şi care a purtat pe pământ numele
de patriarh al bisericii neamului român. Inima lui şi gura lui
l-au aşezat ca arhiereu al Meu pe cel ce este de la Mine uns al
bisericii Mele acum, la sfârşit de timp, şi prin care am biruit
cu biserica Mea acum, când nu mai este pe pământ lucrare de
biserică după orânduiala Mea. Acesta, care a plecat acum, are
la Mine scrisă lucrarea aceasta a Mea prin el, căci Eu i-am cu-
vântat lui, iar el s-a sculat şi M-a ascultat şi a împlinit şi a rostit
peste cel uns al Meu nume de arhiereu al bisericii Mele cea de
la sfârşit de timp. Eu, Domnul, vă aşez pe voi să-i neteziţi lui
calea spre Mine acum, iar Eu voi privi şi voi lucra pentru el,
fiindcă am scrisă de la el lucrarea lui cea pentru Mine, cea pen-
tru biserica Mea cea vie. Puneţi pentru el calea psalmilor şi
rugăciune de iertare, iar Eu voi lupta pentru sufletul lui, căci
Mi-a dat împlinire cuvântului Meu când Eu i-am cerut. 

Să audă duhul cel potrivnic acest cuvânt şi să Mă lase
pe Mine să judec peste sufletele cele ce au scris la Mine lucrare
împlinită a cuvântului Meu rostit peste ele. Amin. 

Binecuvântată să fie rugăciunea voastră către Mine pen-
tru el, căci el este adus acum spre voi de către înger şi se uită
cu durere şi aşteaptă, fiilor, aşteaptă izbăvirea lui, aşteaptă, fi-
ilor, aşteaptă. Amin. 
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Sărbătoarea sfântului mucenic şi tămăduitor 
Pantelimon

Dojana este duh dătător de viaţă. Meşteşugul păstrării vieţii şi a
sănătăţii. Biserica neamului român „îşi caută capul”, dar Domnul 

prooroceşte clătinarea ei. 

MM ă vestesc la porţi ca să intru în carte. Dumnezeu
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, acesta este numele

cu care intru în carte şi Mă fac cuvânt. Cei ce se întâlnesc, se
salută unii pe alţii când se întâlnesc şi când se despărţesc. Aşa
şi Eu lucrez când Mă întâlnesc cu poporul cuvântului Meu, cu
care-l hrănesc pe el ca pe cel credincios, căci mult de tot îl
iubesc Eu, Domnul, pe cel ce crede în venirea Mea cuvânt pe
pământ, şi cu mult mai mult de atât îl iubesc pe cel ce se face
înaintea Mea cuvântul Meu cel împlinit. Amin. 

În cer şi pe pământ Eu numai cu îngerii şi cu sfinţii Mă
port, iar altfel nu, şi i-am spus şi omului aceasta, de la început
i-am spus că nu e bine să fie omul singur, şi apoi Eu am luat
din coapsele lui şi i-am făcut tovarăş pe potrivă, ca să mărturi -
sească unul pentru altul înaintea Mea când Eu ridic întrebare
peste om, peste viaţa omului, peste ascultarea sau peste neas-
cultarea de Mine a omului. 

O, popor al cuvântului Meu, nu este bine să fie omul
singur, tată, iar Eu te-am strâns în chiticele ca să asculţi de
Dumnezeu şi de la Dumnezeu şi ca să-ţi pot Eu întreba viaţa,
fiule, şi ca să pot Eu lucra după orânduiala Mea cea pentru om.
Vin azi şi te îndemn spre sănătate, tată, sănătate de duh şi de
trup, şi am sfinţi vindecători în venirea Mea la tine. Iată ce
povaţă îţi dau: nu căuta să mergi cu înger slab, nu căuta pe cel
ce se potriveşte cu tine, pe cel bolnav ca şi tine, ci caută după
cel ce se potriveşte cu Mine, tată, şi însoţeşte-te cu el pentru
creşterea ta, pentru statura ta, şi mergi cu cel treaz peste statura
ta, şi fericit vei fi când tu te vei însoţi cu cel ce are în el duh
dătător de viaţă, că nu-i de ajuns peste tine om cu suflet viu şi
atât. Dojana este duh dătător de viaţă, şi cu cât omul este mai
duhovnicesc, cu atât mai mult greşelile mici el le vede mari, şi
atunci el caută după cel ce vindecă greşeala lui, şi aceasta este
înţelepciunea care nu-l lasă pe om să moară, care nu-l lasă să
cadă, căci căzut şi mult căzut este omul care se înalţă pe sine,
poporul Meu. O, te învăţ, tată, vindecarea, căci duhul cel
vinde cător este raza care-ţi descoperă ţie rana cea ascunsă ca -
re-ţi mănâncă pe dinăuntru viaţa. Te învăţ vindecarea ta, fiule,
căci Eu Mi-am pus viaţa pentru om, iar omul dă să şi-o câştige
ori de câte ori îi este atinsă viaţa, dă omul să-şi câştige drep-
tatea înaintea celui ce-i întreabă viaţa ca să i-o vindece, dar nu
este bine să fie omul singur, o, nu este bine aceasta, nu este
bine să se ascundă omul cu viaţa sa cea nevăzută de om. O, nu
i-a fost bine lui Cain că s-a ascuns cu fapta vieţii sale, ci i-a
fost rău, tată. Vin la tine cu sfinţi vindecători, ca să te înveţe şi
ei meşteşugul păstrării vieţii şi a sănătăţii ei, vin cu lucru sfânt
peste tine, poporul Meu, căci Eu vin la tine ca să pregătesc în
tine împărăţia Mea, iar aceasta cu ce se pregăteşte? Cu voia
Mea în om se pregăteşte ea, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

— CC redinţa mea în Tine, Dumnezeule Tată,
Fiule şi Duhule Sfinte, m-a făcut vinde -

cător al meu, şi apoi m-a făcut vindecător peste oameni, căci
oamenii sunt bolnavi, Doamne. Se duce omul la doctor ca să-şi
lungească viaţa, Doamne, ca să-şi câştige viaţa trupului său,
Doamne, iar când doctorul nu poate să-l mai ajute din pricina
multelor lui pietre ascunse în adâncul rărunchilor lui, atunci
caută omul spre Tine şi nu ştie cum, căci omul n-are peste el
învăţător, Doamne. Tu Îţi înveţi mereu poporul, Tu aşezi mereu
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peste el duh dătător de viaţă, Doamne, şi toţi cei ce vor să ia
învăţătură iau din învăţătura cea de peste poporul Tău, căci Tu
aşa ai binevoit, că iată, de la margini la margini glasul cuvân-
tului Tău se împarte pentru viaţa oamenilor, căci Tu eşti lumina
şi viaţa oamenilor dacă eşti în lume, Doamne. 

O, popor al Cuvântului, Care este Fiul Tatălui Savaot!
M-a făcut Domnul doctor vindecător pentru omul credincios
Lui. În mijlocul tău este cuvântul vieţii, Domnul vindecătorul.
Ia-L şi fă-L cu putere de vindecare peste tine. Ia-L şi dă-L celor
bolnavi, căci căzut şi bolnav este omul care se înalţă pe sine
împotriva altui om, şi sănătos este omul care primeşte peste el
om cu duh dătător de viaţă, doctor vindecător peste viaţa lui. 

O, popor de demult, vino la vindecare, vino la Domnul,
că i-ai fost demult popor al Său. Vino să iei peste tine îm-
plinirea împărăţiei Lui în tine, căci scris este: «Vor fi asemenea
Lui, căci Îl vor vedea cum este». Deschide-ţi inima, deschide
ochii şi vezi-L pe Domnul, vindecătorul tău, că nu este bine să
fie omul singur. Cel singur nu se poate vindeca, ci se poate
vătăma, şi greu mai poate fi scos din el însuşi omul ca să fie
vindecate pietrele din rărunchii lui cei atât de adânciţi în el.
Vino, popor atât de mult hrănit cu laptele Domnului, vino la
El, căci te-ai abătut de la pieptul Lui, dar scoală-te şi vino îna -
poi ca să-ţi dea Domnul iarăşi vindecarea, căci tu în ziua măr -
tu riilor vei fi întrebat de toată învăţătura cea de peste tine a
Domnului şi va fi să dai acest răspuns, şi te ajută Domnul să-l
dai şi bun să-l dai, dar vino spre vindecare, vino la lumină, căci
lumina le învederează pe toate şi te face liber de cele ce apasă
peste tine dinăuntrul tău şi nu din afara ta, cum dai tu să spui.
Vino să stai sub învăţătura Domnului cea cu duh dătător de
viaţă în ea, şi ai grijă să nu mergi pe cale cu înger slab, căci
aşa nu creşti, ci scazi. Vino la apa vindecării, că vine Domnul
şi te vindecă, vine cu îngerii şi cu sfinţii Lui. O, nu sta deopar -
te! Scoală-te şi vino! Umileşte-te şi vino! E Domnul! Fii cre -
dincios venirii Lui şi vino! Amin. 

O, Doamne, dă-le vindecare, pentru rugăciunile sfinţilor
Tăi. Se duce omul la doctor ca să-şi lungească viaţa sa în el,
Doamne. Să vină şi la Tine omul, ca să-Ţi lungească în el şi viaţa
Ta, Doamne. Eu aşa îl învăţ azi pe om, căci sunt vinde cător, şi
de la Tine sunt peste om, o, Doamne. Amin, amin, amin. 

— EE u, Domnul, îl vindec pe cel ce Mă chea -
mă după adevăr în ajutorul lui pentru

viaţa lui, dar doctoria Mea cea mai dulce este să ia omul de la
Mine în el împărăţia Mea, şi după voia Mea s-o ia, căci dacă
omul îşi alege după voia lui, el risipeşte, căci nu aşa se câştigă,
o, nu aşa, tată, nu aşa, fiilor. 

O, copii care Mă purtaţi cuvânt de la Mine la om! Să
înveţe omul să ia de la Mine, nu de la el. Am mai spus poporu-
lui Meu, mereu i-am spus lui că cine se leapădă de voi, de Mine
se leapădă şi nu de voi, căci voi sunteţi servii Mei şi nu trebuie
să fiţi dispreţuiţi şi judecaţi, ci trebuie să fiţi primiţi, fiilor, căci
iată, cei ce M-au judecat pe Mine cu nemulţumire acum două
mii de ani, aceia au fost cei ce au fost judecaţi, aceia, şi nu Eu.
O, vreau să-l fac atent pe poporul Meu să vegheze şi să stea
sub veghe şi vreau să-l iau la sân şi să-l învăţ să nu cadă din
credinţă, căci vremea e în ea cu lepădarea de Dumnezeu a
omului, şi nu se vede această vreme ca să se poată omul feri
de ea, căci e ceaţă peste ea, şi nu peste pământ e ceaţă. Pe
pământ e soare, dar peste vremea aceasta a lepădării de Hristos
e ceaţă, tată. 

O, poporul Meu cel mult învăţat şi oblojit de Mine!
Veghează, tată, mai mult acum, veghează să nu cazi în păcatul
lepădării de Hristos, că a venit lepădarea de credinţă peste bise -

rica lumii, şi ea s-a lepădat, căci n-a vegheat. Acum veghează
tu, veghează cu Mine, tată, ca să nu vină pe neştire peste tine
ceea ce a venit peste biserica lumii, să nu vină peste tine
această ispitire şi tu să nu-i cunoşti faţa, căci ea este bine
învelită ca să nu cunoşti tu minciuna ei. O, fiule, lepădarea de
Hristos începe de acolo de unde tu nu primeşti îndreptarea pen-
tru viaţă, şi aceasta începe de la păcatul nemulţumirii tale, tată,
căci cel nemulţumit se compătimeşte pe sine şi apoi se încru -
zeşte şi apoi se întunecă şi apoi pierde darul credinţei şi se
leapădă de Hristos, şi acest păcat al lepădării de Hristos vine
de la început, tată, vine încă de la Adam, cel ce s-a nemulţumit
în sine când Eu i-am cercetat viaţa, iar când i-am cercetat-o,
când i-am întrebat-o, el a dat vina pe femeia pe care Eu o lu-
asem din coapsele lui, şi a fost nemulţumit că Eu am umblat la
neascultarea lui, şi apoi el M-a lepădat de peste el. Iată, cine-şi
iubeşte viaţa sa, acela uită de salvarea sufletului său, uită de
Dumnezeu, şi aşa este uitarea sufletului, aşa şi nu altfel, popo -
rul Meu. O, ai grijă să nu cazi în păcatul lepădării de credinţă,
Ierusalime hrănit cu Duhul Sfânt, şi acest păcat începe de la
păcatul nemulţumirii, fiule, dar sfinţii Mei se roagă la Mine
pentru tine şi Îmi spun aşa: 

— OO,Doamne, dacă în poporul Tău sunt fii
nemulţumiţi de alţii şi nu de ei, dacă

sunt în poporul Tău fii îndărătnici, dacă între ei sunt din cei
slabi în credinţă din pricina prostiei minţii lor, o, vindecă-i pe
ei, Doamne, în ceasul acesta greu. Ne rugăm Ţie, Doamne,
pentru vindecarea celor fără de statornicie, vindecă-i pe ei de
păcatul îndreptăţirii de sine şi al judecăţii şi fă-i să se teamă de
venirea Ta şi să se aşeze întru ea şi să se aşeze ei împărăţie a
Ta, ca să-i cunoşti Tu pe ei, Doamne, căci scris este: «Vor fi
asemenea Lui, căci Îl vor vedea cum este». Amin. 

— II ată, cerul de sfinţi stăruieşte la Mine pentru
tine, poporul Meu. O, fii înţelept, tată, că

iată ce înţelepciune îţi dau azi să înveţi. Caută, fiule, să fii ase -
menea Mie, că dacă nu vei căuta aşa, tu vei trage pe mulţi de
pe calea Mea, iar aceia vor fi asemenea ţie, căci te vor vedea
cum eşti şi îţi vor urma. O, nu aşa, tată, căci dacă faci aşa, Îmi
risipeşti agoniseala, iar Eu cu trudă şi cu lacrimi Îmi culeg
munca. O, nu Mă ţine pe Mine să merg în coate şi în genunchi
pentru viaţa ta, nu mai fă aşa, fiule. Eu Mă fac asemenea ţie ca
să te atrag apoi în Mine, tată, dar dacă tu nu te faci apoi aseme-
nea Mie, nu poţi să fii scris cu cei ce sunt ai Mei. Caută, fiule,
peste tine duh treaz pentru viaţa ta, caută spre cel cu duh dă tă -
tor de viaţă în el, nu căuta cu cel cu care te potriveşti tu, ci cau -
tă pe cel ce împlineşte cuvântul Meu peste el şi peste cei din
jurul lui. O, nu căuta cu cel ce şovăieşte ca să şovăieşti şi tu,
nu căuta să te clatini ca să se clatine şi altul şi să ai tu ucenici
ai clătinării tale, ucenici care să semene cu tine. Caută să am
Eu rod, şi nu tu. Caută să poţi ca Mine şi nu ca omul, tată. Eu
rabd neghina ca să nu strivesc viaţa grâului, iar grâul Mi-l în-
grijesc şi Mi-l ud, şi neghina se usucă, căci aşa este firea ei,
fiindcă ea nu este bună de mâncat. Eu neghinei nu-i spun grâu
dacă stă prin grâu, dar tu, fiule, îi spui ei grâu pentru că nu-L
iubeşti pe Dumnezeu, iar dacă faci aşa, vine pe neştire peste
tine păcatul lepădării de credinţă şi te va prinde sub el şi nu-i
vei cunoaşte faţa lui cea ascunsă dacă acum nu te scoli să înveţi
de la Mine peste tine împărăţia Mea în tine şi lucrarea Mea
pentru cele dinăuntru ale tale, care, iată, te învinuiesc înaintea
Mea şi caută să te ducă spre păcatul lepădării de credinţă, tată.
O, veghează, fiule. Nu e de joacă ceea ce Eu îţi spun acum, că
iată ce înţelepciune ţi-am dat Eu ţie azi să înveţi şi să ştii şi să
lucrezi, şi să fii asemenea Mie apoi, ca nu cumva să-i tragi pe
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mulţi spre tine dacă nu te vei asemăna Mie, ca nu cumva să
ajungă aceia să fie asemenea ţie şi să te urmeze şi să Mă
părăsească pe Mine, tată. O, nu aşa, ci scoală-te să fii după voia
Mea şi cu înger tare, cu cel ce este al Meu şi nu al tău, fiule,
căci dacă este al tău, este asemenea ţie, căci te vede cum eşti,
după cum este scris. 

Iată, biserica din lume îşi caută iarăşi cap al ei, dar spre
Mine ea nu caută cu nici un chip. Privesc peste ea şi văd în ea
dureri de cap şi de trup, zvârcoliri fel de fel ca să-şi aleagă
capul, căci cel de până acum cap al ei a fost trimis la Mine ca
să văd ce fac cu el, iar ea să-şi aleagă alt cap. Eu însă întăresc
şi spun că peste ea Eu nu mai număr, căci am terminat de nu -
mărat, Mi-am împlinit numărul şi am sfârşit, iar ea se va desface
de acum, şi foc va ieşi din mijlocul ei şi o va topi. Amin. 

O, tată, o, biserică neascultătoare de Dumnezeu! Am
venit la tine cuvânt de pace şi nu M-ai primit şi nu M-ai crezut
că Eu sunt Cel ce sunt. Eu, Domnul, nu mai număr pentru tine,
căci Mi-am sfârşit număratul, iar tu îţi vei pune tu cap aşa cum
vei voi, aşa cum vei birui tu, căci pe Mine nu M-ai lăsat să te
cârmuiesc pentru viaţa ta, pentru pacea dintre Mine şi tine. Foc
va ieşi din mijlocul vostru, voi, cei ce vă ridicaţi acum să vă
puneţi cap şi să vă numiţi pe mai departe biserică, şi veţi striga
la Mine din foc, căci îngerii Mei vor lucra peste voi ca peste
Sodoma şi Gomora, iar cei ce între voi sunt ai Mei, vor ieşi din
foc, şi curăţiţi vor fi scoşi din foc, iar Eu îi voi îngriji pe ei şi
le voi da de lucru în via Mea cea nouă, şi altfel nu va fi, căci
biserica neamului român n-a aplecat urechea ei la strigarea
Mea de peste ea, iar acum ea se va frânge şi va cădea peste ea
vina ei, căci nu M-a primit când i-am bătut în uşă ca să-i dau
haină scumpă şi să fie ea. Acum Eu, Domnul, voi lucra pentru
odihna celui ce a fost trimis la Mine nu din voia Mea, ci din
voia celui ce vrea să se aşeze cap al bisericii, iar Eu voi vindeca
sufletul lui în cer şi îl voi mângâia, căci în vremea lui de patri-
arh al neamului român Mi-a dat Mie ascultare când i-am cerut,
şi Mi-a aşezat pentru Mine şi pentru biserica Mea cea vie
arhiereu după voia Mea, şi Eu Mi-am împlinit planul Meu cel
pentru dăinuirea înaintea Mea a bisericii Mele, biserica lui
Hristos pe pământ. Amin. 

Şi acum, copii din porţi, chemăm la sărbătoare cerească
pe poporul Meu cel de demult al Meu, şi pe cel ce-Mi este azi
popor, şi pe cel ce se ridică să fie, şi spun aşa: 

Binecuvântată să-ţi fie calea spre izvorul învăţăturii
Mele, popor purtat cu duhul şi cu trupul spre izvor! Îngerii şi
sfinţii să-ţi netezească înaintea ta calea. Cerul şi pământul să
slujească Mie şi ţie, căci ne întâlnim, tată, ca să ne mângâiem
ranele şi să ne îndulcim bucuriile. Mama Mea cea dulce îşi
pregăteşte pentru tine îmbărbătările şi mângâierile ei, iar tu,
popor pregătitor de sărbătoare a mamei Mele în mijlocul tău,
scoală-te şi aşează sărbătoarea şi masa ei şi toate cele de pe
masă, căci Eu voi veni şi voi umple masa şi voi da poporului
Meu. Amin. 

Vă las spre odihnă, copii care-Mi primiţi cuvântul.
Coborârea Mea e grea peste voi. Eu însă trebuie să-L ascult pe
Tatăl, iar voi, pe Mine, fiilor trudiţi şi atât de puţin ajutaţi de
pe pământ sub sarcina Mea. Dacă cineva iubitor de sine dintre
cei ce-şi zic ai Mei se gândesc cu rău, cu duh de judecată şi de
învinuire la voi, unul ca acela îl învrăjbeşte pe duhul rău ca
să-şi facă poartă spre voi şi să vă facă dureri, fiilor plăpânzi.
Omul vrea cale de împăcare cu Mine, dar vrea ca să tai Eu de
la Mine din cele ce aştept Eu de la el, şi nu vrea să taie el din
cele ce îl ţin pe el fără chipul şi asemănarea Mea peste el, peste
fiinţa lui şi peste fapta lui, căci lumea e şireată şi nu-l lasă pe

om să stea lângă Mine aşa cum este de stat când omul stă pe
calea Mea. Îmi voi învăţa poporul cum să-şi facă bine unii al-
tora fiii poporului Meu, cum să se iubească unii pe alţii întru
Mine toţi, căci dacă Eu nu-i învăţ mereu, duhul rău nu stă, şi
dă să-Mi strivească statul în Mine al poporului Meu. 

Pe cel ce între fiii Mei de azi poartă numele de Pante-
limon, Eu, Domnul, îl îndemn să-şi poarte paşii cu călăuză, aşa
cum călăuza îşi poartă paşii după el. Amin. 

Iată, se împlineşte azi un an de când un copil al poporu-
lui Meu s-a smuls din braţul Meu şi M-a părăsit, căci s-a uitat
prea mult la sine şi s-a ascultat prea mult pe sine şi nu s-a putut
duce pe sine dacă a făcut aşa, iar duhul rău a biruit pentru ca
să-l scoată pe el de la Mine şi ca să-l ducă în lume, şi el s-a
dus, şi Mă doare, Mă doare adânc rana pe care acest fiu a lă -
sat-o în Mine şi în inimile fiilor poporului Meu. Vai celui ce
se face cădere pentru cei slabi, şi de aceea îţi spun să stai sub
ascultare cu iubire, să stai sub duh călăuzitor, Ierusalime, căci
diavolul are mare ură pe poporul Meu şi dă să Mi-l dezbrace
de veşmântul slavei, cu care Eu îl îmbrac mereu, mereu pe el,
ca să fie el al Meu. Amin. 

Pace vouă, fiilor! Cu mare veghe împliniţi tot cuvântul
Meu de peste voi, ca să fie asemenea vouă cei ce Mă caută la
voi. Uniţi cu toţii într-un gând şi într-o faptă, aşa să pregătiţi
voi acum venirea la izvor a poporului Meu, la sărbătoarea
mamei Mele cea plină de iubire pentru cei ce învaţă la şcoala
iubirii iubirea Mea cea fără de sfârşit şi fără de schimbare în
om, fiilor. Amin, amin, amin. 

Încă un picuţ de cuvânt peste voi. Vă dau, fiilor, pe mai
departe puteri şi multă binecuvântare pentru lucrul cel de în-
noire şi de nou Ierusalim peste casa în care Eu, Domnul, am
lucrat înaintea poporului Meu prin trâmbiţa Mea Verginica. Se
schimbă la faţă locul în care Eu, Domnul, am coborât pe
pământ prin trâmbiţa Mea de Mi-am hrănit un popor. Tot lucrul
acolo să vă fie binecuvântat şi cu pace multă lucrat, căci am
putere peste locul acela, aşa cum Eu am proorocit că voi avea.
Amin. 

*

ÎÎ n taină mare grăiesc acum, în taină, tată, ca să pot
să împlinesc mai întâi. Iată, grăiesc acum cuvânt de

împlinit, şi se va împlini cuvântul Meu, şi se va da ascultare
cuvântului Meu prin puterea Mea. Amin. 

Îmi apropii la sân acum pe cel pe care Eu, Domnul, l-am
aşezat în zilele începutului Meu prin trâmbiţa Mea Vergi nica,
l-am luat şi l-am aşezat pe el atunci însoţitor al trâmbiţei Mele,
şi l-am unit în chip curat pe el cu ea prin cuvântul Meu cel
sfânt, iar ei Mi-au împlinit aşa, şi au fost scrişi în cartea vremii. 

Mi-am zidit cu poporul Meu, în zilele începutului Meu
cu Verginica, Mi-am zidit o casă şi Mi-am aciuat lucrarea Mea
sub acoperişul ei pe pământ, dar păcatul cel de la neveghe şi
de la neascultare şi de la slăbiciunea poporului Meu Mi-a adus
casa spre dărâmare, şi ea s-a dărâmat cu sat cu tot, şi a rămas
acolo de mărturie piatră de neclintit, care mărturiseşte şi va
mărturisi că Eu, Domnul, M-am odihnit în vremea aceea în
locul acela cu calea cuvântului Meu peste pământ. Şi dacă s-a
dărâmat casa aceea, Eu Mi-am luat trâmbiţa şi am plecat pri -
begi, şi apoi Ne-am oprit şi am însemnat un petec de pământ
şi am ridicat la lucru pe poporul cuvântului Meu din vremea
aceea şi am zidit o altă casă, şi apoi M-am odihnit în ea cu
cobo rârea cuvântului Meu pe mai departe pe pământ sub aco -
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perământ sfânt. 
Au trecut apoi şapte ani, şi Eu Mi-am luat trâmbiţa la

cer, am luat scula Mea din mijlocul poporului Meu, căci trupul
ei s-a topit de dureri şi de lacrimi şi de adânc suspin al Meu în
ea, suspin fără mângâiere în trâmbiţa Mea, dar casa cea
binecuvântată pentru lucrarea Mea în ea a rămas pe pământ
fără veghe sfântă peste ea, şi iată, ea strigă la Mine, demult,
demult strigă la Mine cărămida ei, strigă şi plânge de atunci
mereu şi aşteaptă să-i dau înfăţişare sfântă, căci pentru loc de
sfinţenie a fost ea zidită pe pământ. Au rămas atunci în casă
copiii surioarei trâmbiţei Mele. Ei însă au iubit viaţa şi lumea
mai mult decât pe Mine, şi au atras lumea în casa şi în curtea
cea binecuvântată şi sfinţită cu mult cuvânt al Meu peste ea,
căci în ea trâmbiţa Mea Mă purta pe Mine ca să fiu Eu, Dom-
nul, pe pământ cu oamenii şi să rămână cuvântul Meu cel
trâmbiţat prin ea. 

Mi-e Duhul mult îndurerat pentru casa sfinţeniei Mele,
şi am cuvântat acum cuvânt din cer şi Mi-am pus la lucrul
curăţirii şi al sfinţirii ei pe fiii Mei cei ascultători Mie în
poporul Meu, căci fiii cei după neam şi după nume ai trâmbiţei
Mele şi ai însoţitorului ei s-au depărtat de Mine, şi au de dat
acum răspuns înaintea Mea pentru casa binecuvântării Mele,
pe care ei n-au  lăsat-o a Mea prin sfinţenia Mea peste ei. 

Şi iată, acum grăiesc ţie, copilul Meu cel de demult al
Meu, că vreau, tată, să te scoli şi să Mă alini în durerea Mea
cea de la strigătul către Mine a zidului casei acesteia, tată, căci
te-am aşezat să fii însoţitor al trâmbiţei Mele pe pământ, şi ea
ţi-a purtat numele pe pământ, şi ţi-l poartă şi în cer. O, dar tu
M-ai părăsit de mult, căci ai fost smuls de lângă Mine şi de
lângă trâmbiţa Mea, smuls cu puterea duhului rău, care nu te-a
mai slobozit de atunci, fiindcă duhul rău a putut asupra ta pentru
neascultarea ta, pentru slăbiciunile tale, măi tată. Acum vino
lângă Mine cu inimioara ta şi ascultă cuvântul Meu de peste
tine, că iată, e ameninţat de duhul pângăririi templul cuvântului
Meu cel ceresc pe pământ. Tu ai fii, şi ei sunt fiii lumii. Vergi -
nica are fii înfiaţi cu tine, şi ei sunt fiii lumii, tată, şi au şi urmaşi
aceştia. O, nu lăsa, nu mai lăsa această încur că tură nedescurcată
atâta vreme, căci te-am lăsat pe pământ şi te-am ocrotit ca să
fii şi ca să te scoli acum, când Eu îţi cer, şi să-Mi pui la adăpost
trainic templul coborârii Mele, şi să intri şi tu sub numele trâm -
biţei Mele, aşa cum poporul cuvântului Meu a intrat acum sub
numele ei pe pământ. Îţi dau povaţă prin fiii Mei cei curaţi, şi
voiesc să fie şi ai tăi, căci noi trebuie să-i iubim pe-ai noştri,
tată, pe cei ce fac bine lui Dumnezeu şi la tot neamul omenesc
prin lucrarea Mea cu ei, lucrare dusă de Mine prin ei pe mai de-
parte, căci sunt fiii trâmbiţei Mele, tată, şi prin ea i-am născut
Eu pe ei pentru lucrarea Mea, iar ei au stat cu ea în braţe la ple-
carea ei la Mine şi i-a mângâiat trecerea, şi nimeni n-a mai
mângâiat-o pe ea ca şi ei, şi am aşezat atunci peste ei lucrarea
Mea cu Verginica, şi aşa sunt ei fiii ei, fiii lucrării Mele prin
Verginica, tată, şi voiesc să fie şi ai tăi, fiule. 

Iată cum te povăţuiesc Eu acum. Noi trebuie să punem
la adăpost şi la sfinţenie mare acum templul coborârii Mele
prin trâmbiţa Mea pe pământ, căci a venit această măreaţă
vreme, tată. Eu, Domnul, te aştept să te întorci, şi te vei în-
toarce când nu vei mai avea altfel ce să faci, căci Eu te voi eli -
be ra curând, curând de sub robie. Tu ai însă fii trupeşti, care
nu sunt de la Mine, şi ai fii şi pe cei ce sunt trecuţi în cartea
cea de moştenire a templului Meu. Vino să te povăţuiesc cum
să lucrăm şi cum să adăpostim sub cortul Meu cel sfânt templul
coborârii Mele şi cum să împărţim noi cereşte această sfântă
moştenire, căci acolo trebuie să rămână şi cei doi copii, Veroni -

ca şi Ionel, iar lui Cristian i s-a dat partea sa cu despăgubire, şi
tot mereu i s-a dat, căci el n-a stat cu nici un chip şi în nici un
fel pe cale cu Mine. Pe Veronica şi pe Ionel Eu, Domnul, îi voi
îmbia cu blândeţe, dar şi cu tărie, să-şi îndrepte viaţa după viaţa
Mea şi să caute apoi să-Mi cruţe de lume şi de duh de lume
curtea templului Meu, în care au şi ei acoperământ. Tu eşti la
Mine trecut levit, şi trebuie să fii sub grija poporului Meu, şi
îţi voi da viaţă ca să Mă asculţi, dacă Mă vei asculta după voia
Mea, iar fiii cei sfinţiţi, împreună cu poporul cuvântului Meu,
îţi vor da mângâierea pe totdeauna ca unui copil al Meu, iubitor
şi ascultător cum Mi-ai fost la început, şi cum voiesc să-Mi fii
şi de acum înainte, iar trâmbiţa Mea se va alina atunci de sus-
pinul ei cel după tine atâta vreme, tată. Iată, îţi dau acum spre
sprijin sufletesc pe Nicuşor al Meu cel de azi, copil dulce, în
care Eu am pus puterea Mea pentru lucrarea Mea cea de azi şi
pentru toată schiţa ei cea pentru venirea Mea cuvânt pe pământ,
tată, şi vreau să-l asculţi pe acest copil. Dar vreau să te găsesc
în curtea templului Meu când voi veni, şi vreau să scriu aceasta
în cartea cea de moştenire a templului Meu, ca să rămâi tu al
Meu, tată, la sfârşit, lucru pentru care Eu îţi dau povaţă acum
prin fiii cei sfinţiţi ai bisericii Mele de nou Ierusalim, şi prin
care Eu am biruit de Mi-am scos deasupra izvorul cuvântului
Meu cel de cincizeci de ani. 

O, vino, tată, să punem nume sfânt peste templul moş -
tenirii Mele, aşa cum fiii cuvântului Meu de azi au lucrat peste
toate cele ce aveau ei pe pământ. Vino să înţelegi voia Mea şi
bizuie-te pe înţelepciunea şi pe lucrarea Mea cea prin fiii cu-
vântului Meu. O, tu nu poţi să mergi, că ţi-e mersul legat şi nu
poţi să mergi atât cât trebuie ca să descurcăm această lucrare
încurcată încă, dar Eu te povăţuiesc acum să împuterniceşti prin
hârtie scrisă pe Nicuşor al nostru cel de azi, iar Eu voi lu cra mi-
nunat. Tu eşti încă sub robie, şi e de umblat pentru aceas tă des -
curcătură, şi trebuie să lucrăm tainic, şi va umbla el în numele
tău şi vom descurca, tată, această moştenire sfântă a Mea pe
pământ. Eu, Domnul, sunt Cel ce-ţi cer aceasta, iar tu eşti cel
ce Mă asculţi, şi apoi te aştept să vii, căci îţi voi descur ca pa şii
Eu, Domnul, căci tu nu poţi, tată. Eu am pornit acum la drum
pentru cartea cea de moştenire a templului sfinţeniei Mele, iar
tu păstrează tainic între Mine şi tine lucrarea aceasta, şi apoi Eu
îţi voi da de ştire împlinirea ei după voia Mea cea sfântă peste
templul coborârii Mele, în care Eu, Domnul, iarăşi Mă voi apro -
pia cu slava Mea şi cu împlinirea proorociilor Mele, demult ros-
tite pentru zilele acestea şi pentru zilele ce vin, şi apoi pentru
veşnicie, tată. O, caută cu voia Mea, şi cu temere de Dumnezeu
aşează-te să împlineşti, că Eu nu voiesc să-i iau de pe pământ
pe cei ce s-ar scula peste moştenirea Mea, ci vo iesc să-i las să
vadă ce slavă am avut şi am Eu prin lucrarea Mea pe pământ,
şi în care Eu te am pe tine scris levit şi însoţitor din partea Mea
a trâmbiţei Mele prin care M-am slăvit pe pământ. 

Acum pace ţie! Te prind la sân şi-ţi spun că te aştept să
fii iar copilul Meu şi să te sfinţeşti, şi sfânt să trăieşti apoi în
curţile templului Meu, iar trâmbiţa Mea Verginica va sta cu nu-
mele său peste moştenirea ei şi va acoperi sub numele ei şi sub
numele Meu cetatea, şi se va linişti strigătul acestei zidiri, care
strigă la Mine să pun peste ea înfăţişarea Mea cea pentru ea.
Amin. 

Sfârşesc cuvântul Meu. Eu sunt Cel ce sunt. Amin. 

*

OO,e greu pe pământ, e mare strâmtorare pentru Mi -
ne pe pământ, dar Eu, Domnul, am putere pentru
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toate câte sunt în planul Tatălui Meu cu Mine prin lucrarea cu-
vântului Meu din mijlocul neamului român. Planul casei cobo -
rârii cuvântului Meu prin Verginica este în mâna Mea, iar Eu îi
voi da casei slavei Mele înfăţişarea cea nouă şi cea sfântă, căci
iată, noi le facem pe toate, după cum scrie în Scripturi. Amin. 

Iar voi, copii care Mă purtaţi pe Mine cuvânt pe pământ
acum, daţi de ştire lucrarea aceasta pentru templul coborârii
Mele, că Mă scol ca să împlinesc şi să adăpostesc întru Mine
şi întru trâmbiţa Mea templul acesta, şi am cu Mine puterile
cereşti, cu care Mă ajut, iar voi fiţi fii ascultători şi nu vă în -
doiţi, căci Eu sunt Cel ce lucrez şi Cel ce pot şi Cel ce îm-
plinesc. Amin. Lucraţi cu încredere şi cu toată binecuvântarea
Mea tot lucrul cel pentru schimbarea la faţă a casei trâmbiţei
Mele, şi lucraţi cu pace şi cu dăruire, căci Eu vă spun aceasta,
iar voi fiţi împlinitori cu credinţă, fiţi fii ai ascultării, fiţi fiii
lucrărilor cereşti pe pământ. Fiţi pentru Mine ucenici-mân gâ -
iere, căci tânjesc cu dor să am fii mulţi ca şi voi, şi Eu să le
dau lor lucrarea harurilor Mele, fiilor. Amin, amin, amin. 

27 iulie/9 august 2007

Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Schimbării la faţă
a Domnului

Slujirea cea pentru Dumnezeu se lucrează cu duhul, şi nu cu mâna.
Cartea Domnului va cere răspuns celui ce a auzit din ea. Plânge în 

cer un sufleţel: copilul Simion. 

II ntru în carte cu duh de sărbătoare cerească între
pământ şi cer. Sunt Domnul Iisus Hristos, Fiul

Tatălui Savaot, şi din dreapta Lui Mă fac cuvânt peste pământ,
iar Tatăl este cu Mine în coborârea Mea la om. Amin. 

Acum două mii de ani M-am coborât din cer şi M-am
întrupat în pântece de fecioară cu ajutorul Duhului Sfânt, Care
este în Tatăl şi în Mine, şi M-am arătat Dumnezeu-om, M-am
arătat cu chipul pe care-l am din Tatăl născut mai înainte de
vecii, iar acum chipul Meu cel tainic se face cuvânt de slavă a
lui Dumnezeu pe pământ, şi Eu vorbesc cu omul aşa cum am
vorbit cu Adam în rai şi îl povăţuiesc pe om să se întoarcă în
patria pe care i-o făcusem lui după ce l-am lucrat pe el după
chipul Meu şi i-am dat suflet viu şi l-am numit om. 

Pace ţie, popor al cuvântului Meu cel dătător de viaţă!
Mă slăvesc în mijlocul tău făcându-Mă cuvânt şi taină de cu-
vânt, că Mă răcoresc de apăsare când îţi grăiesc şi când îţi pot
spune ţie cuvânt tainic, cuvânt nenăscut din Mine până acum.
Pic cu pic fiinţa Mea se pregăteşte de arătarea ei între oameni,
pic cu pic Mă deşert, şi prin cuvântul tainei Mele lucrez aceas -
ta, şi apoi Eu Mă las descoperit. Amin. 

Pace ţie, popor care crezi venirea Mea cea după două
mii de ani iarăşi de la Tatăl la om, căci tainic Mi-o lucrez, iar
tu eşti cel credincios, şi voiesc să fii ceresc, nu pământesc pe
pământ, tată, căci ucenicii Mei, când Eu M-am arătat lor pe
munte în mijlocul slavei pe care o am de la Tatăl în cer şi pe
pământ, ei M-au îndemnat să-Mi facă o căsuţă şi să stau în ea
pe munte, şi să rămână cu Mine Moise şi Ilie pe munte, căci
M-am arătat cu ei la ucenici, ca să vadă ei vorbirea Mea cea
despre patima Mea şi despre învierea Mea. 

O, poporul Meu, să nu fii, tată, om pământesc, că mare
este taina lucrării Mele cu tine în zilele tale, şi mare la înţe -
lepciune şi la vedere voiesc să fii şi tu, că Eu mult te învăluiesc
în taina venirii Mele şi mult îţi cer să lucrezi pentru desăvâr -
şirea ei, şi ca în cer să lucrezi, şi nu ca pe pământ, poporul Meu.
În cer nu se lucrează pentru Dumnezeu cu mâna, ci cu duhul,
tată, şi de aceea te-am învăţat Eu să nu-ţi încurce ţie lucrul cel

cu mâna pe cel cu duhul lucru pentru Mine, că am nevoie să
fii ceresc pe pământ, poporul Meu, şi am nevoie de ucenici
mulţime, tată, că multă este venirea Mea la tine, şi n-o poate
omul cuprinde, dar Eu am spus să nu fie omul singur, şi pe tine
te-am învăţat să te strângi în bucheţele şi să ai în mij locul tău
pe Duhul Sfânt Împărtăşitorul şi Împărţitorul şi Lucrătorul
venirii Mele la tine, şi apoi peste pământ, poporul Meu. Îţi spun
acestea toate ca să te înţelepţesc şi ca să fii ceresc pe pământ,
şi nu pământesc, căci pe ucenicii Mei cei de acum două mii de
ani i-am învăţat îndeaproape toate câte avea să fie cu Mine pe
pământ pentru slava Mea din vremea lor, dar ei erau pământeşti
şi nu pricepeau ce înseamnă Dumnezeu şi ce înseamnă omul,
fiindcă Eu, dacă am venit întrupat pe pământ, M-am arătat pe
deplin om. 

O, nu se poate să fii tu pământesc pe pământ, poporul
Meu, căci Eu am cu tine de îndeplinit lucrări mari pentru Mine
cu tine, tată. O, scoală-te ca să înţelegi ca Dumnezeu, căci când
Eu eram cu ucenicii pe pământ şi începusem să-i pregătesc şi
să le spun lor despre cele ce avea să se petreacă cu Mine între
oameni până la slava învierii Mele, şi apoi a înălţării Mele iarăşi
lângă Tatăl, i-am întrebat într-o zi pe ei cine zic oamenii că sunt
Eu, Fiul Omului, şi cine zic ei că sunt Eu, şi, răspun zându-Mi
Petru că Eu sunt Hristos, Fiul lui Dumnezeu Cel viu, Eu am
întărit mărturisirea pe care Tatăl a pus-o în gura lui şi i-am spus
că pe piatra aceasta Îmi voi zidi biserica Mea, şi nu o vor birui
pe ea porţile iadului, şi apoi le-am spus lor să nu spună nimănui
că Eu sunt Hristosul Tatălui. Am început apoi pic cu pic să le
spun lor că trebuie să pătimesc în Ierusalim de la mai-marii
preoţilor şi de la cărturari şi că voi fi răstignit, ca apoi a treia zi
să înviez din moarte, dar Petru, luându-Mă deo parte, M-a do-
jenit şi M-a povăţuit să-Mi fiu Mie milostiv, ca să nu se întâm-
ple Mie aşa. Eu atunci l-am lăsat în urma Mea şi l-am numit
satană şi i-am zis că Îmi este sminteală dacă el cugetă pentru
Mine cele ce sunt ale oamenilor şi nu cele ce sunt ale lui Dum-
nezeu. Atunci Eu M-am ridicat cu învăţătură pentru ei şi le-am
spus aşa: «Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede
de sine şi să-şi ia crucea să-Mi urmeze Mie, căci cine va voi
să-şi scape sufletul, pierde-l-va pe el, iar cine îşi va pierde su-
fletul pentru Mine, îl va afla, căci ce va putea da omul în schimb
pentru sufletul lui când Fiul Omului va veni întru mărirea Ta -
tălui cu îngerii Săi ca să răsplătească fiecăruia după faptele
sale?». Au trecut după aceea şase zile şi, luându-i pe Petru, pe
Iacov şi pe Ioan, M-am tras cu ei în singurătate pe munte înalt
şi Mi-am lăsat înaintea lor desco pe rită faţa, care-Mi strălucea
ca soarele, iar veşmintele, albe ca lumina, şi de-a dreapta şi
de-a stânga Mea aveam pe Moise şi pe Ilie, cu care grăiam
înaintea ucenicilor Mei toate cele ce vor fi cu Mine în Ierusalim.
Atunci Petru, pământesc fiind, Mi-a zis: «Doamne, dacă voieşti,
voi face aici trei colibe, Ţie una, lui Moise una şi lui Ilie una»,
dar un nor de lumină i-a acoperit pe ei, şi din nor Tatăl Meu
le-a zis lor: «Acesta este Fiul Meu iubit, întru Care bine am
voit; de Acesta să ascultaţi». Ei însă spăimântându-se şi căzând,
Eu i-am atins şi i-am îmbărbătat şi i-am ridicat, şi Mi-am sfârşit
arătarea slavei Mele şi le-am poruncit, la nimeni să nu spună
ce-au văzut, până ce Eu voi învia. 

Ţi-am spus Eu ţie acestea acum, poporul Meu, ca să-ţi
arăt cât de pământeşti erau ucenicii Mei cu care Eu Îmi pregă -
team pe pământ Evanghelia răstignirii şi a învierii Mele dintre
morţi, şi a coborârii Duhului Sfânt peste ucenici apoi, şi această
coborâre trebuia pregătită, tată. O, aşa te pregătesc şi pe tine,
poporule ucenic, şi voiesc să înţelegi cereşte venirea Mea, căci
ceresc voiesc să fii tu pe pământ, ca să pot Eu să împlinesc ve -
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nirea Mea, poporul Meu. O, cu omul pământesc nu pot nimic
să fac, nu pot, tată, nu pot, că acela poate el, şi poate ca pe pă -
mânt, aşa cum a vrut Petru să-Mi facă pe munte casă şi să
rămân acolo, şi aşa cum Îmi fac oamenii, de atunci şi până azi,
casă Mie, dar Eu nu stau în ea, ci stau cu cei credincioşi şi
cereşti şi lucrători cu Mine pe pământ. Amin. 

Cuvânt de mare taină îţi grăiesc Eu ţie, poporul Meu. Te
aştept, tată, să te schimbi şi tu la faţă înaintea oamenilor, aşa
cum Eu M-am arătat înaintea ucenicilor Mei pe munte acum
două mii de ani. Fii credincios, că aceasta va fi slava Mea, şi
nu a ta, dar va trebui să se împlinească, aşa cum scrie în Scrip-
turi, tată. Îndeamnă-te, dar, frate cu frate, căci ţi-am dat cheia
tainelor împărăţiei cerurilor, şi tot ceea ce vei lega tu pe pă -
mânt, legat va fi, iar ceea ce vei dezlega pe pământ, dezlegat
va fi, precum este scris despre lucrarea ucenicilor Mei. Amin. 

Lucrează după voia Mea, poporul Meu, lucrează, tată,
lucrează, căci pic cu pic fiinţa Mea se găteşte de arătarea ei între
oameni. Pic cu pic Mă deşert, şi prin cuvântul tainei Mele cu
tine lucrez aceasta, şi apoi Eu Mă las descoperit, poporul Meu,
şi ţie nu-ţi mai spun să nu spui tu nimănui tainele Mele, ci îţi
spun să le vesteşti pe ele, ca atunci când ele vor fi văzute şi
înţelese pe deplin, să creadă lumea că Tatăl M-a trimis la ti ne
şi că am fost cu tine pe pământ şi că lumea nu M-a cunoscut şi
nu M-a crezut că Eu sunt venit la tine de la Tatăl cuvânt, în nor
de cuvânt îmbrăcat pe deasupra, cu nume mare venit pe pământ,
şi numele Meu se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. 

O, poporul Meu, taina aceasta tu trebuie nu numai s-o
pricepi, ci trebuie s-o trăieşti şi s-o împlineşti, că Eu la tine am
venit, şi-Mi eşti casă, tată. Iată ce fel de casă voiesc Eu să-Mi
zidească omul pe pământ! Iată taină neînţeleasă de omul care
ca şi Petru dă să-Mi zidească Mie casă pe pământ. Casa Mea
este slava pe care o am de la Tatăl de la întemeierea lumii, slavă
pe care nu Mi-o poate cuprinde casa cea făcută de om, şi nici
mintea şi vederea omului n-o poate cuprinde pe ea, căci Eu
sunt cât cerul şi pământul la un loc, şi sunt Făcătorul lor. Amin. 

Rostesc acum binecuvântare cu slavă revărsătoare din ea
peste cei ce se vor aduna lângă tine la izvorul cuvântului Meu
în ziua de serbare cea pentru mama Mea Fecioara, poporul Meu
cel pregătitor cu Mine pentru zilele de slavă a lui Dumnezeu pe
pământ cu oamenii. O, întăreşte-te în duhul ascultării, tată, că
nu e iubire şi nu e credinţă mai mare ca şi ascultarea, poporul
Meu. Pregăteşte, dar, ziua slavei serbării, împodobeşte-o pe ea
cu slavă de la tine pentru Mine, iar Eu, Domnul, Mă voi aşeza
peste ea cu slava Mea şi-Mi voi purta din slavă în slavă pe
poporul cel de demult al Meu, şi pe care l-am chemat şi îl chem
la izvor ca să Mă slăvesc peste el cu duhul înţelepciunii cereşti
şi să-l ridic pe el de la cele pământeşti la cele cereşti, căci vreau
să-l sprijinesc pe el cu mare învăţătură dacă el va asculta de ea
ca să facă din ea faptă. Amin. 

Binecuvântată să fie sărbătoarea cu cerul a poporului
Meu care vine la izvor. Deschideţi porţile grădinii întâlnirii, fi-
ilor pregătitori ai slavei sărbătorii, şi adăpostiţi în grădină po -
porul şi faceţi-l să se aşeze, iar Eu îi voi da poporului Meu,
căci sunt plin de daruri, tată. Acum binecuvintez peste voi ziua
de azi şi sărbătoarea ei şi toate cele de pe masa ei, şi apoi ne
vom mai întoarce un picuţ în carte ca să Mă sprijin cu voi în
durerile Mele, că mari Îmi sunt durerile, şi dor Îmi e de odihna
cea de după dureri, poporul Meu, iar tu poartă-Mi dorul şi
dă-Mi casă pentru el, că mare este la Mine cel ce ştie ce în -
seamnă să-I facă lui Dumnezeu casă pe pământ, o, mare este
unul ca acela când nimeni nu mai ştie între oameni ce înseamnă
Dumnezeu în cer şi pe pământ. 

Îmi aprind în tine dorul, poporul Meu, şi lasă-te aprins,
tată, şi vino spre duhul mângâierii pentru Mine şi pentru
durerile Mele, căci Eu de pe pământ Îl aştept pe Duhul Sfânt
Mângâietorul ca să Mă mângâie în rana Mea. Ţi-am dat Duh
Sfânt cu multul, poporul Meu; fă-L pe El mângâierea Mea cea
de la tine, şi atunci te vei cunoaşte al Meu, şi atunci Mă vei
cunoaşte pe deplin înaintea ta, şi ne vom cunoaşte şi ne vom
mângâia şi ne vom odihni, şi vom lucra slava venirii Mele cea
văzută, şi tot şi toate se vor înnoi şi vor fi cuprinse în slava
Mea şi a ta, ca să creadă lumea că Tatăl M-a trimis la tine, o,
poporul Meu. Amin, amin, amin. 

*

OO,copii din porţi, mai zăbovesc un picuţ cu voi ca
să Mă plâng vouă, fiilor, ca să-Mi alin multa Mea

durere cea de la neînţelepciunea omului, ba chiar şi de la
înţelepciunea cea omenească a omului, tată. Am crescut un
popor atâta vreme, fiilor copii. El însă, din pricina înţelepciunii
lui omeneşti şi a neînţelepciunii lui, M-a făcut să Mă doară de
la el şi nu să-Mi aline el durerile Mele şi ale sculelor Mele în
care am stat pe pământ cu ei. O, nu ştie omul ce înseamnă să-I
facă lui Dumnezeu casă pe pământ, nu ştie, tată. Omul Îmi face
casă înaltă şi pune cruce pe vârful ei, ca să se strângă lumea la
Dumnezeu, zice el. O, mare Mi-e durerea că nu sunt pe pământ
învăţători care să-i înveţe pe oameni să facă lui Dumnezeu casă
pe pământ. Acum două mii de ani i-am învăţat Eu pe oameni
cum să se aducă omul Mie, şi Eu, lui. Am spus că adevăraţii
în chinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr ca locaş
de închinăciune, nu în case înalte, nu pe munte înalt, nu în Ie -
rusalim, cum ştiau şi cum ştiu şi azi oamenii. Zadarnic am spus
aceasta atunci. Omul nu citeşte de la Dumnezeu, şi dacă citeşte
nu înţelege omul ce înseamnă pe pământ Dumnezeu cu omul. 

N-am, tată, cu cine să-Mi alin durerea asta mare, n-am,
fiilor copii. Aştept alinare, dar nu este pe pământ mângâiere
pentru durerile Mele. Vi le spun vouă, ca să rămână faţă în faţă
cu omul oftatul Meu neostoit de la om, oftatul Meu cel după
om, tată. O, mare este omul care ştie ce înseamnă Dumnezeu
în cer şi pe pământ, şi mare este la Mine creştinul acestei lucrări
de cuvânt, care ştie să se nască prin cuvântul Meu de azi şi să
nu mai moară apoi faţă de el, fiilor. Iată, am dat acum cartea
cuvântului Meu cel de cincizeci de ani, vorbirea Mea cea de azi
cu un popor hrănit cu ea, şi Mă doare că nu ascultă poporul cel
hrănit, nu ascultă ca să împlinească el cuvântul cel din carte,
tată. Sunt creştini care au stat ani de zile şi au ascultat de la
Mine cuvântul Meu când venea, şi azi nu au aceştia car tea, şi
se fac aceştia că nu ştiu calea, căci prea mult s-au depăr tat ei de
ceea ce înseamnă Dumnezeu în cer şi pe pământ, şi aceia îşi
zidesc viaţă pentru ei pe pământ în fiecare zi, şi uită de Dum-
nezeu dacă fac aşa, dar cartea vorbirii Mele cu ei stă mărturie
în cer că de bună voia lor au auzit ei cuvântul cel din gura Mea,
prin care-i ceream omului viaţa Mea în el, ascultarea lui de
Mine aşa cum ascult Eu de Tatăl, fiilor miloşi cu Dumnezeu.
Sunt, iarăşi, creştini care au cartea şi nu-şi aşează viaţa după
cuvântul cel din ea. Se iau unii după alţii cei ce nu împlinesc şi
unii după alţii mor faţă de carte, tată, iar cartea aceas ta rămâne,
precum Eu sunt şi rămân, căci ea este Duhul Meu, ea este plân-
sul Meu şi povaţa Mea cea de viaţă înaintea omului, şi ea va
sta şi se va întreba cu omul care a auzit din ea şi cu omul care
o are pe ea şi nu face peste el faptă din cuvântul Meu din ea. 

O, cartea Mea cea de cincizeci de ani nu se face hrană
de creştere pentru cei ce o au pe ea, fiilor cu care-Mi plâng jal-
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nica Mea durere de la om. Îi rog pe cei ce iubesc viaţa Mea
cea scrisă în cartea aceasta, îi rog pe ei să creadă cu putere că
are viaţa Mea în el cuvântul acestei cărţi şi că este duh dătător
de viaţă cartea cuvântului Meu din zilele acestea. Ea este
cărarea Mea spre om, acum, la sfârşit de timp, cărare bătută,
tată, dar omul nu-şi face spre Mine cărare bătută pentru îm-
plinirea cuvântului cărţii Mele pentru om. O, mai mult, cu mult
mai mult ca pâinea trebuie să fie cartea Mea pentru cel ce crede
că ea este cuvântul Meu de creştere a împărăţiei Mele în om,
căci omul este să fie casa Mea pe pământ, în om trebuie să Mă
întâlnesc Eu cu el, nu în casă înaltă, tată. 

O, copii veghetori cu Mine peste poporul Meu, staţi,
tată, cu mare veghe în porţi, staţi pentru Mine, şi staţi şi pentru
poporul Meu şi întăriţi voi iarăşi străjerii la lucru pentru po po -
rul Meu, căci străjerii s-au învăţat să stea fără lucru sfânt pe
pă mânt şi s-au învăţat să facă lucruri pământeşti pe pământ, şi
atât. Întăriţi din nou străjerii la lucru, că e vai de cei ce-Mi slă -
besc străjerii de la lucrul cel pentru veghea peste poporul Meu. 

Te strigă Domnul pentru întărirea ta în lucrul cel duhov -
nicesc, o, copilă Veronica. O, scoală-te, tată, şi întăreşte-ţi ve -
ghea cea pentru împlinirea cuvântului Meu peste poporul Meu
prin toate cetăţile, tată. Tu ai fost de la începutul tău pusă deo -
parte de Mine ca să te am în zilele acestea mângâierea Mea în
rana Mea cea de la poporul Meu cel neascultător şi neîmplinitor
de cuvântul Meu. Deschide cartea, tată, mereu, mereu deschi -
de-o şi vezi în ea povaţa Mea de peste tine şi împlineşte-o peste
poporul Meu şi strânge-i pe cei ce mai sunt dintre străjeri şi
întreabă-i de lucrul lor cu Mine, de rodul şi de ne-rodul lor, şi
întreabă-i de Mine, tată. O, întăreşte-te la lucru sfânt, dă-I Dom-
nului ce ţi-a cerut să-I dai, că tu eşti rod al poporului Meu cel
de demult şi te-am pus să ai grijă de cei ce au de vegheat peste
zece, peste cincizeci, peste o sută, tată, şi să-Mi dai Mie so-
coteala aceasta despre poporul Meu şi să-Mi ajuţi lucrarea Mea
cea cu greu dusă de la cer la pământ, şi de la pământ la cer pe
umerii cei plăpânzi ai purtătorilor Mei, tată. Ia cartea şi des -
chide-o tot mereu şi iarăşi deschide-o şi vezi cuvântul ei, care
plânge în ea după poporul Meu şi după împlinirea lui cea în
Mine, căci te-am aşezat cu orânduială sfântă ca să stai de veghe
pentru mersul cel sfânt al celui ce a venit şi al celui ce vine să
fie trup al poporului Meu cel de azi. O, cine, tată, te-a slăbit pe
tine în lucru? O, cine este cel ce nu ştie şi nu învaţă de la Mine
să te iubească pe tine aşa cum Eu te iubesc şi aşa cum tu Mă
iubeşti, tată? O, mult aş vrea să am Eu în creştin aşezare dulce
aşa cum am în tine, tată! Dulcele Meu e un dulce pe care nu-l
înţelege omul cel pământesc şi trupesc cu firea, dar omul cel
iubitor de Dumnezeu îl înţelege şi îl caută, tată. Dulcele Meu
este cuvântul staturii celei sănătoase în creştin, şi care are în el
dreptate şi are îndemnare sfântă mereu şi are dojană crescătoare
de fii şi are lumină care îndepărtează întunericul din om, tată.
O, te întăresc Eu, Domnul, la lucrul tău cel împărţit ţie de Mine,
fiică a lui Avraam cel credincios, iar tu ascultă, tată, şi ajută-Mi
statura Mea în creştin şi învaţă-l pe poporul Meu ascultarea de
Dumnezeu, aşa cum tu asculţi. Amin. 

O, copii din porţi, e mare durerea Mea de la cei ce au cu-
vântul Meu pe masa şi în casa lor şi nu ascultă de el. Mulţi din
cei îmbrăţişaţi cândva cu Mine pe calea acestei lucrări şi cărora
le-am dat acum cartea Mea cu ei ca să vadă în ea calea lor cu
Mine, o, mulţi din ei nu vor să aşeze peste ei împlinirea cuvân-
tului învăţăturii Mele cea pentru mântuirea lor de lume şi de
păcat, tată. O, nu s-a oprit de la ucidere şi de la carne, nu s-a
oprit cel hrănit cu izvorul înţelepciunii cereşti pe pământ atâ ta
vreme în vremea aceasta cea fără de creştere din cer în ea peste

om. Îi voi striga cu jale pe cei ce dau înapoia lor cuvântul Meu
cu care i-am hrănit atâţia ani, cuvânt dătător de viaţă pentru ei,
că Mă doare când văd în curţile lor şi în casele lor porci şi păsări
şi animale de tăiat şi carne pe masa lor, tată, iar Eu Mi-am
învăţat poporul să mănânce de la mama lui, dar po porul cel de
demult al Meu nu M-a auzit, tată. Îl voi striga pe el, voi plânge
înaintea lui şi Mă voi ruga cu viaţa după el şi-i voi cere să Mă
asculte şi să cruţe de neascultare casa lor şi să asculte de Dom-
nul vieţii peste casa lor şi peste ei şi îi voi ruga să urască şi să
lepede de peste ei şi din casa lor duhul lumii. 

O, iată cât Mă doare, o, cât Mă doare şi de la neasculta -
rea celor ce au rămas în curtea casei Mele în urma lui Vergi -
nica, trâmbiţa Mea prin care Mi-am născut un popor. Porci şi
păsări, băutura diavolului şi duhul pângăririi curţii şi al casei,
acestea toate sunt rană aspră pe Mine, şi rana s-a asprit şi se
aspreşte şi doare în Mine, şi doare, fiilor copii. O, cum să fac,
oare, ca să văd în curtea coborârii Mele odinioară pentru popor,
cum să fac să văd în ea îngerii Mei fără de lacrimă în ei, căci
firea lor cea netrupească nu poate cu toate câte sunt acum
stăpâne în curtea cea binecuvântată pentru Mine şi nu pentru
om, pentru voia Mea în om şi nu a omului, tată? Eu, Domnul
şi toate puterile cereşti, Ne-am pornit la lucru sfânt ca să dăm
înfăţişare sfântă locului coborârii Mele prin Verginica şi să cruţ
de moarte şi de păcatul ei locul Meu cel însemnat sfânt pe
pământ. Amin. 

O, rău Mă mai doare de la neascultarea poporului Meu,
fiilor copii. Mă doare, tată, Mă doare şi Mă plâng vouă şi plâng
cu cei ce plâng. O, tată, am înaintea Mea, am plângând un
sufleţel de copil pe care l-am luat Eu la cer acum zece ani ca
să-l cruţ pe el de căderea lui în lume şi în păcat. Voi l-aţi adus
acum cu pomenire înaintea Mea în ziua aceasta, iar el plânge
cu Mine, şi Eu dau să şterg lacrima lui, căci are lacrimă în cer
acest copil. O, copii din porţi, îl doare de la durerea voastră pe
acest copil când vă vede el dispreţuiţi şi învinuiţi pe voi, tată.
El a fost alipit de voi cu iubirea şi cu dorul lui, căci voi sunteţi
copii dulci, iar în cer vede cu Mine acest copil, căci l-am luat
pe el lângă durerile Mele şi ale voastre pentru lucrarea Mea şi
plânge cu Mine şi cu voi acest copil. Duhul făţărniciei din om
a durut mereu în cer şi pe pământ pe Dumnezeu şi pe cel iu-
bitor de Dumnezeu pe pământ şi în cer, fiilor copii. Acest duh
a umplut de vicleşug pământul, şi s-a atins şi se atinge şi de
cei ce au venit să-Mi fie popor, dar Eu îl voi aduna pe el şi-l
voi învăţa curăţirea lui de duhul cel viclean al făţărniciei, căci
neascultarea are în ea făţărnicie, tată. Îl mângâi pe acest copil
plâns lângă Mine în cer, dar lacrima nu i-o pot usca de pe faţă,
căci durerea lui vine de pe pământ, aşa cum orice buruiană
bună sau rea îşi are pe pământ rădăcina, fiilor. 

O, Mi-e dor de odihna cea de după dureri, fiilor copii.
Vom aduna poporul şi-i vom spune şi lui durerea Mea şi a
voastră şi vom plânge înaintea lui şi îl vom ruga şi îl vom
învăţa pe el cum să-Mi curme durerea, şi dacă Mă va asculta,
Eu îl voi ridica pe el ucenic al venirii Mele cea de după două
mii de ani de la Tatăl şi îl voi face pe el chip după chipul şi
asemănarea Mea înaintea Tatălui, Care aşteaptă de la poporul
Meu mângâierea cea pentru Mine şi cea pentru Tatăl,
mângâierea cea pentru cerul durerilor Mele, cerul cel de sfinţi
şi de îngeri, care plânge cu Mine după mângâierea Mea cea de
la om, fiilor. Amin, amin, amin. 
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Praznicul Adormirii Maicii Domnului

Cei fără temere de Dumnezeu păcătuiesc. Roadele duhului bun şi
roadele duhului rău.Îndemn la sfinţenie. Mâncatul de carne aduce
în om boală, desfrânare şi părăsire de Dumnezeu. Urâţenia băr ba -
tului care îşi rade chipul. Viaţa fără călăuză este scrisă de diavolul.
Poporul cel credincios este comoara cea de pe pământ. Îndemn la 

duh de înviere. 

CC obor cuvânt în grădină, căci sunt Domnul pute -
rilor cereşti şi am putere să cobor pe pământ la

om, şi grăiesc cuvântul Meu la cei credincioşi, la cei ce Mă
iubesc cu venirea Mea pe pământ. Amin. 

Pace ţie, popor adunat la izvor! Sunt Domnul. Numele
Meu este Cuvântul lui Dumnezeu, şi sunt Fiul Tatălui Savaot.
Eu sunt Cel ce sunt, şi te-am chemat şi te-am adunat la masă
cerească şi pun pe ea înaintea ta cuvântul Meu şi te hrănesc cu
el, ca să fii şi tu, precum Eu sunt, căci Eu sunt Cel ce sunt.
Slavă Celui ce M-a trimis la tine, căci Eu fără trimiterea Lui
nu vin, şi fără de cuvântul Lui în Mine Eu nu pot să grăiesc,
căci sunt una cu Tatăl, de o fiinţă cu El sunt, şi tot aşa Îmi este
şi lucrul. Când Eu îţi spun aceasta, Mă fac Învăţătorul tău ca
să înveţi de la Mine să-L iubeşti tu pe Tatăl Savaot aşa cum Eu
Îl iubesc, şi prin ascultare Îl iubesc, căci sunt Fiul Lui, şi ni-
meni nu-L poate asculta pe Dumnezeu decât prin iubire. Amin. 

O, te-am adunat, poporul Meu, ca să te bucur Eu cu
venirea Mea spre tine, şi să te ajut să vii şi tu spre Mine cu bu-
curia ta, cu venirea ta la izvorul Meu de cuvânt. Am întocmit
pentru Mine şi pentru tine grădini cereşti pe pământ, ca să ne
întâlnim pe păşunea lor şi să te învăţ să fii locaş al împărăţiei
Mele pe pământ, căci dacă nu te faci împărăţie a Mea, vine
duhul rău şi-şi face el în tine stăpânire, tată, şi Mă laşi fără locaş
în tine, fiule. Un popor ascultător şi iubitor de Dumnezeu în
mij locul oamenilor este cea mai mare comoară de pe pământ,
când el trăieşte în Duhul Meu Cel bun frate cu frate, lucrare cu
lucrare între fraţi, lumină din Lumină între Dumnezeu şi om, şi
între om şi om apoi, ca să am Eu cale cu hrană pe ea când vin
de la Tatăl ca să păstoresc pe poporul cel as cul tător şi iubitor
de Dumnezeu. Duhul cel bun din om Îl atrage pe Dumnezeu
spre om şi îl umple de daruri scumpe pe om şi Îl odihneşte pe
Dumnezeu în om, poporul Meu. O, caută, tată, cu această feri-
cire a Mea în tine, că Eu tânjesc după odihnă, tată, tânjesc după
pacea Mea între Mine şi om. Sunt cincizeci de ani de când te
învăţ făcându-Mi cale la tine cu învăţătura Mea de cer nou şi
de pământ nou pe pământ şi de înveşnicire a ta pe pământ prin
ascultarea ta de Mine, tată. În ziua aceasta de mare sărbătoare
pentru mama Mea Fecioara, Eu, Domnul, te cuprind la sân şi
te mângâi cu Duhul Meu Cel bun şi te rog, tată, să fii tu aseme-
nea Mie între frate şi frate, căci duhul cel bun din om poate
aceasta între om şi Dumnezeu şi între om şi om pe pământ.
Duhul cel bun din om este cel care poate ca Dumnezeu în om,
şi nu ca omul cel bun cu omul, iar duhul cel rău din om este
duh care nu poate ca Dumnezeu şi pentru Dumnezeu în om şi
pentru om. Mă fac Învăţătorul tău când îţi spun aceasta, poporul
Meu, căci te voiesc sălaş al Meu pe pământ, tată. 

O, ce frumos este omul prin care Eu, Domnul, privesc
şi înţeleg şi grăiesc şi lucrez şi pot! Ce frumos este omul care
se face locaş al voii lui Dumnezeu pe pământ! Ce frumos este
cel ce se întoarce de-a pururi de la el la Dumnezeu! Mă fac
Învăţătorul tău când îţi spun acestea, şi te învăţ slava Mea în
tine, poporul Meu cel de demult al Meu, şi tu, cel de azi şi cel
de mâine popor al Meu. Primeşte, tată, de la Mine facerea ta şi
fă-te primitor de oaspeţi cereşti în tine, căci îngerii şi sfinţii

dau să se veselească în tine şi să-ţi dea ţie faţa lor, fiule. O, să
nu-ţi fie ruşine cu Dumnezeu pe pământ în fiinţa ta cea revărsă -
toare în părţi. Cu diavolul şi cu lucrarea lui cea largă să-ţi fie
ruşine, dar nu cu Dumnezeu, poporul Meu. O, caută să ai
temere de Dumnezeu, căci ea te ţine să nu păcătuieşti cu păcat
când ştii că e păcat ceea ce dai tu să păcătuieşti. Cel fără de
temere de Dumnezeu păcătuieşte numaidecât, iar păcatul,
odată făcut, nu te mai lasă să te îngrijeşti de Dumnezeu în
trupul tău şi în inima ta, ci te duce spre nepăsare de viaţa Mea
în tine şi în sânul Meu cel curat, şi unde-şi are loc omul curăţat
de păcat şi de neascultare, tată. 

O, a venit cu Mine pe pământ vremea cea sfântă, cea din
Dumnezeu, căci pe pământ e vreme rea, poporul Meu, fiindcă
omul s-a depărtat de Dumnezeu şi trăieşte întru ale sale, nu
întru ale lui Dumnezeu, iar Eu, Domnul, Cel ce am făcut cerul
şi pământul, plâng biruit de om, căci omul Mă pune pe Mine
jos ca să trăiască el în el viaţa sa, iar pe Mine Mă pedepseşte
la netrăire, la nefiinţă în el, căci Fiinţa Mea e dulce când ea
este în om, şi se numeşte Duhul învierii din moarte în om, căci
aşa este lucrarea fiinţei Mele în om. 

O, poporul Meu, am venit cu sânul plin de daruri, tată,
şi voiesc să ţi le împart. Duhul Meu Cel bun, Cel blând şi
smerit cu inima, are în El toate darurile cereşti, şi ele sunt
cuprinse în darul dragostei de Dumnezeu, dragostea cu care
iubeşte Dumnezeu, cea care niciodată nu cade din Dumnezeu,
cea care nu poate fi strivită în om când ea îşi are sălaş din Mine
în om. Dulce este izvorul învăţăturii Mele de peste tine,
poporul Meu, şi iată, Mă întâlnesc cu tine la izvor aşa cum
M-am întâlnit cu samarineanca la fântâna lui Israel şi când am
deprins-o pe ea să Mă cunoască şi să Mă primească şi să Mă
poarte în ea, şi apoi să Mă vestească Mesia Cel venit de la Tatăl
pentru mântuirea lui Israel. 

Ia creion şi hârtie şi scrie roadele duhului bun şi roadele
duhului rău, căci unde nu locuieşte duhul cel bun, locuieşte
duhul cel rău, poporul Meu, dar Eu te învăţ şi mai mult de atât
în vremea Mea cu tine, căci tu eşti poporul venirii Mele a doua
oară de la Tatăl, şi-ţi cer să fii mai sfânt decât toţi sfinţii care
au fost pe pământ sfinţi înaintea Mea, şi apoi în cerul Meu cel
de sfinţi, îţi cer mai mult pentru că Eu stau în mijlocul tău cu-
vânt, şi învăluit în cuvânt stau, ca să Mă poţi purta cu slava cu-
vântului Meu, care este râul vieţii, şi despre care scrie Scriptura
că va să curgă el peste pământ din tronul Meu, fiule poporul
Meu. Sfinţii M-au iubit pe pământ cu virtuţile lor încărcate de
dorul şi de dragostea lor de Dumnezeu, cu mare nevoinţă lu-
crate acestea, dar tu trebuie să Mă iubeşti cu ascultare de cu-
vântul Meu cel de la sfârşit de timp, şi prin care Eu pregătesc
omul pentru împlinirea lui cu Mine şi cu ziua judecăţii faptelor,
tată. O, nu te supăra că-ţi cer iubire fără margini în împlinirea
ta, căci Eu fără de margini te iubesc şi te cresc ca să fii, şi n-am
iubit pe nimeni până la tine ca şi pe tine; şi precum mama îşi
alăptează pruncul fără încetare ca să crească el, aşa te-am hră -
nit şi aşa te hrănesc Eu pe tine cu laptele veşniciei ca să creşti
om veşnic şi nu vremelnic, tată; şi iată, îţi spun şi Eu ţie, acum,
că Mă doare să te văd că nu poţi fi pe pământ ca şi în cer, când
Eu, Domnul Dumnezeul tău, te hrănesc atât de sfânt, atât de
mult, atât de dulce, tată. O, nu te supăra pe Mine când îţi cer
să fii ca Mine pe pământ între oameni, căci vederea tru pului
Meu se apropie spre ochii oamenilor, pic cu pic se apro pie, şi
tu trebuie să fii fereastra prin care omul Îl va vedea pe Dum-
nezeu, tată. Fii înţelept, poporul Meu cel atâta de hrănit, căci
oamenii te vor şti pe tine, cel hrănit de Mine cu laptele cerului,
căci se va vedea pe tine semnul Meu, cuvântul Meu cel scris
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pe fruntea şi pe trupul tău, fiindcă Eu mereu te-am învăluit în
taina cuvântului Meu cel dătător de viaţă, şi taina aceasta se
va lăsa descoperită în ziua mărturiilor, şi tu te vei vădi dacă ai
ascultat sau dacă n-ai ascultat de Învăţătorul tău. O, nu te
supăra pe Mine că-ţi cer să fii ca Mine, căci cei prin care Eu
Mă voi vedea, vor fi asemenea Mie atunci, şi iată, te rog
plângând, ia lacrima Mea şi pune-o la inimioara ta şi să nu-ţi
fie ruşine cu Dumnezeu pe pământ, ci să-ţi fie ruşine cu di-
avolul şi cu lumea lui cea largă, iar de Dumnezeu caută să ai
temere sfântă, căci cel fără temere de Dumnezeu păcătuieşte
numaidecât, iar păcatul, odată făcut, te duce apoi în nepăsare
de suflet şi de curăţire de păcat şi te lasă neputincios pentru
ridicarea ta, măi tată. 

O, poporul Meu cel hrănit din cer pe pământ! Sfinţeş -
te-te, tată, şi nu te ruşina să fii sfânt pe pământ. O, fiilor, cură -
ţiţi-vă inimile şi sufletele şi trupurile şi lăsaţi-vă spre veşnicie
cu viaţa, căci Eu, Domnul, Mă pregătesc să aşez pe pământ
veşnicia, tată, şi să vă cuprind în ea dacă Mă veţi asculta. O,
Mă doare să văd în viaţa ta şi în casa ta şi în curtea ta neas-
cultare de Dumnezeu şi de venirea Lui la tine, poporul Meu. 

O, fiule care încă nu asculţi de pasul venirii Mele la tine
cu veşnicia! Scoate, tată, din casa ta şi din curtea ta tot ce Eu
am zis că nu încape la Mine. Nu te supăra pe Mine că-ţi cer să
fii sfânt în tine şi în jurul tău. Plânge pământul, tată, după
veşnicie pe el. S-a umplut pământul de ucideri, iar Eu i-am
spus la început omului să nu ucidă, şi apoi i-am spus celelalte
păcate la care ajunge omul prin ucidere. Sunt şapte mii de ani
de atunci, şi omul încă dă să nu înţeleagă ce i-am spus Eu lui
să nu facă. Mă aplec plângând înaintea ta, poporul Meu cel de
demult al Meu, căci te-am strâns la izvor ca să plâng cu tine şi
să te rog să Mă asculţi. Opriţi-vă de la ucidere, fiilor! Opri ţi-vă
de la carne, tată! Nu mai mâncaţi carne, tată! Şi dacă nu vă veţi
opri, veţi rămâne cu mâinile pline de sângele cel de la ucidere
şi vă va ajunge spaima în care mor sub mâinile voastre vietăţile
ucise de voi ca să le mâncaţi şi ca să vă faceţi lor mormânt, şi
vă veţi umple de bolile cele de la durerile pe care Eu, Domnul,
le trimit acum pe pământ peste toţi oamenii care ucid vietate
cu suflet în ea pentru ca să mănânce carnea ei. O, nu mai mân -
caţi carne, tată! Fiecare să mănânce de la mama lui, fiilor. Nu
mai amestecaţi trupurile, nu mai faceţi acest păcat atât de mare,
tată, căci de la acest păcat greu, a bătut de la începutul lumii
peste om viforul duhului desfrânării şi al părăsirii de Dum-
nezeu apoi pentru pofta cea din om. Eu când am făcut om din
om, aşa cum ar fi fost să se înmulţească omul, am lucrat altfel,
am lucrat ca Dumnezeu, şi am luat din bărbat pe femeie pe
când bărbatul dormea adânc, şi am umplut locul înapoi cu
carne şi am făcut om din carnea luată din om. Am făcut aşa
fiindcă atunci când l-am zidit pe om, l-am zidit să fie bărbat şi
femeie, şi apoi am arătat că aşa l-am zidit. Pe când cei doi erau
un singur trup, nu era păcatul cel doborâtor în trupul omului,
dar când am făcut două trupuri din trupul cel unul, atunci omul
L-a depărtat pe Dumnezeu pentru trupul său şi s-a făcut pe sine
dumnezeu peste sine, iar Eu de atunci plâng doborât de om,
plâng fără casă şi plâng de şapte mii de ani, şi am spus că vul -
pile au vizuine, iar păsările, cuiburi, dar Eu n-am unde să-Mi
plec capul şi să Mă odihnesc, căci omul M-a pedepsit la neo -
dihnă şi la plâns, poporul Meu. O, tată, nu mai mânca de la
ani mal; nu mai mânca nici animal, nici mâncare de la animal.
Nu mai mâncaţi carne, fiilor! Mâncaţi de la pântecele cel sfânt,
pe care Eu l-am făcut să vă dea vouă laptele lui. Mănâncă,
fiule, ceea ce am zis Eu în rai să mănânce omul şi fă-te sfânt,
tată, şi nu mai sta aşa cum stai tu, că vine Domnul la tine cu

sfinţii, tată. Învaţă-te să primeşti şi să odihneşti pe Domnul, că
e pribeag şi e obosit Domnul tău, fiule scump. O, tu eşti po -
porul venirii Mele când vin de la Tatăl, acum, a doua oară, şi
pentru aceasta sfinţeşte-te, şi sfânt să fii mereu, poporul Meu.
O, nu iubi viaţa cea trecătoare, şi învaţă să te foloseşti de ea
numai pentru Dumnezeu, iar pentru tine nici un strop să nu iei
din ea, că largă este calea cea cu păcat. Dă-te Domnului, căci
Domnul S-a dat ţie şi te-a luat la sân ca să te crească sfânt,
poporul Meu. O, iubeşte, tată, adunarea ta la sărbătorile cereşti
în grădinile cele sfinţite de Mine, şi dor şi tot mai dor să-ţi fie
să vii să te întâlneşti cu Mine în cuvânt şi în slavă de cuvânt.
Nici un fel de deşertăciune şi de vorbiri deşarte să nu aduci în
grădinile sfinţite de Mine pentru sfinţi şi pentru Mine şi pentru
tine cu Mine pe pământ, ci să te aduci pe tine Mie, fiule, şi să
stai la împodobit, hrănind tu Duhul Meu Cel iubitor de fii
curaţi şi sfinţi şi ascultători, că vreau să iau de peste tine toată
durerea, toată rana, toată apăsarea, tată, şi să te cuprind apoi
în duhul veşniciei, că mult şi de prea mult timp aştept să am
un popor care să Mă legene în durerile Mele de la om şi să Mă
mângâie în leagănul iubirii lui de Dumnezeu, aşa cum şi Eu îl
mângâi pe el în leagănul aşteptării Mele cu răbdare şi cu iubire
şi cu povaţă peste el şi după el. 

Desparte-te de lume, poporul Meu! E vremea, tată.
Scoate-o pe ea din inima ta şi ia-Mă pe Mine în tine, căci Eu
sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu te temi că-ţi este greu cu
Mine şi cu viaţa Mea în tine. Teme-te de viaţa de care tu nu
poţi să te desparţi, căci iată cât te-a însemnat ea pe tine în trup
şi în duh! O, fă-te locaş al Meu, fiule atât de aşteptat de Dum-
nezeu! Te-am hrănit, tată, cu mare aşteptare după tine. Nu vei
avea cum să te furişezi de locul tău de lângă Mine atâţia ani
cât ai mers pe cale cu Mine ascultând glasul Meu de peste tine. 

Petrece acum, poporul Meu, în duhul sărbătorii mamei
Mele, căci Eu şi cerul Meu de sfinţi şi de îngeri petrecem cu tine,
şi apoi, spre scursul zilei, te cuprind iarăşi în cuvânt, şi iarăşi te
povăţuiesc spre Mine, tată. Mama Mea te cuprinde şi ea acum,
şi te mângâie cu duhul ei cel plin de cuvânt şi te ajută pentru as-
cultarea ta de Dumnezeu, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

— OO,mântuieşte, Doamne, poporul Tău, şi
binecuvintează moştenirea Ta de azi şi

paşte-o pe ea, că Tu eşti Păstoraşul Cel venit de la Tatăl Savaot
ca să înalţi un popor spre Tatăl. Amin. 

Mângâierea mea de mamă, Fiule, Îţi mângâie acum
Fiinţa Ta şi trupul Tău cu care iată cum stai, măreţ şi iubitor,
cu chip iubitor în mijlocul poporului Tău cu mine în ziua mea
de serbare a unirii trupului meu iarăşi lângă trupul Tău cel
veşnic, când Tu ai venit şi mi-ai îmbrăţişat trupul şi l-ai suit în
văz duh şi l-ai făcut veşnic ca şi pe al Tău, Fiule al meu. Îţi
mân gâi poporul, Fiule scump, şi îi spun lui aşa: 

Mângâie-L pe Cel ce te mângâie, popor mângâiat de
Dumnezeu. O, nu te ruşina cu Domnul pe pământ, ci ruşinea -
ză-te să stai fără Dumnezeu între pământ şi cer, iar statul cu
Dumnezeu este cu fapta şi cu vederea, ca nu cumva inima ta,
care ar spune că ea are pe Dumnezeu în ea, să mărturisească
ea strâmb când n-ar avea pe Dumnezeu faptă împlinită a inimii
tale credincioase. Scoală-te frumos şi fă voia Celui ce te cere
să fii ca El, căci Domnul este Cel ce-ţi grăieşte chemându-te
de la moarte la viaţă, de la păcat la sfinţenie, de la vremelnicie
la veşnicie pe pământ, căci pământul înnoi-se-va acum din loc
în loc, începând de la tine, de la pământul de sub tine, şi ocrotit
fiind el pentru înnoirea şi pentru sfinţirea lui de către cei sfinţi
de pe el. Amin. 

Şi acum, Fiul meu Se lasă cu sărbătoarea mea cea plină
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de îngeri şi de sfinţi în grădinile Lui cu tine, şi iarăşi te vom
îmbrăţişa apoi în cuvânt la capătul sărbătorii, şi va merge după
tine apoi duhul învăţăturii Lui şi te va povăţui în paşii tăi pe
mai departe cu Domnul Dumnezeul tău pe pământ între oa-
meni, o, popor al slavei venirii Fiului meu. El, Fiul meu, nu
te-a smuls din lume, dar vrea să te aşeze în mijlocul oamenilor
lumină a Sa pe pământ. O, ascultă glasul Fiului lui Dumnezeu!
Acesta este Fiul Tatălui Savaot şi Fiul meu Cel Unul născut,
iar tu să fii al Lui, şi după chipul şi asemănarea Lui să te aşezi
să fii pe pământ, popor al venirii Lui la tine după două mii de
ani de la naşterea Sa pe pământ, Om şi Dumnezeu desăvârşit
între oameni. Amin, amin, amin. 

— OO,mama Mea, Ne vom aşterne apoi cu
toată slava zilei tale de serbare înaintea

poporului cel hrănit cu mila Noastră de el, mamă. Îl vom în-
griji, mamă, ca să aibă el cum să Ne slăvească pe Noi pe
pământ prin lucrări cereşti, aşternute de Noi şi de el pe pământ
prin mânuţele lui, căci cei ascultători sunt mâinile şi picioarele
lui Dumnezeu pe pământ, mamă. Le vom da fiilor ascultători
de povaţa Mea, le vom da lor tot sprijinul cel din cer şi cel de
pe pământ, ca să aibă ei grijă de toate ale Noastre care sunt şi
care vor fi spre mângâierea celor ce se vor ridica din trupul lor
spre Noi ca să fie şi ei cu Noi, cereşti pe pământ, mamă. Amin. 

Iar tu, popor adunat la izvor, bea, tată, cu dor şi cu iubire
şi cu ascultare bea, şi schimbă-te la faţă şi la iubire şi la inimă;
bea şi înseninează-ţi mersul spre voia Mea în tine pe pământ.
O, nu mai fi vremelnic, tată, că am venit la tine cu sânul plin
de darurile veşniciei şi voiesc pe toate să ţi le dau ca să le porţi,
tată, şi vino mereu la izvor ca să te păstoresc, ca să te prime-
nesc şi ca să-ţi dau putere să poţi ca Dumnezeu, poporul Meu.
Eu te îndulcesc cu toate ale Mele. Adu-Mi şi tu alinare, tată, şi
îndulceşte-Mă cu ea, că plâng de dorul tău, poporul Meu cel
de demult al Meu. Alipeşte-te, tată, cu cei mici ai Mei care
M-au ascultat cu toată supunerea; şi pentru că ei M-au ascultat
şi M-au ajutat şi-Mi ajută sub crucea venirii Mele după om,
ascultă-i tu pe ei în vremea aceasta, poporul Meu, căci iată, cu
ei voi încheia Eu veacul cel păcătos de pe pământ şi cu ei voi
deschide porţile veşniciei, căci Eu aşa am făgăduit că voi îm-
plini, şi sunt adevărat în cuvântul Meu cel de peste tine,
poporul Meu, o, poporul Meu cel mângâiat de Dumnezeu, şi
cu care Eu, Domnul, Mă mângâi venind la el cu slava Mea cea
de azi. Amin, amin, amin. 

*

AA cum, dacă am hrănit poporul cu cuvântul vieţii
şi dacă l-am slobozit pe el întru ale sale, veghin -

du-i calea înapoi prin îngeri, fiindcă prin cuvânt şi prin îngeri
l-am adunat pe el la izvor, hai, copii din porţi, hai să ne strân -
gem puterile cele sfinte şi să ne aşezăm iarăşi încă în carte pen-
tru tot lucrul zilei, căci este încă în Mine cuvânt pentru poporul
cel hrănit din cer, iar voi să-i trimiteţi lui apoi toată hrana zilei,
ca să ia el din Duhul Meu şi să poată apoi voia Mea cu el pe
pământ, fiilor copii. Amin. 

— OO,Fiule Emanuel, e ziua mea cea de ridi-
care la Tine a trupului meu cel sfânt pe

scară de îngeri şi pe braţele Tale, căci Tu Te porţi pe heruvimi,
Fiule Doamne. Mă aşez lângă Tine cuvânt pentru poporul Tău
cel de demult al Tău, şi pentru cel de azi şi de mâine popor al
Tău, ca să dăm noi hrană de viaţă celor ce iubesc viaţa lor în
Tine şi să întărim dorul de viaţă a Ta în ei, în cei ce cu mult
mai puţin se străduiesc prin temerea de Dumnezeu să facă ei

pe cele ale vieţii peste viaţa lor pe pământ. Le spunem lor că
viaţa pe care o au ei ţinută de Tine în ei, este timpul când ei
trebuie să-şi crească şi să-şi culeagă roadele vieţii, roadele Tale
în ei, Doamne al vieţii. Ei trebuie să înveţe de la Tine viaţa
dacă Tu îi hrăneşti pe ei cu învăţătura vieţii, şi trebuie să înveţe
pe dinafară cu mintea şi cu inima lor că Tu eşti blând şi smerit
cu inima, Doamne şi Fiule al meu. Cel blând şi smerit cu inima
este cel mulţumit, iar cel mulţumit este cel plin de Tine, şi cel
plin de Tine Te arată pe Tine pe pământ între oameni blând şi
smerit cu inima, şi se face unul ca acela fereastra Ta, prin care
Tu Te vezi cu oamenii pe pământ, făcându-le lor bine, Doamne
blând, căci cu blândeţe fără de margini cuvintezi Tu cuvântul
vieţii peste cei ce Te ascultă ca nişte fii ai Tăi, şi peste cei ce
ascultă să facă voia Ta atât cât le rămâne lor să facă din toate
voile lor pentru viaţa lor pe pământ. O, aşa a fost poporul Tău
cel de demult al Tău, care n-a stat la făcut după viaţa Ta, după
placul Tău, ca un popor chemat şi ales şi credincios acum, la
venirea Ta iarăşi de la Tatăl la om ca să-Ţi pregăteşti cea cu
slavă văzută venirea Ta apoi, precum scrie despre ea în Scrip-
turile venirii Tale, când toate neamurile care vor fi atunci pe
pământ se vor plânge văzând înfricoşata Ta slavă, căci vei fi
învăluit în haina judecăţii făpturii, şi oamenii vor muri de frică
văzând venirea Fiului Omului cu putere şi cu slavă multă, dar
fiii cei crescuţi cu hrana cuvântului Tău, ascultători de Tine
întru toate, Te vor asculta şi atunci când Tu le vei zice lor:
«Veniţi, copii binecuvântaţi ai Tatălui Meu, căci voi M-aţi iubit
întru toate câte Eu am suferit sau am fost lipsit, şi pe toate Mi
le-aţi împlinit ca să am şi ca să pot fi pe pământ prin iubirea
voastră şi prin voia Mea în voi zi după zi, până la venirea Mea
cu putere şi cu slavă multă, căci slava Mea e slavă ca a Unui
Dumnezeu adevărat ce sunt». Amin. 

O, în ziua mea de serbare întru sfinţii Tăi, dau să Te mân -
gâi pe Tine, Dumnezeule îndurerat, că adânc Te doare rana cea
de la poporul Tău cel de demult al Tău şi care a părăsit împli -
nirea Ta cea pentru slava Ta în fiul cel hrănit din gura Ta prin
trâmbiţa Ta Verginica, cea care ca şi Tine plânge şi aşteap tă
venirea înapoi a poporului Tău cu care ai petrecut pe pământ
cu cuvântul gurii Tale în mijlocul lui în vremea ei de pe pă mânt.
Te mângâi, Copil îndurerat, căci omul care ştie des pre Tine şi
nu Te creşte în el şi nu Te slăveşte în el apoi, Îţi face Ţie rană
cu neiubirea lui, cu nevegherea lui pentru viaţa şi pentru faţa
Ta în el, Doamne al răbdării şi al aşteptării. Tu îl tot chemi la
sânul Tău pe cel căzut din slava venirii Tale la om, dar el ve -
nind, nu vine, căci ca să vină iarăşi la sânul Tău po porul, aceasta
înseamnă să asculte de Tine cel ce vine ca să fie iar al Tău. O,
nu mai plânge, nu mai plânge cu atâta jale, Dumnezeule duios
şi Fiule al meu, căci Tu eşti Cel ce ai spus că tot ce este cu
neputinţă omului, poţi Tu, Stăpâne şi Doamne al pu terilor în
cer şi pe pământ, şi poţi ca un Dumnezeu adevărat ce eşti. Omul
Îţi stă împotrivă, dar Tu nu faci tot aşa cu el, ci, din contra, îi
ajuţi lui putinţa ca să poată el ca Tine sau măcar să nu mai poată
ca el, Doamne şi Fiule al meu. O, aşa ai făcut Tu cu tânărul cel
bogat, care nu putea să lase slava celor pămân teşti şi avutul lui
cel mult, şi pentru mântuirea lui cea de veci l-ai dus pe el în lip-
suri mari şi în neputinţă, ca să vadă el cu ini ma lui cea căută -
toare după Dumnezeul vieţii veşnice, să vadă el deşertăciunea
vieţii pământeşti şi să se bucure o clipă de libertatea lui de cele
vremelnice şi de unirea cu Tine apoi a voii şi a doririi lui, ca să-l
uneşti Tu aşa cu Tine, şi nu cum voia el, plin de bogăţii, care
sunt gunoi şi neagoniseală pentru viaţa cea de veci, căci îm -
părăţia Ta şi a fiilor ei nu este din lumea aceasta, şi aşa i-ai în -
văţat Tu pe cei ce auzeau de la Tine cuvânt al vieţii veşnice
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peste ei, Doamne Care dai viaţă celor ce ştiu să se lepede de
sine pentru viaţa Ta în ei pe pământ, şi apoi în sânul Tău. 

Dau să mă apropii cu glasul meu de mamă a Ta şi să-Ţi
îmbrăţişez în duhul învăţăturii vieţii pe poporul cel adunat azi
lângă noi la izvor şi să Te mângâi în rana Ta, Fiule rănit de dor
după poporul Tău cel hrănit cu hrana vieţii. Dă-mi, Fiule
scump, să fac voia Ta peste poporul Tău. Amin. 

— FF ie, mamă, voia Tatălui şi a Fiului şi a
Sfântului Duh prin voia ta peste poporul

cel venit la izvor! Amin. 

— OO,popor atâta vreme purtat pe aripi de cu-
vânt! Dumnezeu Cuvântul te-a purtat pe

tine pe aripi de cuvânt ca să te aibă al Lui şi să-L ai tu pe El
Domn şi Dumnezeu al tău şi să Se arate cu tine lumii necre -
dincioase voii Lui întru ea, căci lumea are voia ei, în care nu
încape voia lui Dumnezeu. O, adu-I tu bucuria cea deplină Fiu -
lui meu, Care te cheamă iarăşi la El pentru voia Lui în tine. Îţi
amintesc cum îţi proorocea Fiul meu că într-o zi dragostea ta
de El te va da de gol că eşti creştin, că eşti copilul Lui după
chipul Lui, şi îţi spun ţie cuvânt de învăţătură de viaţă veşnică
peste tine, îţi spun că urât este bărbatul care-şi rade chipul cel
aşezat de Dumnezeu pe faţa omului, căci Domnul l-a făcut pe
om după chipul Său cel prea frumos. În ziua aceasta de în vă -
ţătură la izvor, S-a aşezat Fiul meu cu duhul învăţăturii Sale în
fiii Lui cei din porţi ca să-ţi dea din Domnul povaţă de iubire
şi de viaţă a Domnului peste tine şi peste chipul tău, popor de
demult. O, vino înapoi, o, nu mai sta aşa, popor al învăţăturii
cereşti, nu mai sta, fiule, înaintea Domnului fără asemănarea
chipului Lui pe chipul tău, căci acum dragostea ta poate să
arate din tine că eşti copilul Lui, că eşti creştin, fiule. O, nu te
mai împotrivi tu, cel ce ai fost învăţat şi aşteptat de Dumnezeu,
căci dacă azi tu te ruşinezi între oameni cu chipul cel slăvit pe
care l-a făcut Domnul pentru om, ruşinat vei sta înaintea Lui
şi a îngerilor Lui la întâlnirea ta cu El faţă către faţă, şi nu ţi-ar
fi durerea o zi, ci veşnică ţi-ar fi, iar ruşinea tot la fel, căci aşa
soartă de veci are cel ce se ruşinează cu Dumnezeu înaintea
oamenilor trecători pe pământ şi în cer, căci cine trăieşte
trecător pe pământ, tot aşa va fi şi în cer. 

O, popor strigat de Domnul iarăşi la viaţă! Adu-ţi aminte
de toate cuvintele Lui de peste tine şi vezi ce faci cu viaţa ta,
căci Domnul te aşteaptă. O, popor căzut de pe cale, rău e fără
călăuză pe pământ, rău e prin noapte fără zi peste ea mereu, dar
tu nu mai ştii că viaţa fără călăuză e scrisă de diavolul cel vrăj -
maş ţie şi lui Dumnezeu. Te-a povăţuit Domnul să vii să ştergi
de la faţa Lui păcatele tale, păcatele împotrivirii tale, păcatele
despărţirii tale de voia lui Dumnezeu, şi pe cele dintre tine şi
fratele tău săvârşite şi despărţitoare de fraţi, căci cine nu are
fraţi în Domnul pe pământ, acela nu mai are nici un fel de avere
pentru vecii, fiindcă un popor credincios şi unit sub braţul Dom-
nului e cea mai mare comoară de pe pământ şi din cer, cea mai
mare avuţie pe care o poate avea omul credincios pe pământ, şi
apoi în cer, cea mai mare slavă a omului pe pământ, fiule.
Poporul cel credincios după voia Domnului pe pământ este cu-
nuna de slavă a Domnului, este coroana slavei Domnului pe
pământ între oameni, iar cel ce se ruşinează pe pământ cu aşa
avere, acela este om fără minte, om fără mers, fără chip şi fără
frumuseţe între oameni. Dar tu adu-ţi aminte de toate cuvintele
Domnului şi trezeşte-ţi iubirea şi hai să faci ca Domnul, căci tu
eşti scris în cer că a vorbit mulţi ani cu tine Domnul şi că mult
te-a învăţat să crezi cuvântul Lui şi să-l faci împlinit peste tine
la vremea împlinirilor toate, şi iată vremea aceea când nimeni
nu-ţi mai pune ţie stavilă să poţi ca Domnul pe pământ. 

Ca şi Fiul meu şi Dumnezeul tău, tot la fel te învăţ şi eu,
căci sunt mamă miloasă de fii. Întoarce-te să fii copil ascul -
tător, popor de demult, şi uită-te în cartea Lui cea de cinci zeci
de ani, şi pe ale cărei trepte vrea Domnul să te ridice pe treapta
măririi Lui, şi vezi în carte că te-a învăţat să-ţi faci ţie şi Lui
rai în casa şi în curtea ta, şi să se apropie îngerii la mirosuri
sfinte de flori fel de fel la frumuseţe şi la miros, iar tu să fii cel
binecuvântat de El pentru ascultarea ta în casa ta de pe pământ.
O, nu mai călca cu viaţa ta de pe pământ poruncile lui Dum-
nezeu, poruncile vieţii, fiule. Tu eşti popor învăţat de Dum-
nezeu. Ascultă de El, şi nu de tine, fiule, şi nu de fiii tăi, ci
în vaţă-i pe ei ascultarea de Dumnezeu, ca să poţi şi tu asculta
de Dumnezeu apoi. O, de ce nu spui tu copiilor tăi drumul tău
cu Dumnezeu atâta vreme? De ce ascunzi tu de fiii tăi glasul
Domnului de peste tine, petrecerea ta cu Domnul atâta vreme
pe pământ? O, fiii tăi n-ar fi fost atât de lumeşti acum dacă tu
zi după zi mai mult L-ai fi ţinut mare în tine pe Domnul înain-
tea fiilor tăi. Să ştii, fiule hrănit din cer, să ştii că nu mai e mult,
un picuţ mai este şi te vor judeca fiii tăi şi te vor numi tată ne-
milos de fii şi îi vei vedea plângând amar şi te vei ruşina şi vei
plânge cu nemângâiat suspin că ţi-a fost nepăsarea aşa de mare
şi că ţi-a fost ruşine cu Dumnezeu pe pământ. Sunt mamă
miloasă de sufletele celor ce au fost hrăniţii Fiului meu cu
laptele cuvântului ieşit din gura Lui ca să te aibă pe tine popor
al Lui pentru venirea Lui şi pentru cerul Lui de sfinţi. Te
povăţuiesc spre înviere. Dă-I Fiului meu mâna ca să te scoale
din zeama ta. Ai rămas cu păcatul şi n-ai voit să rămâi cu Fiul
meu. O, dă-te Lui acum, când iarăşi El te cheamă! Şi dacă
voieşti să poţi aşa, nu mai păcătui, căci păcatul îţi întunecă frica
de Dumnezeu şi ridicarea ta din păcat. O, nu mai păcătui, nu
mai ucide vietate ca să-i mănânci trupul, căci Dumnezeu când
a făcut omul, i-a dat altfel să mănânce, dar omul s-a aşezat din
părinţi spre păcat şi nu se mai scoală. O, scoală-te, că Se aplea -
că Fiul meu până spre tine iar! Cei ce au fost cu râul Său de
cuvânt şi nu mai stau acum lângă El cu ascultarea cea pentru
sfinţenie, aceia nu au altă cale spre Fiul meu decât întoarcerea
la El şi la râul învăţăturii Lui, cel plin de viaţă veşnică în el.
Sunt mama milei cea pentru om. Învaţă-te să citeşti în carte şi
să poţi pentru Domnul Dumnezeul tău şi pentru tine, popor de
demult al Domnului, copile rătăcit de la pieptul Fiului meu,
Mântuitorul tău. Amin, amin, amin. 

— OO,mamă a Mea dulce, Îmi strigi fiii cei
rătăciţi de la dragostea Mea, de la piep-

tul Meu duios după ei. O, mamă, e mai tare omul decât Mine,
mamă. Cel ce nu ascultă de povaţa Mea de peste el, e mai tare
decât Mine, mamă. Iată de ce plâng Eu cu atâta jale, mama
Mea. O, câtă învăţătură le-am dat, mamă. Mă uit la copiii celor
ce au fost pe cale cu Mine la începutul şi la mijlocul celor cin-
cizeci de ani de cuvânt acum, şi Mă podidesc lacrimi pline de
ruşine înaintea vrăjmaşului Meu şi al lor, diavolul, mamă. Iată
ce copii au cei care au mers cu Mine pe cale cântând sau plân -
gând atâţia ani, mamă, după cum era bucuria Mea de la ei, sau
jalea Mea de la omul cel lumesc, care Mă ţine pe cruce ca să
păcătuiască el, mamă! 

O, popor mititel la credinţă, dacă tu n-ai fi părăsit duhul
credinţei cea pentru venirea Mea cuvânt de învăţătură la tine,
n-ar fi ajuns nici fiii tăi fii ai lumii. Adu-ţi aminte cum mergeai
tu cu Mine pe cale şi uită-te la fiii tăi cum merg, şi nu mai sta
din plâns pentru răspunsul care-l vei răspunde înaintea Mea
pentru paşii fiilor tăi, pe care nu i-ai mai povăţuit cu viaţa ta
cerească înaintea lor şi cu rugăciunea ta fierbinte pentru ei
înaintea Mea. O, cât râde de tine satana! O, cât Mă doare că
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nu te întorci la Mine aşa cum Eu te aştept să fii acum, când Eu,
Domnul, Îmi aşez pe pământ faţa cea văzută a lucrării Mele cu
tine cincizeci de ani, poporul Meu cel de demult al Meu! O,
tată, te adun mereu, te strig adesea la izvor şi te hrănesc şi te
îndemn, dar tu eşti mititel şi rece de dragoste acum, când Eu
trebuia să te am mare lângă Mine. O, cum să fac cu tine să te
temi de Dumnezeu şi să-L urmezi cu dor şi cu ascultare, fiule?
Eu, Domnul, pot să întăresc peste tine unealtă de trezire şi de
curăţire ca să nu mai stai în păcat şi în neîmplinirea cuvântului
Meu de peste tine, poporul Meu. 

Eu, Domnul, voi cerceta acum pe tot fiul care a iubit
calea Mea cu el pe pământ atâta vreme în vremea aceasta, şi
voi lucra cu toate puterile cereşti pentru ridicarea sau pentru
curăţirea lui de păcat şi de neascultare, acum, când diavolul
Mă îndurerează adânc, arătându-Mi-i pe cei hrăniţi de Mine şi
despărţiţi acum de la pieptul Meu pentru ca să facă ei faptele
trupului, ei şi fiii lor, care, iată-i, nu mai au nici credinţă, nici
ruşine, nici port cuvios, nici sărbătoare, nici cruce, nici hrană
din cer, nici ţară, nici neam sfânt, nici rugăciune pentru iertarea
păcatelor lor, căci viaţa lor cea cu păcat în ea le-a stricat mintea
şi le-a învăluit inima în mreaja lui cea înşelătoare peste om. 

Plâng după tine, poporul Meu de demult al Meu. Te strig,
tată, mereu, ca să-ţi dau învierea. Dă-Mi mâna ca să te scoli şi
ca să nu mai cazi iar! Deschide cartea Mea cu tine şi vezi în ea
ce înseamnă sculare. Bucură-te cu Mine, tată, ca să-ţi piară din
inimă bucuria cea străină de Dumnezeu. Vino la izvor şi cere
apă şi cere putere sfântă peste tine, fiule, căci Eu am fii scumpi
la gura izvorului Meu, şi ei îţi vor împărţi ţie viaţă şi putere,
tată, dacă vii ca să iei. O, vino şi învaţă scularea ta şi viaţa Mea
în viaţa ta, poporul Meu care M-ai umplut de dor după tine, tată.
O, scoate de la tine neîmplinirea, că Eu vin curând cu toate ale
sfinţeniei Mele ca să le aşez pe pământ, iar pe tine voiesc să te
găsesc primenit şi împodobit pentru cele ce vor rămâne, tată.
Adu-ţi aminte cu dor de viaţa cuvântului Meu de peste tine şi
vino iar să fii cu Mine şi dă-Mi iar loc în tine şi iartă-Mă de
durerea Mea cea multă de la tine, că Mă doare, tată, de la tine,
şi tu nu Mă mai ierţi ca să Mă scoţi de sub durere. O, nu Mă
mai ţine sub durere; vindecă-Mă, fiule, ia de pe Mine această
povară! Să ne iubim unul pe altul, tată. Amin. 

Acum, pace ţie de la Mine, poporul Meu cel de demult
al Meu; pace ţie dacă vei şti să înţelegi ce înseamnă pacea din-
tre Mine şi tine! Ia pe tine chipul şi asemănarea Mea şi a
mamei Mele, care te cheamă ca şi Mine de dulce sub cortul
împăcării, fiule. Mă apropii tot mai cu putere de arătarea slavei
chipului Meu înaintea neamurilor de pe pământ, care nu ve -
ghează pentru venirea Mea şi care se vor plânge atunci cu jale
fără mângâiere, văzându-Mă venind, aşa cum am făgăduit că
voi veni arătându-Mă venind. Amin. 

O, ascultă glasul Meu de chemare, poporul Meu cel de
demult al Meu. Vino, tată, să aşez în tine voia Mea ca şi în cer
şi aşează-ţi gospodăria ta în viaţă de rai. Fă rai în curtea şi în
ca sa ta pentru tine şi pentru Mine şi pentru sfinţi, tată. O, Eu
nu te voi lua ca pe unul care n-ai ştiut, şi de aceea te voi cerceta
acum, şi voi lucra ajutat de puterile cereşti pentru ridicarea ta
spre voia Mea cea dulce, care te cheamă sub ea, sau pentru
curăţirea ta de păcat şi de neascultare, acum, când diavolul,
vrăjmaşul Meu şi al tău, Mă îndurerează adânc, arătân -
du-Mi-i pe cei despărţiţi de la pieptul Meu şi care odinioară
erau poporul Meu. 

Te-am hrănit şi te-am adăpat azi la masa Mea şi la iz -
vorul Meu în zi de sărbătoare pentru mama Mea, poporul Meu.
O, scoală-te, tată, scoală-te, ca să fii tu mângâierea Mea, aşa

cum atâta vreme a despărţirii tale de Mine ai fost durerea Mea.
Acum scoală-te şi dă-Mi iertare de sub durere şi ia-Mă să-ţi
fiu Domnul învierii tale, să-ţi fiu iarăşi Domnul Dumnezeul
tău, şi apoi să fiu Domnul iubirii tale cea pentru Mine, iubire
înnoită de Mine, înnoită iar, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

15/28 august 2007

Sărbătoarea tăierii capului sfântului Ioan Botezătorul

Învăţături pentru umilinţă şi pocăinţă. Biserica neamului român îşi
doarme somnul lepădării de credinţă. 

SS unt Domnul slavei. Deschideţi-Mi, copii veghetori
în porţi! Intru cuvânt în carte pentru poporul Meu

ca să-l povăţuiesc pe el să aibă grijă de mărirea Mea în mijlocul
lui, căci Eu sunt Domnul măririlor cereşti, fiilor copii. Vă
întăresc puterea nădejdii în bine, ca să vă am şi în ziua aceasta
de sărbătoare punte a Mea spre poporul Meu de azi. Vreau,
tată, să-Mi învăţ poporul să-Mi dea Mie mărirea toată, iar el
să înveţe să stea sub ea, dar mai presus de aceasta să înveţe el
să-i fiu Eu lui Stăpân, în toate ale lui să-i fiu Stăpân, căci dacă
Eu nu-i sunt Stăpân în toate ale lui, el nu va ajunge să fie
stăpânit de toate ale Mele pentru el ca să se teamă de el duhul
cel potrivnic lui Dumnezeu; ba, din contra, va ajunge în suspin
unul ca acela. 

O, popor micuţ al Meu de azi, e sărbătoare în cer, tată.
Dau să cobor cu sărbătoarea de azi şi la tine, şi iată, Îmi
întăresc porţile ca să pot să vin, şi am venit. Şi acum te povă -
ţuiesc să ai grijă de mărirea Mea în mijlocul tău, că dacă tu nu
faci aşa, duhul cel potrivnic te împinge să-ţi cauţi mărirea ta
între fraţi, iar aceasta aduce lacrimi şi deznădejde apoi în su-
fletul tău, tată. Mai mereu Eu te povăţuiesc să Mă priveşti pe
Mine, ca să poţi fi blând şi smerit cu inima, tată, că dacă nu
priveşti mereu spre Mine, tu uiţi să fii aşa cum Eu te vreau.
Nu-ţi cer nimic greu, decât să fii după chipul şi asemănarea
Mea, tată, ca nu cumva să te împingă duhul cel potrivnic să
calci peste mărirea Mea şi s-o cauţi pe a ta. 

O, ce bine îţi este ţie să iubeşti să fii mic, tată, ce bine,
poporul Meu! Mulţi au plecat din mărirea lor de pe pământ ca
să se facă sfinţi, ca să se facă mici, poporul Meu, căci cel ce
nu stă mic, nu Mă are pe Mine de Dumnezeu al său, de Stăpân
al său pe pământ, căci Eu dacă am popor pe pământ, am şi vase
în mijlocul lui, vase purtătoare de Dumnezeu, prin care Eu câr-
muiesc cu mărirea Mea în mijlocul lui. Şi dacă Eu vin să-ţi
spun acum să ai grijă de mărirea Mea în mijlocul tău, asta
înseamnă că te învăţ să ştii cum să am Eu grijă de tine, cum să
stai sub mărirea Mea, ca să fii ocrotit, poporul Meu. Duhul cel
potrivnic te împinge mereu să nu poţi aşa, şi te îndeamnă să fii
pretenţios, şi apoi nemulţumit, şi iată, aşa îşi face el cuib în
mijlocul tău, aducându-ţi zdrobirea păcii şi ţie, şi Mie, tată.
Adu-ţi aminte de regele Irod, care, pentru slăbiciunea lui cea
din fire şi apoi cea prin femeie, a călcat în el mărirea lui Dum-
nezeu şi şi-a iubit mărirea lui, iar când duhul cel potrivnic Mie
l-a prins în laţ prin făgăduinţa cea rea, pusă în gura lui, regele
a văzut atunci ce a făcut, şi a suspinat adânc, dar făgăduinţa
gurii lui, odată făcută, a fost adusă la îndeplinire şi a fost atunci
tăiat de pe umeri capul purtătorului de Dumnezeu, capul lui
Ioan Botezătorul. 

E sărbătoare de durere această zi de sărbătoare, poporul
Meu. Omul creştin se opreşte din lucrul său în ziua aceasta,
spre aducere-aminte a zilei când mărirea Mea din cel purtător
de Dumnezeu şi de cuvântul lui Dumnezeu peste poporul lui
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Dumnezeu a fost zdrobită şi culcată la pământ de mărirea omu-
lui. Irod, regele lui Israel, lăsându-şi spre slăbiciune sufletul
său, aşa a uitat el de mărirea lui Dumnezeu şi aşa s-a lăsat el
spre fărădelege şi aşa a adus el ruşine şi defăimare numelui
Meu cel sfânt, aducând durere şi teamă peste cei sfinţi ai Mei
pe pământ, peste ucenicii lui Ioan Botezătorul şi peste toţi cei
care se purtau după Mine spre mărirea Mea peste ei ca să le
fiu lor Învăţător şi Mântuitor. 

O, poporul Meu de azi, învaţă, tată, de la Mine, că Eu
stau cu duhul învăţăturii Mele peste tine. Ia numai de la Mine,
iar de la tine să nu iei cu nici un chip povaţă peste tine, că dacă
dai să nu asculţi aceasta, ajungi în suspin, fiule, şi iată, mulţi
din cei ce n-au ascultat aşa, au fost traşi din staulul Meu, iar
duhul cel potrivnic îi îndeamnă să arunce în urmă în purtătorii
Mei vina pentru nestatura şi apoi pentru nestatornicia lor pe
calea venirii Mele pe pământ la om. O, n-ai să vezi niciodată,
tată, n-ai să vezi creştin care poate ca el şi nu ca Mine, n-ai să
vezi să poată el să fie creştin pe placul Meu dacă el se trage în
lături prin nemulţumirea sa, căci niciodată nemulţumirea omu-
lui n-a fost purtată spre Mine de îngeri, ci a fost purtată de di-
avoli spre plata duhului îngâmfării omeneşti, spre lepădarea
de Dumnezeu a omului care ştie de la Mine voia Mea şi, apoi,
clătinându-se, se prăbuşeşte prin însăşi mintea sa, şi unul ca
acela ajunge apoi în suspin. O, poporul Meu, abia poţi tu, tată,
să stai în mâna Mea, în sânul Meu când Eu te ţin mereu de
mânuţă în staulul Meu cel ocrotitor de fii, dară să mai stea în
Mine cel care, nemulţumit fiind, găseşte cale înapoi şi se
desparte de trupul Meu, de trupul bisericii Mele, tată! O, acela
cade şi tot cade în gol, şi cade pentru că n-a iubit mărirea Mea
peste mărirea lui, căci cel ce vine la Mine şi bate ca să-l pri -
mesc pe el, şi nu învaţă apoi scara măririi, acela îşi face el scară
spre Mine, dar scara lui nu-l ţine pe ea, ci îl cade pe el, tată. 

Cu lacrimi de tată duios după fii te învăţ, poporul Meu,
să cauţi întru toate să-ţi fiu Stăpân, să-ţi fiu Părinte, să-ţi pri -
veghez, tată, mintea şi inima în toate, toate ale minţii şi ale in-
imii tale, căci duhul cel potrivnic poate oricând prin faţa lui
vi cleană să te dezbrace pe tine de Dumnezeu şi să te aducă în
vină, şi apoi să vină la Mine cu vina ta şi să te scrie împotrivitor
lui Dumnezeu, tată, iar dacă n-ai să te laşi apoi cuprins de du -
hul pocăinţei, nu ştii şi nu poţi, şi ajungi în suspin, tată, şi
ajungi în nepăsare, şi aceasta este plata cea grea, chiar dacă tu
zici că-ţi este bine aşa, dar acest bine părut este chiar duhul
rău, care a zdrobit în tine scaunul măririi Mele, locul pe care
Eu stăteam când te povăţuiam cu viaţa, tată, căci viaţa nu este
împlinirea ei cea cu trupul, ci este Duhul lui Dumnezeu, duhul
ascultării, duhul care crede ca Dumnezeu în om. Amin. 

În ziua aceasta de durere, tot cerul de sfinţi şi de îngeri
aduce mărire purtătorului de Dumnezeu Ioan Botezătorul, cel
care striga cu glas de jale să se lase omul de păcate şi să vină
spre împărăţia lui Dumnezeu, să vină spre Mielul lui Dum-
nezeu, Care spală păcatele lumii, învăţând şi iar învăţând pe
om calea împărătească, mărirea lui Dumnezeu peste om, Dum-
nezeu Stăpân peste cei ce Îl iubesc pe El, ascultând de la El şi
împlinind aşa. Amin, amin, amin. 

— TT u, Doamne, vezi cum stau ca să-mi dai
intrare în cartea Ta cu poporul Tău,

Doamne. Îl povăţuiesc şi eu pe el, în numele Tău îl povăţuiesc,
ca să fiu mărturisitor al venirii Tale, Doamne. Amin. 

Eu, Ioan Botezătorul, strig la tine, popor al venirii Dom-
nului acum pe pământ cuvânt la om. O, pocăieşte-te de toate
câte nu seamănă cu Dumnezeu şi fereşte-te de duhul deşer tă -
ciunii, fiule, că acest duh viclean lucrează în alt fel peste fiii

lui Dumnezeu decât în felul în care lucrează el peste fiii deşer -
tăciunii omeneşti, dar tu să stai sub mărirea Domnului, sub po -
vaţa Lui de peste tine, sub Duhul Lui, căci grea e vremea în
care tu lucrezi acum cu Domnul pe pământ. Cel ce se bizuie
pe sine pe calea lui cu Domnul acum, acela nu are în el duhul
pocăinţei, duhul trăirii sfinte cu duhul şi cu trupul, căci trăirea
sfântă varsă din ea în lături mari bunătăţi cereşti peste om, mari
daruri mântuitoare peste cei ce încă nu văd nimic din cele ale
împărăţiei lui Dumnezeu cu omul. 

O, fiule care auzi şi ştii lucrarea cea de azi a Domnului
cu omul! Învaţă de la Stăpânul tău să ştii să fii fiul lui Dum-
nezeu, căci aceasta este lucrare grea şi anevoioasă, nu este
uşoară, ci este cu mare trăire ca să nu pieri din ea, căci duhul
deşertăciunii te face să nu vezi păcatul ca păcat, şi apoi te
învinuieşte, şi apoi te ia de sub duhul măririi lui Dumnezeu şi
te face potrivnic Domnului, şi te face să nu vezi aceasta, aşa
cum nici Irod n-a văzut şi n-a ştiut unde îl conduce duhul deşer -
tăciunii, duhul slăbiciunilor omeneşti. Să ştii, popor învăţat din
cer, că dacă omul nu ascultă de Dumnezeu atât cât Domnul îl
învaţă pe el, acela este om potrivnic lui Dumnezeu şi îl pără -
seş te pe el duhul pocăinţei. Fă-ţi rost în toată vremea de duh
treaz, de duhul pocăinţei, fiule, şi stai sub duhul purtătorilor
de Dumnezeu, măi fiule. Orice eşti, oricine eşti, nu iubi mărirea
ta, căci dacă iubeşti aşa, nu vei şti ce este aplecarea sub lu cră -
rile măririlor cereşti şi nu vei semăna cu Stăpânul meu şi al
tău, Care Şi-a aplecat capul şi trupul sub mâna mea cea bo te -
ză toare, ca un Dumnezeu blând şi smerit cu inima, ca Unul Ca -
re pe toate le stăpâneşte în cer şi pe pământ prin smerenia Sa. 

Apleacă-te, popor povăţuit de Dumnezeu, apleacă-te
spre mărirea Domnului, ca să-ţi fie El Stăpân şi ca să fii tu fiul
lui Dumnezeu pe pământ, fiu păzit de puterile cereşti, care
păzesc sub cortul Domnului pe toţi cei ce se apleacă, înăuntrul
şi în afara lor, lucrărilor măririi lui Dumnezeu peste cei blânzi
şi smeriţi cu inima, după chipul şi asemănarea Stăpânului a
toate, Mielul lui Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

— OO,poporul Meu! Ioan Botezătorul te în -
deamnă şi-ţi întăreşte lucrarea ta de fiu

al lui Dumnezeu, blând şi smerit cu inima aşa cum sunt Eu
înaintea Tatălui şi înaintea omului. Tu eşti biserica Mea cea de
azi, şi voiesc să pot prin ea peste pământ prin mărirea Mea.
Te-am înfiinţat pe pământ ca să nu rămân fără biserică înaintea
Mea, căci am privit şi am tot privit cu durere şi am văzut pră -
buşirea bisericii care-şi zice a Mea, şi de atunci Eu, Domnul,
Îmi zidesc un popor şi-Mi aleg din el mereu ca să-Mi fac trup
de biserică peste pământ şi să am casă la venirea Mea. 

Iată, privesc peste prăbuşirea bisericii care-şi zice a
Mea. Neamul român dă să-şi pună cap bisericii lui, care nu mai
are cap, zice el, dar Duhul Meu Cel Sfânt stă departe de sfatul
cel omenesc care se adună acum să pună cap peste biserica
neamului român. Duhul deşertăciunii măririi omeneşti, acesta
este duhul cel ce se zbate să biruiască acum, să biruiască şi să
cârmuiască biserica neamului român. 

O, neam român, cum de uiţi tu, tată, atât de mult că
Duhul Sfânt este curat şi că nu Se poate amesteca în duhul
deşertăciunii măririi omeneşti şi lumeşti, tată? O, ce adânc
dormi, neam român! Eu, Domnul, încerc să te trezesc, dar tu
dormi somnul nepăsării de suflet, dormi somnul lepădării de
credinţă, şi iată cum te dezbracă de cămăşuţă omul viclean,
omul slavei deşarte, care-şi înveleşte ruşinea cu haină de om
sfânt! Cel ce încă te mai ţinea cu un fir mic spre nepierzarea
ta, acela a fost trimis la Mine de cei ce azi se bat în faţa ta pen-
tru scaun de slavă, pentru cârmaci peste biserica ta. Iată, eşti
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fără Dumnezeu şi tu nu ştii, şi tu nu crezi când Eu, Domnul, îţi
spun aceasta de la gura izvorului vieţii, care curge din tronul
Meu în mijlocul tău, neam român. A venit demult peste tine
păcatul lepădării de credinţă, tată, şi iată, acum voieşte să ia
chipul cel binefăcător ţie. Tu de la Mine n-ai luat ca să crezi
cu vântul Meu cel de trezire, dar Eu am venit şi te-am învăţat
din vreme, că n-am voit şi nu voiesc să te las să fii luat de la
faţa Mea, neam român. Eu stau în mijlocul tău şi te strig şi te
povăţuiesc să te scoli şi să ridici mâinile în sus, la Domnul
Dum nezeul tău, căci Eu, Domnul, dau să-Mi fac loc cu Duhul
Sfânt Mângâietorul peste credinţa ta şi să te trezesc ca să vezi
cum te strig la pocăinţă din mijlocul bisericii Mele, zidită de
cuvântul Meu în mijlocul tău, căci cuvântul Meu o creşte pe
ea, şi ea este. Tu eşti supus acum celor rătăcitori de Duh Sfânt,
Care este Duhul bisericii Mele. O, dar nu te teme, neam român;
Eu, Domnul Dumnezeul tău, îţi fac trezirea şi strigarea, şi vei
vedea în zilele ce vin că biserica din tine se duce spre pieirea
ei, iar Eu îţi deschid ţie ca să vii şi ca să ai tată pe Dumnezeu,
Care grăieşte din mijlocul tău ţie cu Duhul învăţăturii vieţii
veşnice, Care este Duhul Meu, Duhul bisericii lui Iisus Hristos,
Salvatorul tău. Cei mari, cei drepţi, cei învăţaţi în mijlocul tău,
îţi zic aceştia că sunt pentru tine, dar Cel drept Eu sunt, iar
omul este mincinos. 

Îţi voi scrie epistolă de înviere, neam român, şi Mă voi
coborî cu ea la tine şi voi da să te cuprind în mantia Mea, căci
tu eşti fără păstor, ţara Mea, şi milă Mi-e de tine, tată, căci eşti
a Mea, eşti ţara Mea de azi, iar Eu te voi păstori ca un Păstor
milos şi nu te voi lăsa. Amin. 

O, popor mititel al cuvântului venirii Mele! Stai, tată,
numai sub învăţătura Mea, că iată, vremea cea grea de azi ia
la vale pe apă pe tot omul care s-a numit casa Mea, biserica
Mea în neamul român fără să stea ea în Duhul Meu Cel din cer
pe pământ. 

O, copii din porţi, scrieţi, tată, toate câte vin de la Mine
pe pământ în cartea Mea cu poporul Meu de azi. Avem de scris
epistole, tată, înăuntrul poporului Meu şi în afara lui, peste nea-
mul român. Voiesc să vă întăresc pacea, că este lucru mult, fiilor
copii. Voi sunteţi mereu, mereu supuşi încercărilor şi temerii,
fiilor copii. O, nădăjduiţi spre Mine, tată, căci voi sun teţi mici.
Strigaţi-Mă să vin şi să le spun la toate furtunile care vin fără
veste peste voi ca să vă umple de teamă, să le spun să tacă şi să
nu mai bată, şi să puteţi voi fi cărarea Mea din cer pe pământ,
că am de dat epistole acolo unde văd Eu că e de pus cuvântul
Meu cel drept, care poate când voi din partea Mea nu puteţi ca
soli ai Mei, fiilor copii. O, pace vouă, tată! Întăresc în voi şi în
mijlocul poporului Meu duhul păcii. Mân gâierea Mea o las
peste voi cu multul ca să simţiţi lucrarea ei. Strân geţi-vă sub
duhul păcii, plângeţi cu cei ce plâng ca şi voi, că vremea e grea
şi dinăuntrul şi din afara poporului Meu, şi voi plângeţi, fiilor,
iar Eu sunt Cel ce vă ocrotesc pe voi cu ma re milă, lucrând cu
voi lucrarea Mea peste pământ, lucrând şi aşteptând şi
nădăjduind în voi, Eu, Domnul, fiilor. Amin, amin, amin. 

29 august/11 septembrie 2007

Epistola Domnului peste biserica neamului român

Biserica neamului român îşi vinde rochiţa pe bani şi pe slavă ome -
nească. Mărturisire de dincolo de mormânt: olograful patriarhului
Teoctist, după patruzeci de zile de la trecerea lui cu trupul. 

TT atăl, Fiul şi Duhul Sfânt, în acest nume coboară
Cuvântul lui Dumnezeu peste turma bisericii nea-

mului român. Amin. 

Eu sunt Cel ce sunt, şi sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Am
loc pregătit de Mine, de deasupra căruia glasul Meu de Păstor
cuvintează, iar locul acesta este în mijlocul neamului român,
din care Mi-am ridicat un popor ucenic, lucrător cu Mine în
zilele acestea peste via Mea, peste sufletul neamului român, la
care Eu am coborât iarăşi de la Tatăl pe pământ la om, şi sunt
învăluit în cuvânt. Amin. 

Mâna Mea dumnezeiască ţine acum în ea mânuţa ca -
 re-Mi scrie olograful cel pentru turma bisericii neamului ro -
mân, iar glasul Meu umple de cuvânt grădina în care cobor ca
să se scrie cuvântul Meu. 

Te îmbrăţişez în cuvânt, neam român, turmă aleasă pen-
tru ca să vin Eu, Domnul, în mijlocul tău şi să Mă fac cuvânt,
acum, la sfârşit de timp. Nu pot să trec peste durerea ta, chiar
dacă tu nu ştii că o ai, căci cel ce doarme faţă de Mine, nu-şi
simte boala şi durerea care Mă îndurerează pe Mine de la el.
Tu eşti sub durerea pe care nu ştii că o ai, dar pentru că în
curând o vei simţi, Mă apropii să te mângâi şi să-ţi spun că se
bucură în numele tău cei ce singuri, unii pe alţii, fără de Mine
se aşează peste tine ca să-ţi facă ţie bine, zic ei, dar lor nu le e
de tine, tată, ci le e doar de ei şi de slava lor, pentru că ei uită
că deasupra a toate cele omeneşti ale lor stă Dumnezeu prive -
ghind şi judecându-le pe toate ca Dumnezeu, şi nu ca omul,
căci iată, omul care-şi zice slujitor, şi mai-mare peste slujitori
în numele Meu peste tine, face păcat asupra ta, cum că ve -
ghează pentru tine şi peste tine, dar cei ce s-au aşezat şi se tot
aşează mai-mari peste tine ca să te păstorească, zic ei, nici pe
ei înşişi nu se pot ocroti de cele ce vor veni peste tine şi peste
ei pentru păcatul lepădării de credinţa cea de la sfinţi, căci bi -
serica cea care trebuia să rămână portretul Meu între cei ce pe
pământ se numesc pe ei înşişi ai lui Dumnezeu, nu mai este ea
cu rochiţa curată, şi iată, şi-a vândut şi îşi vinde rochiţa pe bani
şi pe slavă omenească, şi aceasta prin cei mari de peste ea, tată. 

Te strâng la pieptul Meu duios de Păstor din cer venit la
tine, turmă a neamului român, căci te cuprinde de peste tot şi
tot mai mult urâciunea pustiirii, precum proorocii Scripturii au
proorocit despre urâciunea pustiirii care iată unde-şi lărgeşte
locul! Tu eşti aproape vândută, tată, şi tu nu ştii, turmă a nea-
mului român. Au venit şi s-au aşezat în numele tău şi peste tine
oameni îmbrăcaţi în cuvânt şi în haină de om sfânt, şi nu sunt
de la Mine aceştia, şi sunt de la oameni, tată, că nu aşa se aşea -
ză peste turmă un cioban pentru ea, o, nu aşa, tată! 

Iată ce lacrimi de jale curg acum înaintea tronului Meu
pentru viaţa ta, turmă robită de cei ce te mint pe tine că sunt
de la Mine peste tine! Suspină cu jale cel ce a fost peste tine
patriarh până acum, căci i-a fost firul vieţii tăiat de cei lacomi
de slavă şi de scaun înalt de păstor, iar pentru trimiterea lui fără
voia Mea la Mine, am trecut multe păcate de-ale lui la cei ce
i-au tăiat lui partea vieţii trupeşti ca să domnească ei, şi iată,
domnesc, şi încă se aşează să domnească pe scaune tot mai
înalte, dându-şi unii altora slavă pentru slavă. Dar deschide-ţi
tu urechea, turmă a neamului român, ca să auzi duhul celui ce
grăieşte cu Mine înaintea tronului Meu, acum, când Eu, Dom-
nul, sunt plin de suspin şi de jale pentru viaţa ta, durere pe care
el Mi-o vede acum, şi o simte cu tot duhul lui. Au trecut pa-
truzeci de zile de la sosirea lui la Mine din mijlocul tău, iar Eu
îi slobozesc duhul ca să auzi tu grăirea lui cu Mine înaintea ta.
Amin, amin, amin. 

— SS ufleţelul meu, mărite Doamne în cer şi pe
pământ, a primit de la îngerul meu ari -

pioa re îndată ce omul m-a desfăcut de trupul meu, după ce am
stat pe scaunul bisericii neamului român, aşezat pe el o dată
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prin voia omului şi a mea, şi încă o dată prin voia Ta, Doamne,
după ce neamul român s-a trezit din somn ca să-şi smulgă de
pe ochi întunericul şi să vadă, iar eu eram atunci pe scaunul
bisericii, şi am fost ameninţat să plec de pe el ca să-mi scap
viaţa şi să rămână scaunul gol pentru cel ce era să vină pe el
după schimbarea vremii. M-am retras umilit şi aplecat, dar în-
durerat pentru soarta cea apăsătoare peste turma neamului
român. Dar Tu, Cel ce ai în mână tot sfatul Tău cel bine în-
tocmit, ai privit spre mine ca să mă ridici de jos şi să mă aduci
înapoi peste turma Ta, încercată de cei duşmani ei din mijlocul
ei, căci neamul român e neamul Tău cel ales acum, Doamne.
Ai coborât atunci cuvânt proorocesc în grădiniţa cuvântului
Tău de la Pucioasa şi ai poruncit celor de la gura izvorului Tău
de cuvânt să mă caute şi să-mi şoptească de la Tine voia Ta
peste mine. Ei m-au găsit şi mi-au grăit cuvântul cel din partea
Ta, care mă vestea să mă întorc înapoi, în fruntea turmei, căci
ochiul Tău de Păstor îmi va veghea viaţa şi paza ei şi a turmei.
Când eu am primit din partea Ta cuvânt, Doamne, Duhul Tău
m-a cuprins în El, şi eu am crezut şi am împlinit cu umilinţă
ceea ce mi-ai cerut. Tu eşti Cel ce m-ai aşezat atunci iarăşi pe
scaunul bisericii, iar eu am stat pe el, şi apoi am putut să Te
ascult şi să împlinesc prin puterea Ta planul Tău. 

Puţin timp a trecut, şi Tu ai trimis apoi la mine din partea
Ta pe cel ales de Tine pentru biserica Ta cea vie a neamului
român. L-am ascultat pe el atunci cu tot cuvântul cel venit din
partea Ta spre mine prin el, cuvânt cu care anunţai planul Tău
ceresc peste biserică, şi pe care eu l-am crezut şi l-am împlinit.
M-am ridicat, la cuvântul Tău cel sfânt şi drept, şi l-am aşezat
arhiereu de la Tine pe cel iubit al Tău pentru vremea aceasta.
Nimeni nu l-a numit pe el când a fost să fie el aşezat păstor de
la Tine pentru oi. Atunci m-am ridicat eu şi le-am spus tuturor
numirea mea peste el, numire de la Tine, şi el a fost atunci aşe -
zat, şi eu am făcut cum Tu mi-ai poruncit, Doamne. L-ai trimis
apoi la mine cu dorul Tău cel mare pentru zidire de nou aşe -
zământ sfânt, de la Tine proorocit să fie peste faţa neamului
român. Eu l-am ascultat părinteşte şi am înţeles trimiterea Ta
spre mine cu solie prin el. Duhul meu, cuprins atunci în bucuria
Ta, s-a unit cu Tine şi s-a bucurat şi a crezut şi a împlinit, şi cu
ştirea Ta şi a mea a mers el şi a aşezat pe pământ prin poruncă
cerească biserica Noul Ierusalim de la Pucioasa. O, dar n-a tre-
cut mult timp, şi toţi cei ruşinaţi de neîmplinirea în ei a feţei
Tale slăvite, a voii Tale măreţe, Doamne, s-au sculat cu duşmă -
nie, cu duh de om, şi l-au culcat la pământ pe cel ales de Tine,
aşa cum şi Tu ai păţit de la mai-marii templului, care nu Te-au
voit pentru ei de la Tatăl. Eu n-am mai putut atunci să-l
ocrotesc pe cel din partea Ta între ei ales, iar el stă de atunci
îngenuncheat, şi toţi cei ce-şi zic mari şi păstori, îl umilesc pe
el şi îl ţin sub robie, Doamne. 

Lucrarea cuvântului Tău de la Pucioasa umple cerul cu
taina ei cea de la Tine, iar pe pământ toţi sunt orbi în jurul ei,
şi numai cei ce ajung la Tine văd în lumină şi se cutremură cu
duhul dacă au apăsat cu mâna lor ca să bage sub obroc lumina
aceasta, cu care ai venit din nou pe pământ, şi ai venit în mij -
locul neamului român. Cuvântul Tău cel blând este lumina, şi
nu este om să îl urmeze, căci omul stă în întuneric, Doamne,
iar întunericul nu poate cuprinde în el lumina, dar lumina Ta
de azi a cuvântului Tău duios de Păstor luminează întunericul
şi fuge în întuneric întunericul, Doamne. 

Mi-e tare milă de cel în obezi ţinut de cei ce stau pe
tronuri de biserică, mi-e tare milă de el, precum şi pe pământ
mi-a fost după ce el a fost neînţeles şi apoi umilit de mulţi. Dar
voiesc acum, cu voia Ta, să ştie de la mine şi de la Tine, să ştie

toţi cei ce sunt stăpâni peste turma bisericii că ei nu sunt. El
este, că e de la Tine aşezat, Doamne, dar ei nu sunt. Eu am stat
de două ori pe scaunul bisericii neamului român, şi a doua oară
m-ai aşezat Tu pe el, şi m-ai numit al şaselea patriarh al bise -
ricii neamului român, căci am stat de două ori pe scaunul ei,
iar pe el l-ai numit al şaptelea, vestit de Tine încă din vremea
mea. Mi-ai dat acum trecere spre pământ cu cuvântul lângă cu-
vântul Tău, ca să audă biserica grăirea Ta cu mine, şi a mea cu
Tine, în numele Tău pentru biserica neamului român, care nu
mai are păstori, căci ei sunt şi vor fi altceva decât păstori, şi
toate se strică de la locul lor pentru necredinţa lor, cu care şi-au
scris lepădarea de Tine, lepădarea lor de părinţi şi de sfinţi,
Doamne. Dar Tu ai avut milă de mine pentru fapta mea cea
pentru lumina lucrării Tale, aşa cum scrie despre mine în cartea
Ta de azi, cartea cuvântului Tău cel de cincizeci de ani peste
neamul român, şi mi-ai dat acum intrare în odihnă, iertân du-mi
mie păcatele toate prin jertfirea mea pe altarul Tău, căci am
voit să mă scol şi să pun stavilă întunericului care s-a pornit să
cuprindă biserica neamului român şi care, iată-l, se întinde
peste ea, Doamne, iar cel ce m-a adus jertfă pe altarul Tău nu
mi-a făcut rău, căci eu am ajuns la Tine, şi voi fi mărturisitorul
Tău din mijlocul bisericii celei biruitoare a Ta, prin care sfinţii
Tăi se odihnesc şi îi sprijină pe cei sfinţi ai Tăi de pe pământ.
Amin, amin, amin. 

— TT atăl, Fiul şi Duhul Sfânt, în acest nume
am coborât Eu, Domnul, acum cuvânt

peste turma bisericii neamului român, lângă Mine cu cel ce a
fost până acum patriarh peste ea, iar peste ea Eu nu mai număr
mai mult, căci am sfârşit de numărat. Amin. 

Tu, cel ce ai fost de două ori patriarh peste biserica nea-
mului român, te-am scris acum pe nume mărturisitor din cer
al lucrării Mele de nou Ierusalim pe pământul român, şi te aşez
în odihnă şi în lucru ceresc peste turma neamului român, căci
ai fost jertfit pe altarul acestui neam, pe care l-ai iubit şi pentru
care ai trudit, după ce Eu, Domnul, te-am aşezat prin cuvântul
Meu să stai încă o dată pe scaunul bisericii acestui neam şi să
împlineşti voia Mea. Cel pe care tu l-ai aşezat din partea Mea
pentru biserica Mea, acela este, iar ceilalţi nu sunt, ci sunt din
sinagoga satanei, şi se zic pe sine că sunt ai Mei, dar nu sunt,
ci mint, şi pe aceştia Eu îi voi face să se închine în cer şi pe
pământ la picioarele celui iubit al Meu şi vor cunoaşte că Eu îl
iubesc, după cum este scris în Scripturi pentru vremea aceasta.
Iar ţie îţi spun: am lăsat înaintea ta o uşă deschisă, pe care ni-
meni nu poate s-o închidă, fiindcă, deşi ai avut putere mică, tu
ai păzit cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit numele Meu. Ştiu faptele
tale, şi ai venit şi ţi-am dat cununa răbdării, şi Eu scriu acum
pe tine numele Meu şi numele cetăţii Mele, al Noului
Ierusalim, care s-a aşezat din cer, de la Dumnezeu în mijlocul
neamului român, şi numele Meu cel nou, Cuvântul lui Dum-
nezeu. Amin. 

Cine are urechi, să audă ceea ce Duhul a grăit bisericii
neamului român. Amin. 

Sfârşesc cuvântul Meu peste turma bisericii neamului
român. 

Eu sunt Cel ce sunt. Amin, amin, amin. 

31 august/13 septembrie 2007

221Anul 2007



Praznicul Naşterii Maicii Domnului

Chemarea omului spre naşterea de sus. Maica Domnului întăreşte
poporul în duhul ascultării. Binecuvântare pentru lucrările înnoirii 

casei în care a locuit  trâmbiţa Domnului, sfânta Virginia. 

EE u sunt Cel ce sunt. Mă apropii de porţi ca să intru
cuvânt în cartea Mea de azi, şi găsesc suferinţă în

porţi. 
Eu sunt Cel ce sunt, şi cu acest nume M-am coborât în

toată mărirea Mea înaintea lui Faraon, care-Mi robea poporul,
iar prin semnele cele înfricoşătoare Mi-am dovedit înaintea lui
adevărul Meu, puterea cuvântului Meu pentru mângâierea
poporului Meu cel de sub robia lui Faraon cel necredincios. 

Eu sunt Cel ce sunt, copii din porţi. O, deschideţi-Mi!
Nu vă supun când rostesc peste voi să-Mi deschideţi, ci vă
întăresc ca să staţi înaintea Mea şi ca să Mă aşezaţi în carte cu
sărbătoarea cea pentru mama Mea Fecioara şi cu proaspăt cu-
vânt de nădejde pentru credinţa şi pentru viaţa poporului Meu.
Chiar dacă sunteţi zdrobiţi de dureri, de proaspete dureri, Eu,
Domnul, vă aşez sub puterea venirii Mele ca să Mă aşezaţi în
carte, fiilor copii, şi să Mă ajutaţi în dureri, căci pe Mine Mă
dor cu disperare toate durerile care se aşează apoi peste voi şi
care dau să-Mi şubrezească venirea Mea cu hrană la poporul
Meu cel ţinut de mână de cuvântul Meu, ca să-l am şi să-l
păstrez al Meu pe poporul Meu şi al vostru, tată. Vă e şi duhul,
vă e şi trupul în dureri, dar fără venirea Mea la voi vă sfâşie de
tot durerile, tată. O, lăsaţi-vă sub mângâierea Mea şi luaţi din
ea puteri şi daţi puteri poporului Meu, căci venirea Mea la el
îi dă puteri, îi dă sfinte puteri, iar duhul cuvântului Meu, duhul
învăţăturii îl ridică mereu pe el şi îl îndeamnă să poată, căci
lucrarea Mea cu poporul Meu se face ridicare din păcat a mul-
tora atunci când cuvântul Meu merge peste pământ ca să-l audă
omul, şi ca să vină spre naşterea de sus cei care au în ei
sămânţa cea bună a împărăţiei Mele în om, copii din porţi. 

Sunt cu mama Mea Fecioara, poporul Meu. Naşterea ei
între oameni a fost minune pentru cei din cer şi pentru cei de
pe pământ credincioşi între oameni, căci am găsit atunci pe
pământ inimi credincioase, cărora Eu le-am încredinţat taina
naşterii şi a creşterii ei, ca apoi Eu să Mă nasc din ea de la Dum -
nezeu şi să iau pe umerii Mei lucrarea Mântuitorului lu mii, căci
Eu sunt Mântuitorul celor ce cred în Mine, al celor ce ştiu din
firea lor cea bună să stea sub povaţa vieţii, sub duhul vieţii,
poporul Meu. O, vin şi te povăţuiesc, tată, că e sărbă toa re de
naştere, iar Eu te iau la sân şi te învăţ, iarăşi te învăţ să iubeşti
peste tine împlinirea cuvântului Meu şi să nu-l uiţi, căci dacă-l
uiţi, Îmi faci suferinţă, tată. O, Îmi fac suferinţă cei ce în tine
nu se lasă pătrunşi şi călăuziţi de glasul cuvântului Meu, tată.
Eu însă lucrez cu milă şi nu-Mi folosesc puterea, şi Îmi învăţ
poporul să caute să iubească mărirea Mea, iară şi iară îl învăţ
pe el aceasta, căci cine-şi caută mărirea lui înaintea Mea, acela
Mă umple de suferinţă în cer şi pe pământ şi Mă aduce să ies
de sub răbdare şi să fiu Izbăvitorul celor apăsaţi şi să le dau
credinţa că Eu sunt Cel ce sunt şi că le vin în ajutor. Amin. 

O, mamă a Mea, suntem cu sărbătoarea naşterii tale între
oameni, mamă. Dă-i poporului Meu mângâiere, dă-i duh de
creştere poporului Meu, mamă. Amin, amin, amin. 

— OO,fericit este cel ce ia din cer când cerul
coboară cu Tine pe pământ, Dumnezeul

meu şi Fiul meu Cel Unul născut din trupul meu cel fecioresc!
O, nu putem în ziua aceasta să stăm cu poporul şi mult să-l
învăţăm, căci cei din porţi ne poartă greu, fiindcă este suferinţă
în porţi, iară şi iară este suferinţă în cei ce Te poartă de la cer

la pământ, Fiule scump, iar eu sunt mamă miloasă pentru cei
ce ne miluiesc ca să fim noi pe pământ cu duh ceresc peste om.
Tu, Cel Atotputernic, cum eşti, nu poţi să iei suferinţa purtăto -
rilor Tăi, dar îi întăreşti prin mângâieri, şi aşa stai Tu cu greu
la cârma poporului Tău, căci coborârea Ta este cu greu pă -
trunsă de mintea cea de om, şi sunt în poporul Tău din cei grei
la minte pentru mila de Tine şi de coborârea Ta pe pământ la
om, Doamne milos. 

O, popor născut din Dumnezeu la cuvântul Fiului meu!
În ziua de serbare a naşterii mele te mângâi cu blândeţea cu-
vântului meu lângă Fiul meu, Învăţătorul tău, ca să fii tu fiu al
lucrării iubirii, al lucrării blândeţii şi a smereniei Fiului meu
şi ca să cauţi la cuvântul Lui, care te creşte, dar ia şi iar ia din
el viaţă şi faţă, fiule al Fiului meu, căci Domnul te cârmuieşte
cu al Său cuvânt de dor. O, e durere în mijlocul tău, dar prin
toate tu să creşti, şi să nu scazi, şi bizuie-te pe Domnul Dum-
nezeul tău, că nu este altă mângâiere pentru tine pe pământ,
popor al Fiului meu. Învaţă-te frate pe frate să iubeşti viaţa cea
din cer pe pământ şi să ai inimă din cer frate pentru frate, căci
cel ce ia în inima lui de pe pământ, acela nu are în el taina
naşterii de sus, viaţa cea fără de moarte a Fiului meu în el. Te
povăţuiesc să înveţi din ascultarea mea, din smerenia mea, din
iubirea şi din blândeţea mea, din duhul bunătăţii mele să iei,
căci eu nu m-am iubit pe mine însămi, ci numai pe Dumnezeu,
şi apoi pe Fiul meu, Cel Unul născut din Tatăl şi din mine
Dumnezeu adevărat pe pământ. În biserica Fiului meu dacă
este cineva iubitor de sine, acela se face suferinţă pentru mulţi,
dar blândeţea te face să rabzi pe cele ce-ţi cresc viaţa prin ispite
şi prin greu, după asemănarea ta cu Fiul meu, Cel plin de
suferinţă şi Cel dispreţuit pe pământ de atunci şi până azi, fiule
al Fiului meu Mântuitorul. 

O, copii din porţi, abia mai puteţi, dar nu vă lăsaţi spre
disperare! Fiţi cuminţi! Ceea ce e cu neputinţă la voi, poate
Domnul, aşa să vă fie credinţa prin greul pe care-l purtaţi înain-
tea poporului cel hrănit din cer, copii neputincioşi. O, răsplătiţi
ura cu iubire, căci cine vă îndurerează pe voi, acela face aceasta
din lipsa iubirii, din lipsa de Dumnezeu, copii loviţi sub greu.
O, pace vouă! Mi-e tare milă de voi. Şi dinăuntru, şi din afară
suferiţi temeri, şi iată, vă doare duhul şi vă doare trupul, dar
căutaţi-vă adăpost din faţa durerilor, căci pentru voi mângâieri
nu sunt, decât din cer şi din cei ce au cerul cel dulce în ei ca şi
voi. Mâna mea de mamă duioasă vă mângâie acum, iar Tu,
Fiule Emanuel, măreşte-Te în ei în încercări, căci coborârea Ta
pe pământ e cu durere, şi numai Tu ştii aceasta, Tu şi ei, Fiule
Doamne. Amin, amin, amin. 

— OO,Eu mult Îmi întăresc poporul, mamă, şi
dulce îl povăţuiesc pe el, şi mare înţe -

lepciune am Eu în fiii din porţi pentru păstorirea poporului
Meu, mamă, dar am o bubă care mereu Îmi sângerează şi nu
pot să dau faţă slavei Mele în mijlocul poporului Meu, o, nu
pot, căci buba aceasta mereu Mă îndurerează, mereu Mă
ruşinează sub biruinţa Mea, mereu Mă umple de neputinţă,
mamă. Eu, Domnul puterilor, cad sub neputinţă când mărirea
Mea stă supusă sub cel ce stă mare înaintea Mea; o, şi cât de
mic e omul, mamă! O, îi este teamă omului să fie mic, să stea
mic, mama Mea. Am o bubă dureroasă, care nu mai apucă să
prindă coajă ca să Mă vindec apoi de ea, şi mereu Îmi este
ruptă şi-Mi sângerează, şi-Mi este pe faţă buba, şi se bucură
diavolul de ea şi Mă micşorează înaintea îngerilor şi înaintea
biruinţei Mele, mamă. O, de nu Mi s-ar mai pune sare pe ea şi
sânge pe faţa Mea, mamă! 

O, Mi-e tare, tare milă de copiii din porţi, mama Mea!
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Toate, toate se sparg în ei, mama Mea. De ce, oare, se vrea aşa,
mama Mea? Îi văd mereu înaintând în coate şi în genunchi,
când Eu am nevoie de ei pentru coborârea Mea, mamă. Sunt
plini de temeri aceşti copii, căci lucrarea Mea cu ei e grea peste
ei, şi e greu poporul Meu peste ei, căci poporul trebuie îngrijit
şi întărit, mamă. O, ce să fac? Să-Mi opresc lucrarea? Aceşti
copii n-au îndatoriri faţă de nimeni pe pământ. De ce li se cere
lor atâta, mamă? Dar Eu îi supun pe ei să-Mi stea de ajutor
coborârii Mele, mamă, şi iată, M-am plâns ţie, mama Mea,
pentru durerea Mea din ei, căci tu Mă mângâi sub povară, tu
Îmi ştii suspinul şi eşti mângâierea Mea, mama Mea. Amin. 

Ascultă-Mi şi tu suspinul, poporul Meu, căci coborârea
Mea la tine şi peste pământ pentru tot omul Îmi este anevo ioa -
să, şi dau mereu s-o întăresc, şi-ţi cer sprijin, ca unuia care eşti
sprijinit de Dumnezeu, tată. Înmulţeşte-ţi, dar, rugăciunea ta
pentru binele lucrării Mele cu tine peste pământ şi roagă-te aşa
necontenit, tată. Oriunde eşti, orice faci, roagă-te Tatălui Meu
şi al tău să pot Eu peste pământ cu venirea Mea la tine. Roa -
gă-te, şi să plângi în rugăciunea ta, iar Eu să văd suspinul tău
cel pentru puterea venirii Mele şi să împlinesc rugăciunea ta,
poporul Meu. 

Am scris, şi mai am de scris epistole acolo unde văd Eu
că trebuie să pot Eu, acolo unde voi nu puteţi din partea Mea
ca soli ai Mei, copii din porţi. Pace vouă, căci sunteţi cu pacea
zdrobită, tată! O, fiţi cuminţi! Nu vă băgaţi în cele încurcate şi
nedescurcate, căci omul nemulţumit are în el durerea lui, dar
voi o aveţi pe a Mea, şi e grea de dus durerea Mea, tată. Fiţi
cuminţi, că iarăşi vă spun: nu vă băgaţi în cele încurcate şi
nedescurcate; Eu, Domnul, aşa v-am povăţuit pe voi. Amin.
Cel ce ascultă de Mine prin voi, acela este cel povăţuit de voi,
acela este cel ce ascultă de Dumnezeu, şi pe acela să-l povă -
ţuiţi. Amin. Cel ce vă depărtează pe voi, acela este necredin-
cios. Fiţi cuminţi, Eu sunt Cel ce sunt. Daţi poporului ascul-
tător ajutor din partea Mea pentru creşterea lui şi învăţaţi-l pe
el cum să crească, mereu, mereu învăţaţi pe poporul Meu, căci
Eu mult îl iubesc pe el şi dulce îl povăţuiesc, şi am în voi
înţelepciunea Mea cea pentru viaţa şi pacea poporului Meu
care ascultă de Mine prin voi, spre mângâierea Mea şi spre pu -
terea venirii Mele acum pe pământ la om, fiilor. Amin. 

Împrospătez iarăşi peste voi binecuvântarea Mea pentru
toate lucrările cele de schimbare la faţă a casei coborârii Mele
prin trâmbiţa Mea Verginica. O, vă e tare, tare greu, căci cu
pietrele e greu. Întăriţi-vă puterile şi răbdarea, căci Eu voi birui,
după cum este la Mine de biruit acolo. Eu sunt Cel ce sunt, fi-
ilor. 

Pace vouă! Peste toate durerile Mele din voi, pace vouă,
fii ai durerilor Mele! Amin, amin, amin. 

8/21 septembrie 2007

Praznicul Înălţării Sfintei Cruci

Drumul crucii sfârşeşte cu odihna omului. Oamenii pier prin bucu -
riile lor. Suferinţa este puterea vieţii, iar voia liberă este slăbiciune 

în om. 

ÎÎ n numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, aşa
rostesc Eu, Domnul, cuvântul Meu cel sfânt peste

pământ ca să încălzesc spre Mine inima omului, căci omul s-a
răcit de Dumnezeu şi-şi caută liniştea întru ale sale şi nu-i place
cu cruce, şi dacă nu-i place aşa, el rătăceşte până cade, dar Eu,
Domnul, Îmi cobor după el cuvântul Meu şi îl călăuzesc pe el
spre bucuria drumului crucii, care are la capătul lui odihna

sfinţilor, odihna celor credincioşi, care caută cu Dumnezeu pe
cale, mângâindu-se cu El în durerile de pe pământ şi mângâind,
ca unii care ştiu trăirea cea cu Dumnezeu, asemănarea lor cu
Dumnezeu. Amin. 

O, poporul Meu de azi, să nu cauţi, tată, bucurii, căci
bucuriile omului se fac spini pe fruntea Mea, se fac hotar pen-
tru calea slavei Mele pe pământ. Voia liberă a omului Mi-a luat
pământul sub stăpânire şi Mi-a pus cerul în jale, tată, căci
aceasta face omul fără de cruce sfântă pe umerii lui. Dar Eu
te-am chemat la Mine şi te-am ales al Meu, şi te îndemn mereu
să fii credincios, tată, şi mai ales să-ţi păstrezi credincioşia şi
să ţi-o hrăneşti de la Mine, ca să nu Mă părăseşti din lipsa ei,
căci cei ce nu-şi statornicesc credincioşia cea pentru Mine pe
calea aceasta a slavei venirii Mele, se fac aceştia durerea Mea,
se fac rana Mea, şi aceştia Îmi vor vedea ranele cele de la ei,
căci fiecare om se întoarce vrând-nevrând la cele agonisite de
el pe pământ pentru viaţa lui de veci, fie dureri de veci, fie bu-
curii de veci. 

Te învăţ, poporul Meu, să-ţi strângi pentru viaţa ta, tată.
O, fii credincios în cuvântul Meu de peste tine, căci bucuriile
vieţii se strâng cu trudă, ca orice lucrare pe care cu trudă o face
omul ca să se bucure apoi de ea, iar durerile vieţii se fac din
bucurii, aşa cum mulţi fără de veste au pierit în vremea bucuri-
ilor lor, căci prin bucuriile lor pier oamenii, ba chiar şi cei de
pe calea Mea care nu înţeleg cu ce-şi pot ei păstra credincioşia
pe calea lor cu Mine. 

O, poporul Meu, urâtă şi goală este viaţa omului cel fără
de măsură cerească pe calea vieţii lui! O, gol este omul cel ce
trăieşte pe pământ prin ale sale! Cine să-i spună omului că el
nu este dacă trăieşte aşa? Cel ce este, este cel ce va fi apoi pe
veci cu fiinţa slăvită, aşa cum Eu sunt. Cel ce este, este cel ce
învaţă să fie, şi apoi lucrează aşa. Cel ce-L iubeşte pe Dum-
nezeu cu viaţa lui cea plină de lumină în el, împărţind-o pe ea
în jur cu multul, acela este cel ce este, iar Eu sunt Cel îndurerat
de la nedragostea omului, şi tot ca Mine sunt cei ce sunt
purtând faţa Mea în ei şi ajutându-Mă ei sub crucea Mea cea
grea şi prea îngreuiată pe umerii Mei de la cei şapte mii de ani
de când omul s-a învăţat fără Mine pe pământ, şi din pricina
voii lui a păţit el aceasta, căci omul n-a mai vrut şi apoi n-a
mai putut să fie purtător de Dumnezeu în viaţa lui pe pământ. 

O, poporul Meu, fericiţi sunt cei ce M-au purtat în viaţa
lor de pe pământ cu slava suferinţei Mele, căci Eu suferind
după Tatăl şi după om am petrecut pe pământ, şi aceasta este
cea mai mare putere a vieţii omului purtător de Dumnezeu,
precum şi voia liberă a omului este cea mai mare slăbiciune
pentru cel nepurtător de Dumnezeu în viaţa lui pe pământ.
Te-am ales să iubeşti faţa Mea pe faţa ta, poporul Meu. Te-am
ales dintre oameni, fiule, ca să Mă porţi pe Mine, căci Eu sunt
plin de slava suferinţei cea plină de blândeţe, după ce omul
M-a lepădat şi Mă leapădă mereu pentru viaţa lui cea fără viaţa
Mea în ea. O, nu e frumoasă viaţa cea fără cruce. E tare urât
omul cel fără de cruce, tată, şi acela are de tată pe diavolul,
vrăjmaşul Meu şi al omului, fiilor. 

O fărâmiţă de cuvânt aşez azi în cartea Mea cu tine ca
să cinstim sărbătoarea crucii, poporul Meu. Încununează-ţi,
tată, viaţa cu slava crucii, şi prin cruce să fii plin de nădejde
precum Eu sunt, căci cei ce nu iubesc crucea, care-i poartă pe
ei după Mine, aceia sunt fără de nădejde, poporul Meu. Ţi-am
dat cea mai slăvită cruce, tată. Ţi-am dat să faci voia Mea pe
pământ, şi prin ea să te păstrezi în duhul ascultării, în duhul
credincioşiei, căci Eu aşa sunt înaintea Tatălui, şi nimic, nimic
nu fac în afară de voia Lui în toată lucrarea Mea, poporul Meu.
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Am în mijlocul tău mereu, mereu cărarea Mea spre tine, şi prin
care Eu îţi aduc de ştire mereu voia Mea, şi prin ea te ţin de
mânuţă ca să nu cazi, poporul Meu. O, cât de mult te-aş învăţa
Eu pe tine, tată, o, cât de mult! Învăţătura Mea are putere şi
venire peste cei ce o iubesc pe ea de călăuză a lor după plăcerea
Mea, dar Eu, poporul Meu, te-am povăţuit să cauţi, mai mult
decât orice altă lucrare a ta, să-Mi dai stat şi primire în mijlocul
tău şi să duci viaţă binecuvântată înaintea Mea, ca să-ţi
slujească îngerii şi sfinţii, tată, precum Mie, Celui binecuvân-
tat, Îmi slujesc aceştia. Îţi amintesc învăţătura chemării Mele
pentru cei ce vor cu Mine cu viaţa lor: «Cel ce voieşte să vină
după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi ur -
meze Mie». O, poporul Meu, ai grijă mare, tată, că mulţi au
voit şi voiesc să vină după Mine, dar această lucrare se suie cu
anevoie la mintea şi la inima omului, căci omul nu poate să se
lepede de sine ca să aibă cruce şi s-o iubească pe ea aşa cum
Eu am iubit-o şi o iubesc. Eu sunt Păstorul Cel cu crucea, aşa
am spus celor ce au dat şi dau să ia pe deasupra lor haină de
păstor peste oamenii nepăstoriţi, dar oamenii tot nepăstoriţi
rămân, bieţii de ei, căci păstorul fără cruce pe umerii lui şi
peste viaţa lui este lup pentru oi, nu este păstor. Eu sunt Păs -
torul, şi prin cruce M-am arătat că sunt, iar cei ce dau să se
arate prin slavă omenească păstori, aceia sunt lupi, aceia nu
sunt de la Mine, ci sunt de la ei şi de la oameni, tată. Iată, vin
Eu pe pământ Păstor, căci cel ce nu se leapădă de sine şi de
slava cea vremelnică, nu poate fi păstor, dar oile au nevoie de
păstor, şi Eu le chem şi le îmbiu pe ele la apa vieţii ca să le
mângâi şi să le dau din viaţa Mea. Amin. 

O, veniţi, oilor fără păstori! Veniţi să auziţi glasul Meu
de Păstor, căci hrana gurii Mele este multă şi este scumpă şi
este duh dătător de viaţă, iar cel ce crede în Mine, are viaţă
veşnică, tată. Veniţi, că noaptea e pe sfârşite şi Eu vin cu dimi -
neaţa vieţii şi îl învăţ pe om să trăiască frumos ca şi Mine, şi
să fie el apoi fiu al Tatălui Meu, copil hrănit la masa veşniciei
şi odihnit apoi la sânul Tatălui Meu! Amin. 

O, fii ai poporului Meu, am zis vouă că prin lucrarea
Mea de cuvânt Eu Îmi fac fii, şi din fii Îmi fac copii. Iubiţi
această facere a Mea peste voi, căci Eu, tată, nu pot trece peste
cele scrise în Scripturi, iar în ele Eu am spus tuturor: «Până
nu veţi fi ca pruncii, nu veţi putea avea împărăţia Mea», şi ia -
răşi am zis: «Cine nu primeşte împărăţia Mea ca un copil, nu
este vrednic de ea». O, învaţă această lucrare, tată, căci aceasta
înseamnă ceea ce Eu am spus pentru cei ce voiesc să vină după
Mine, aceasta înseamnă să-şi ia omul crucea, să-şi ia omul
viaţa şi să-Mi urmeze Mie cu ea. Amin. 

În ziua sărbătorii crucii te-am povăţuit cu duhul vieţii
veşnice, poporul Meu, şi nu uita că-Mi este tare, tare îngreuiată
calea venirii Mele la tine, şi nu uita să Mi-o netezeşti, tată, că
te-am învăţat şi te-am rugat aceasta, şi nu uita că am de lucru
duhovniceşte cu tine, poporul Meu, şi nu uita că dacă n-ai lu-
crare duhovnicească înaintea Mea şi înaintea omului, tu eşti
fără rod de viaţă, căci omul cel fără lucru dumnezeiesc în el,
este bob sec, bob care nu prinde rod pe pământ şi în cer. 

În ziua aceasta binecuvintez iarăşi mânuţele şi lucrarea
celor ce lucrează haina cea nouă peste casa coborârii Mele
odinioară prin trâmbiţa Mea Verginica. Lucraţi, fiilor, cu mul -
ţu mire şi cu pace, căci Eu voi plăti truda voastră, aşa cum voi
o plătiţi pe a Mea. Binecuvintez cu duh ceresc şi tămăduitor
fântâna sfinţilor trei ierarhi, Vasile, Grigorie şi Ioan, ieşită
acum deasupra în grădiniţa intrării în casă, şi las duhul bine -
cuvântării şi al păcii peste toate lucrările pe mai departe ale
casei coborârii Mele. Pacea lucrărilor să vă fie mare, tată, dar

nu uitaţi să cereţi ajutorul Meu în toată truda voastră, căci voi
sunteţi lipsiţi de puteri şi de cele trebuincioase în toate câte
sunt de făcut peste tot pentru lucrarea Mea cu voi şi cu poporul
şi cu omul care se apropie să fie al Meu ca şi voi, dar Eu, Dom-
nul, înlesnesc spre voi ajutorul Meu din cer şi de pe pământ, şi
vă aştept pe voi să înlesniţi şi voi ajutorul vostru spre Mine
pentru cele duhovniceşti între voi şi în părţi apoi, că mult, mult
este de lucrat pentru împărăţia Mea peste om şi peste pământ,
şi Îmi trebuiţi pentru aceasta, tată, căci Eu pentru lucrul cel cu
duhul v-am ales, şi nu uitaţi aceasta în vremea lucrului vostru
cel cu mâna în lucrarea Mea cu voi. Aştept, tată, mereu, mereu
aştept de la voi mângâieri, căci sunt îndurerat mereu, fiilor. O,
nu uitaţi că sunt mereu îndurerat, nu uitaţi, nu uitaţi, tată.
Căutaţi să semănaţi cu Mine şi cu durerile Mele în voi, ca să
scăpaţi de durerile voastre, fiilor. Amin. 

O, copii din porţi, v-am aplecat ca să pot să grăiesc şi în
ziua aceasta cuvântul Meu. Încingeţi-vă cu răbdarea cea sfântă
şi strigaţi la Mine în toate neputinţele voastre, că lucrarea Mea
de peste voi e tare, tare grea, şi nu sunteţi ajutaţi pentru ea.
Staţi în Mine, tată! Fiţi pe pământ şi în cer deodată, şi mult aş
vrea să înţeleagă cei care Mă aud prin voi că Eu, Domnul, sunt
cu voia Mea prin voi, căci voi staţi întru Mine, şi din Mine
luaţi, căci Eu Îmi am sălaşul în voi, am scaun în voi, şi pe el
stau şi cârmuiesc lucrarea Mea cu voi, lucrarea Mea peste
pământ, şi fericiţi sunt şi vor fi cei ce se lasă cârmuiţi de Mine
prin voi, căci Eu sunt Cel din voi, fiilor copii, Eu, şi nu voi.
Amin, amin, amin. 

14/27 septembrie 2007

Sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului

Ascunderea de Dumnezeu s-a născut în rai. Taina umblării în lu mi -
nă. Rugăciunea poporului pentru mântuirea neamului omenesc din 

toate vremurile. 

ÎÎ n numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Eu,
Domnul, bat la porţi şi intru cuvânt de viaţă veşnică,

intru Învăţător, intru la poporul Meu cel hrănit din gura Mea
şi îl învăţ pe el să-Mi dea stat în mijlocul lui, să-Mi dea primire,
mereu să-Mi dea, ca să-l primesc Eu apoi pe el, şi mereu să-l
primesc. Amin. 

Stau în mijlocul tău cuvânt de Duh Sfânt, poporul Meu.
E sărbătoare pentru mama Mea Fecioara, fiule. Hai să ne
aşezăm şi să ne primim unii pe alţii şi să punem pe masa de
sărbătoare pe cele de la Dumnezeu şi pe cele de la tine, căci
Eu, Domnul, sunt Învăţătorul tău pentru cele de la Mine peste
tine şi pentru cele de la tine, tată. Nu lua din tine dacă Eu sunt
Învăţătorul tău, poporul Meu. Ia, tată, numai de la Mine, ca să
te cunoască diavolii că eşti fiul Meu, şi să te cunoşti frate pe
frate că eşti voia Mea, şi nu a ta, căci această lucrare de iubire
te aduce la asemănarea ta cu Mine, iar unde sunt Eu, este bun
şi frumos prin frăţia dintre fraţi, precum este scris că «Unde
este unire, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea şi viaţa
până în veac». Amin. 

O, mama Mea, vreau să te mângâi în mijlocul poporului
Meu, şi unul altuia să Ne mângâiem durerea cea pentru el, căci
dacă nu ne-ar durea de el, n-ar mai avea viaţă în el poporul Meu.
Hai să-i dăm lui putere din Noi, mamă. Amin, amin, amin. 

— DD a, Fiul meu iubit, căci în Tine toate sunt
da, şi aşa sunt toate cu putinţă celui ce

ştie să zică da înaintea Ta, iar cel ce poate aceasta, acela Îţi
simte şi Îţi ştie durerea şi se face asemenea Ţie ca să Te mân -
gâie, Doamne, căci Tu ai spus: «Milă voiesc, nu jertfă».
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Ai pus atâta milă de Tine şi atâta milă de oameni în cei
cu care-Ţi călăuzeşti poporul, Fiule scump! Ai pus în ei durere
pentru Tine şi pentru poporul Tău, Doamne, dar pe lângă
această binecuvântare a Ta peste ei, vin mereu dureri peste ei
de la cei ce nu au durere de durerile Tale, o, Doamne îndurerat,
că eu numai într-o durere Te văd, numai într-o durere pentru
poporul Tău, ca să aibă el viaţă, Doamne; şi tot ce Te doare pe
Tine, mă doare şi pe mine, căci duhul de mamă e numai o
durere pentru Fiul ei, şi apoi pentru fiii Fiului ei, Doamne mi -
los. O, nu ştie omul de ce ai spus Tu că milă, şi nu jertfă voieşti
de la cel ce dă să Te urmeze pe calea durerii Tale, durere lungă
cât toate veacurile omului, Fiul meu zdrobit de la ne zdrobirea
omului despărţit de Tine prin păcat, prin neascultare, Doamne,
căci neascultarea este păcat, şi atrage păcatul în om, şi Tu stai
la uşă şi baţi, stai duios la uşa celui ce Te goneşte din el, căci
el se ascunde să nu-l vezi şi să nu Te vadă, Doamne milos,
Dumnezeule sfios, căci sfios Te-ai dus către Adam când el a
făcut în rai ascundere de Dumnezeu, şi sfios ai bătut apoi ca
să-Ţi deschidă el! 

O, popor al învăţăturii Fiului meu, Iisus Hristos! Ascun-
derea de Dumnezeu s-a născut în rai, pe când omul era încă
gol. Neascultând de cuvântul lui Dumnezeu, omul a făcut apoi
ascundere de Dumnezeu, şi înăuntrul trupului lui a făcut
aceasta, iar în afara lui el a fost vădit chiar de el însuşi, căci
s-a văzut apoi gol, gol de Dumnezeu. Cel gol de Dumnezeu îşi
vede goliciunea aceasta şi dă să se ascundă de Dumnezeu în el
însuşi, dar în afara lui omul se cunoaşte că se ascunde în el,
fiindcă neascultarea de Dumnezeu este păcatul care atrage
păcatul în om, şi păcatul îl vădeşte pe om. 

O, popor miluit de Fiul meu, Mântuitorul tău! Să nu-I
dai Lui nimic mai mult ca mila de El, căci cel ce-I dă Lui jertfă,
se semeţeşte că-I dă, şi apoi aşteaptă merite unul ca acela, dar
semeţia este păcatul omului căzut din rai la început, şi nu poate
să rămână în Dumnezeu cel care se semeţeşte înaintea lui
Dumnezeu şi a oamenilor. «Milă voiesc, nu jertfă», Domnul
aşa a spus, popor miluit de El, că mare milă a avut el de tine
de ţi-a dat călăuză ca să te aibă El prin ea şi ca să ştie duhul
rău că tu eşti călăuzit pe pământ şi ca să se depărteze duhul rău
cu voia sa din preajma ta, copil care asculţi de Dumnezeu şi
de orânduiala Lui peste creştetul tău de copil. Dar cel ce nu stă
copil în tine, popor al Fiului meu, ce face acela? Acela face
durere, aşa cum Fiului meu i-a făcut Adam în rai, şi după ce
I-a făcut durere, L-a şi părăsit, L-a şi dispreţuit în trupul său
pe Fiul meu, Făcătorul lui. 

O, popor călăuzit de Dumnezeu, din cer şi de pe pământ
călăuzit! Îmbrăţişează mila de El şi de lucrarea Lui cu tine şi
sprijineşte-o pe ea, căci din mijlocul tău Domnul Se dă oame-
nilor, şi cu milă Se dă. Dacă nu te-ar durea de Domnul, n-ar
mai avea Domnul viaţă în tine, şi dacă nu L-ar durea pe El de
tine, tu n-ai mai avea viaţă în El, fiule, şi ai avea în lumea
aceasta viaţă, iar lumea este deşertăciune a deşertăciunilor. Cu
milă fără margini mi-am lăsat omoforul ca acoperământ peste
cei ce iubesc din Fiul meu, ca să-i acopăr pe ei sub omoforul
meu de mamă a celor îndureraţi după Fiul meu şi pentru El pe
pământ. Aşa lucrare de milă am eu peste cei îndureraţi ca şi
Fiul meu. Aşa lucrare îţi hărăzesc eu şi ţie între frate şi frate,
popor al venirii Fiului meu la tine, venire cu milă, căci Fiul
meu este milos. Şi te rog, popor miluit, întăreşte ascultarea de
Dumnezeu în mijlocul tău, întăreşte-te frate pe frate pentru as-
cultarea a tot cuvântul Său de peste tine, căci cel ce nu ascultă,
se ascunde, fiule, iar cel ce se ascunde, naşte dureri peste cei
duruţi în mijlocul tău pentru viaţa ta întru Fiul meu, pentru

ocrotirea ta în El, popor ocrotit de El şi de ascultarea ta de El. 
O, Fiule Doamne, Îţi mângâi poporul, cu omoforul meu

îl mângâi pe el, şi îl îndemn să stea sub mâna Ta de Păstor, ca
să-l ocroteşti Tu pe el de duhul pierzării, Doamne, de duhul
lumii, Fiule milos. Tu îi dai lui azi învăţătură, şi îi voi da şi eu,
căci voiesc să-l aşez pe el mai frumos în voile Tale, mai milos
pentru venirea Ta la el, mai luminat pentru adevăr şi pentru
biruinţa Ta peste pământ, Doamne. Pace Ţie în mijlocul lui, şi
să Te ajute el ca să poţi aşa, ca să-l poţi Tu călăuzi pe el. Amin,
amin, amin. 

— OO,mamă, puterile cereşti Îmi slujesc pen-
tru toată lucrarea venirii Mele pe pă -

mânt, şi voi putea cu planul Tatălui Meu peste om, mamă, căci
mila de Dumnezeu a celor ce Ne poartă ca să fim pe pământ,
e milă pusă de Dumnezeu în ei, mamă, e jertfa inimii lor pentru
biruinţa Mea, mamă, iar cine nu pricepe taina Mea în ei şi cu
ei, aceia sunt oameni, mamă, oameni şi atât. O, e mare durerea
Mea în ei pentru tot fiul care se clatină în mijlocul poporului
Meu de azi, şi dacă n-ar avea ei durerea Mea în ei pentru
poporul Meu, n-ar mai avea viaţă în el poporul Meu, mamă. 

O, poporul Meu, vreau azi să te călăuzesc, tată, că e ne -
voie mereu, mereu de multă călăuzire peste tine, fiule. Îmi voi
întări, dar, porţile şi voi lucra cu duh de călăuzire, căci Eu,
Domnul, am grijă de lucrarea Mea de peste tine, şi ca un Dum-
nezeu am grijă, şi pot, fiule. M-am dus sfios către Adam când
el a făcut ascundere de Dumnezeu, dar el nu M-a mai lăsat
să-l înviez din păcat, iar Eu i-am făcut haină de piele şi l-am
îmbrăcat cu ea şi l-am aşezat pe pământ, căci prin neascultarea
lui, omul şi-a făcut rost de haină stricăcioasă, haină care-l as-
cunde pe om sub ea, şi apoi omul a zămislit unul în altul, unul
din altul păcatul şi a născut din el fiu după asemănarea lui, şi
care s-a ascuns şi el de Dumnezeu când a făcut păcat. O,
fereşte-te de ascundere de Dumnezeu şi de om, poporul Meu,
căci ascunderile tale în tine, şi între om şi tine, aceasta te-ar
scrie fiu al întunericului, tată, iar Eu, Domnul, am spus tuturor:
«Umblaţi în lumină!». 

O, poporul Meu, de vreme ce ai lumina Mea în tine, cu-
vântul Meu în mijlocul tău, şi care poate, umblă, tată, în lu -
mină, în lumina lui, căci vei vedea pe mulţi că nu mai sunt,
pen tru că tot omul care se ascunde, moare, tată, ca şi Adam, se
îmbolnăveşte şi moare faţă de lumină, faţă de mila Mea de om,
aşa cum a murit Ghehazi faţă de lumina proorocului Meu, ca -
re-l călăuzea pe el pentru lumină, fiule. Când vezi pe cineva
în trupul tău că are ascundere, poporul Meu, când vezi că se
fereşte cu cele ale lui, că grăieşte de rău, că defăimează, că
minte, că nu iubeşte, păzeşte-ţi viaţa, că mulţi prin ascunderi
au pierit din braţul Meu, tată, şi nu din vina altcuiva au pierit
aceia. Iată ce-ţi spun: dacă vezi pe cineva că nu mai este, acela
a fost ascuns şi a căzut din locaşul lui Dumnezeu, ca şi Adam.
Au fost în poporul Meu şi încă sunt creştini înverşunaţi, care
nu au minte din cer, şi au din ei şi de pe pământ. I-am răbdat
şi îi rabd, căci Eu am grijă de lucrarea Mea de venire a Mea pe
pământ, dar împotriva acestei dureri Eu voi birui, şi nu vor
birui aceştia împotriva Mea, căci Eu Mă voi scula şi voi lucra
după dreptate, şi lucrarea Mea e mare, tată, şi Eu nu Mă dau
după om dacă omul vine să fie cu Mine, ci îl rog pe cel ce vine
să fie, îl rog să se lase moale şi să se dea el după Mine dacă
vrea cu Mine, şi îl învăţ pe el că pentru preţuire trebuie să
dăruiască preţuire şi nu dispreţuire, şi îl învăţ pe el să stea sub
învăţătura Mea cea dojenitoare peste fii, căci ce fiu este acela
pe care tatăl său nu-l dojeneşte? Iar apostolul Meu spune către
fii: «Răbdaţi spre înţelepţire, căci Dumnezeu Se poartă cu voi
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ca faţă de fii, şi care tată nu-şi ceartă copilul? Iar copilul care
nu rabdă mustrarea este ştiut că nu este vrednic să fie fiu al
lui Dumnezeu, fiindcă cel nemustrat este fiu desfrânat». 

O, fiule, e păcat să stai supărat dacă eşti al Domnului,
dacă eşti în poporul Domnului. Cel supărat este nemulţumit,
iar nemulţumirea este păcat şi Îl scoate pe Dumnezeu din om,
şi rămâne urât omul, căci fără durerea lui Dumnezeu în el,
omul este urât, şi greu mai poate omul pricepe ce înseamnă
Dumnezeu în om, iar între omul cu Dumnezeu în el, şi cel fără
Dumnezeu în el, în fiinţa şi în purtarea lui, acolo e mare ne -
primire de la unul la altul, tată. Acolo unde este neprimire,
acolo este om cu Dumnezeu în el, şi om fără Dumnezeu în el,
şi de aceea se petrece mereu neprimire între om şi om. O, iată
câte te învăţ Eu pe tine, poporul Meu, că vreau, tată, să ştii tu
binele şi răul şi roadele acestora, şi apoi să te fereşti de rău,
căci răul îl face pe om să se ascundă în el, aşa cum Adam s-a
ascuns, şi apoi s-a îmbrăcat în haina stricăciunii de trup, el şi
toţi urmaşii lui. Eu însă am venit cu acest cuvânt de înviere pe
pământ şi îl învăţ pe om şi îi spun că haina nestricăciunii este
lumina care îl îmbracă în ea pe om, ca să-l găsesc pe el la
venirea Mea îmbrăcat în lumină, îmbrăcat şi nu gol, poporul
Meu. Când Eu l-am zidit pe om, omul era îmbrăcat în lumină
şi nu-i trebuia haină ca să-l acopere, şi era omul frumos ca
Dumnezeu, şi Se vedea Dumnezeu în el, dar când el s-a făcut
fiul neascultării de Dumnezeu, el a rămas fără Dumnezeu şi a
văzut că este gol, că este descoperit, şi a dat să se ascundă în
el, dar Eu M-am dus sfios spre el şi l-am vădit pe el înaintea
lui, şi nu s-a ales cu nimic omul, decât cu haina stricăciunii lui,
care îl ţine pe el rob luişi. 

O, poporul Meu, lasă-te sub acoperământul Meu şi al
mamei Mele, tată, căci haina Mea este lumina, fiule. Pe tot fiul
poporului Meu îl învăţ, pe cel neascultător şi pe cel ce Mă
ascultă, iar cel ce Mă ascultă iubeşte învăţătura şi se naşte
mereu din ea şi este, precum Eu sunt. Amin. 

Te las acum sub duhul de sărbătoare şi te iau apoi la sân
ca să te păstoresc, tată, şi cu durere să te povăţuiesc, căci dacă
n-aş avea durere pentru tine, tu n-ai mai fi, tu n-ai mai avea
viaţă în tine, poporul Meu, fiindcă viaţa ta este învăţătura Mea
de peste tine, tată. Vă voi povăţui, fiilor. Pe unii îi voi întări
întru răbdare şi întru durerea Mea purtată cu ei, iar pe alţii îi
voi povăţui şi voi aştepta. Amin. 

Lucrarea Mea cu tine este tot o durere, poporul Meu.
Mă doare, tată, de omul pierdut din Dumnezeu. Voiesc să-Mi
legi ranele, tată, şi voiesc să nu ai tu altă durere decât durerile
Mele, poporul Meu. Ajută-Mă, poporul Meu, ajută-Mă, tată.
Sunt Cel pribeag şi îl rog pe om cu împărăţia Mea şi dau să-l
învăţ cum poate s-o aibă, şi ca să-i fiu Eu lui Împărat, căci
împărăţia Mea nu este din lumea aceasta pieritoare, ci e din
lumea ce va să fie, lumea cea nouă, despre care scrie în Scrip-
turile venirii Mele, tată. O, aprinde-te de durerea Mea, că e
dulce durerea Mea, iar cel ce nu o are pe ea în el, nu are viaţă
în el precum am Eu, Domnul, Cel pribeag de şapte mii de ani
după învierea omului, după om, ca să învieze întru nestri că -
ciune omul. Amin. 

Vă voi povăţui în ziua aceasta, fiilor, pe toţi, şi pe mulţi
în parte, căci sunt Cel ce văd şi Cel ce ştiu şi Cel ce pot să dau
viaţă, tată, şi fericit este şi va fi cel ce ia de la Mine, şi nu de
la el, fericit, tată. 

Apleacă-te, poporul Meu, şi apleacă-te, fiule povăţuit,
că vreau să pot Eu peste viaţa ta, Eu, şi nu tu, căci Eu sunt Cel
ce pot, sunt Cel Atotputernic şi voi putea, şi vă voi lua pe voi
la sân şi vă voi învăţa şi-Mi voi spune vouă toată durerea Mea,

că-Mi sunteţi fii, fiilor, că-Mi eşti popor, poporul Meu. Amin,
amin, amin. 

*

MM ă aplec spre tine, poporul Meu, ca să te iau la
sânul învăţăturii Mele, şi apleacă-te şi tu, tată,

căci iată, mama Mea, când i-am spus ei să-ţi dăm ţie putere,
ea Mi-a spus „Da“. O, toate sunt cu putinţă celui ce ştie să zi -
că da înaintea Mea, căci cel ce-Mi simte durerea se face aseme-
nea Mie spre mângâierea Mea, spre puterea Mea, poporul Meu.
O, ce frumos, ce frumos şi ce sfânt ar fi trebuit să se poarte cu
Mine tot poporul Meu cel din vremea acestei lucrări de cuvânt,
cu care Eu Îmi pregătesc un popor care să-Mi fie Mie cale la
venirea Mea cea pentru judecata făpturii! Iată, mama Mea îţi
dă ţie pildă de aplecare şi de credinţă lucrătoare, poporul Meu
de azi. Îngerii şi sfinţii Îmi ştiu durerea, tată, Îmi ştiu tot greul
cu care Mă lupt ca să te am de masă a cuvântului Meu cu care
Îmi pregătesc cerul şi pământul şi pe omul de pe pământ, care
are putere şi inimă ca să creadă Scriptura venirii Mele şi să
intre sub ocrotirea Mea, căci ziua Mea de mânie dă pe deasupra
din zi în zi mai mult, aşa cum şi omul se străduieşte din zi în
zi mai vârtoasă să-şi facă credinţa şi paza lui cea pentru venirea
Mea, venire măcar pentru fiecare om, darămite acum, când
s-au scurs veacurile aşteptării Mele după om! 

O, cât de gol de Dumnezeu este omul, poporul Meu! El
îşi vede goliciunea, mereu, mereu şi-o vede, şi dă să se ascundă
în el însuşi, săracul, dar în afara lui nu poate să se ascundă,
căci cel ascuns se cunoaşte cel mai bine şi se dă de gol, fiindcă
neascultarea de Dumnezeu este păcatul care atrage păcat în
om, şi păcatul îl vădeşte pe om, tată, căci omul nu are zdrobire
după Dumnezeu, ci are după păcat, bietul de el, şi se luptă omul
să nu creadă în adevărul Meu, şi se luptă să răstoarne cu
adevărul din el adevărul Meu, iar cei ce lucrează aşa, aceia nu
sunt, nu mai sunt, căci singuri ei înşişi se smulg din viaţa care
îl poate aduce pe om spre viaţă, spre Mine, Cel ce sunt viaţa
omului. 

Te iau la sânul învăţăturii, poporul Meu de la sânul Meu.
Mereu, mereu Mă aplec spre tine ca să te iau în braţe, tată, căci
cel mic trebuie purtat în braţe ca să fie ocrotit, şi trebuie deprins
cu ascultarea de Dumnezeu, căci vai celor mici care nu ascultă!
Tu eşti cel ce ai mâncat cel mai mult de la sânul Meu, popor
de la izvor, şi voiesc să te păstrez al Meu, popor de la sân. Mă
aplec ca să te învăţ cum să stai la sânul Meu duios, dar aplea -
că-te şi tu să stai, că dacă nu te faci micuţ, nu stai, tată, căci la
Mine nu e cu omul tot ca pe pământ. La Mine cel mare trebuie
să se facă mic ca să nu se piardă, ca să nu fie smuls de la sânul
Meu de către cei ce-Mi răpesc agoniseala. O, tată, răbdarea
Mea e mare, dar şi cuvântul Îmi este mare, şi ţi-am spus ţie
cândva că e de mers în genunchi ca să-l scol pe om. Eu merg
în genunchi, dar ca să biruiesc trebuie să Mă scol în picioare
şi să dau din calea Mea nemulţumirea omului. Te învăţ în ziua
aceasta de învăţătură să stai împăcat cu Mine la masa Mea şi
să stai iubitor, fiule, căci de prea multe ori Mi-a stat lucrarea
din slava ei, din mersul ei, căci am mers în coate şi în genunchi,
şi Mi-a tot căzut poporul dacă Eu am mers aşa, şi nu Mi l-am
putut ajuta să poată merge el ca să poată crede, căci când Eu
sunt neputincios prin lucrarea Mea din pricina greului prin care
merg pentru neascultarea omului, atunci nici cel ce crede în
Mine nu poate mai mult, căci omul este slab, tată. 

Te iau la sân, popor de la izvor, şi te ocrotesc sub
învăţătura Mea şi sub acoperământul mamei Mele, căci ea este
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duioasă pentru cel din urmă popor al Meu, popor cu care-Mi
port sarcina şi toată durerea Mea, care-Mi slăbeşte de atâtea
ori mersul Meu cel cu biruinţă, şi vreau ca tu să-Mi porţi du -
rerea, poporul Meu de la izvor. Amin. 

— OO,Fiul meu atât de îndurerat pentru fii,
pentru poporul Tău de la izvor ca să-l

poţi avea pe el! Îţi amintesc, Fiule scump, de lacrima mea cea
multă pentru el, pentru viaţa lui, şi le amintesc lor când le spu -
neam eu în plânsul meu spre ei că greşalele dintre ei s-au făcut
pietre aspre pe calea venirii Tale la ei şi că eu le voi strânge pe
toate şi pe ele voi sta, şi ele mă vor răni, chiar dacă noi, Fiule
Doamne, n-am voit ca ei să vadă rane la noi când se va da la o
parte perdeaua pentru cele ce-şi strânge omul. O, cât de duios
i-ai învăţat pe cei de la sân şi pe cei ce se apropiau lângă ei ca
să-i ajute pe ei pentru sarcina Ta cu ei! 

O, popor de la izvor, stai sub Duhul Domnului şi stai
duios sub învăţătura Lui, ca să te poată El ocroti de duhul pier -
zării, de duhul lumii, căci Fiul meu este Milosul Care Se ţine
pe urma ta cu mila Lui de Păstor ceresc ca să te ocrotească de
duhul cel lumesc. O, nu căuta să te bizui pe tine şi să spui că
nu ai duh lumesc! Fii înţelept, ca să înţelegi ce lucrare are
Duhul cel dumnezeiesc, şi apoi să ştii lucrarea duhului lumesc,
căci între duhovnicesc şi lumesc se vede numaidecât deose-
birea, se vede după roade, se vede după plânsul Domnului. De-
osebirea dintre milă şi jertfă se vede bine, se vede după roade,
dar tu trebuie să fii credincios în tot cuvântul cel de peste tine
al Fiului meu, Călăuzitorul tău. Când omul Îi aduce Domnului
jertfă, el se semeţeşte că-I dă Domnului, şi aceasta se vede prin
nemulţumirea lui apoi, căci nu poate rămâne în Domnul cel
care se semeţeşte în el însuşi înaintea lui Dumnezeu şi a oa-
menilor, şi această lucrare este duh lumesc în om. Dar când
omului îi este milă de Domnul, Cel pribeag după om, atunci
omul se lasă călăuzit ca să-l poată Domnul avea pe el, căci
duhul rău se depărtează cu toate ale lui de lângă cel călăuzit,
şi aceasta înseamnă duh dumnezeiesc în om. Amin. 

O, învaţă-te să stai sub Duhul lui Dumnezeu, ca să te
cunoască diavolii că eşti fiul ascultării de Dumnezeu, popor
de la izvor. Învaţă-te numai în lumină, căci Domnul Dum-
nezeul tău, Care este Fiul meu, este Cel ce vede, Cel ce ştie şi
Cel ce poate să-ţi dea ţie viaţă, şi fericit este cel ce se apleacă
să ia de la Fiul meu şi nu de la el însuşi, căci Fiul meu este
scăparea celor ce caută la El cu milă, prin ascultarea lor de
Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

— OO,poporul Meu de la izvor, mama Mea e
duioasă pentru Mine, iar dacă tu eşti cel

de la sânul Meu, e duioasă şi pentru tine, căci ea aşteaptă de la
tine milă, şi nu jertfă pentru Mine, şi iată, Eu pe unii din voi îi
întăresc în răbdarea şi în durerea Mea purtată de ei, iar pe alţii
îi povăţuiesc şi îi voi aştepta, şi grăiesc atât cât pot, după cum
este strâmtorarea cea de acum pentru lucrarea Mea dinăuntrul
ei şi din afara ei. 

O, fiilor unşi cu binecuvântarea Mea ca să-Mi slujiţi Mie
întreită rugăciune pentru mântuirea neamului omenesc din
toate vremurile pe pământ! O, tată, tată, dacă voi aţi fi avut
slujirea Mea cu voi cu popor lângă voi, cu popor nestatornic
aşa cum e omul care vine şi nu ştie să vină la Mine, Eu, Dom-
nul, de mult nu vă mai aveam ai Mei, de mult, tată, de mult.
Eu v-am făcut pe voi unşii Mei pentru Mine, şi pentru ca să
Mă aduceţi voi întreită jertfă de fiecare zi pentru tot neamul
omenesc care a fost pe pământ şi care este încă şi care încă va
mai fi. O, nu poate să fie al Meu un preot care este al oame-
nilor, căci acela este cu oamenii, nu cu Mine, tată, şi acela nu

poate fi vas de aur, vas de taină, căci este amestecat cu lutul,
tată. Eu am avut nevoie de voi pentru Mine, fiilor. O, nu căutaţi
să nu vă bucuraţi că Eu v-am aşezat aşa, căci voi sunteţi în cer
şi pe pământ un mare simbol, şi nu e pe pământ om să priceapă
taina aceasta a Mea cu voi, dar când perdeaua care o acoperă
pe ea se va trage în lături, se vor cutremura morţii şi viii de ea
şi vor sălta de bucurie duhurile lor, căci Eu aşa le-am pregătit
lor masă de scăpare, masă de înviere, masă de taină, tată. O,
nu în zadar v-am spus Eu vouă să faceţi rânduială întregii
făpturi de la începutul şi până la sfârşitul ei pe pământ, rân du -
ială de mântuire, tată. Voi sunteţi slujitori lângă Mine de pe pă -
mânt pentru această taină pregătită de Mine cu răbdare şi cu
trudă mare, tată, şi iată, încă şi încă trudesc, căci diavolul e în
mare răzvrătire pe voi. 

Iar voi, copii din porţi, nu vă daţi slăbirii de duh, tată,
că n-am sprijin ca să vin dacă voi staţi doborâţi de puterile din
voi. O, strigaţi tare la Mine, strigaţi cu durere ca să vin să fac
ceruri noi în toţi care trebuie să vă sprijinească pe voi, să vă
miluiască pe voi şi pe Mine. 

Eu, Domnul, îi dăruiesc iarăşi pe toţi cei de la izvor cu
darul credinţei lucrătoare, cu duhul păcii Mele şi cu iubire din
Mine în ei pentru lucrarea Mea de venire, căci cu acest cuvânt
de înviere, Eu Îmi pregătesc un popor care să fie calea Mea, şi
apoi să-i dau Eu biruinţa şi să-Mi fie el Mie fiu iubit pe veci
de veci, şi să-L bucur pe Tatăl întru odihna acestei biruinţe,
aşteptată de sfinţi, şi pentru care ei şi acum lângă Mine trudesc.
Amin, amin, amin. 
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Sărbătoarea cuvioasei Parascheva

Pilda coborârii Domnului cu sfinţii. Rugăciunea poporului Dom-
nului pentru cei căzuţi din Dumnezeu. 

BB at şi Mă vestesc la porţi ca să intru la poporul
Meu cel credincios venirii Mele pe pământ cu-

vânt mai înainte de arătarea Mea cu ziua Mea de slavă, cu ziua
Domnului. 

Sunt Domnul. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfân-
tului Duh, aşa Îmi aşez Eu înaintea ta cuvântul, popor credin-
cios, şi-Mi împlinesc cu tine Scriptura Mea prin care am zis
atunci: «Cel ce crede în Mine voi coborî la el, şi-Mi voi face
casă la el, şi voi cina cu el, şi Mă voi arăta lui», iar cel ce crede
Îmi este Mie casă şi putere pe pământ, căci Eu sunt Cel ce pot,
Eu, şi nu omul, căci omul este neputincios, tată, aşa cum şi
apostolul Meu spunea: «când sunt slab, atunci sunt tare», şi
în aceasta stă taina lui Dumnezeu cu omul, statul Domnului în
om, poporul Meu. Eu cu cei tari prin ei înşişi nu pot tot aşa ca
şi cu tine, căci rar de tot în timp au fost dintre cei tari care pot
prin Hristos, iar dintre cei mici şi smeriţi cu inima au fost şi
sunt şi vor fi mulţi, care prin credinţa lor în Mine pot totul întru
Mine, iar Eu pot totul întru ei, căci taina umilinţei de duh în
om îl arată pe om aproapele Meu, care, aflându-Mă rănit, Mă
ia în casa sa şi Mă vindecă, iar Eu îi plătesc lui cu venirea Mea
la el. Amin. 

E sărbătoare de sfinţi, poporul Meu, e sărbătoare, tată,
şi Eu vin la tine şi cinez cu tine, ca să ia de pe masa Mea cu
tine cel ce crede în Mine prin coborârea Mea cuvânt pe masa
ta, căci mulţi şi-au aflat mângâierea la masa Mea cu tine, iar
Eu le voi plăti lor pentru credinţa lor. Amin. 

O, poporul Meu, se scoală sfinţii din odihna lor şi-Mi
amintesc de Scriptura venirii Mele cu ei pe pământ, iar tu te-ai
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lăsat casă Mie şi sfinţilor Mei şi-Mi legi ranele, căci Eu milă
voiesc de la om, iar cel milos cu Dumnezeu ştie cum să se
jertfească, fiindcă darul milei de Dumnezeu îl învaţă pe el
jertfa cea bineplăcută Mie, şi iată, cel milos Îmi este Mie casă,
tată, aşa cum Noe Mi-a fost când Eu nu mai aveam cum să pun
piciorul pe pământ din pricina păcatelor oamenilor, care nu
aveau milă de Mine pe vremea aceea atât de grea pentru Dum-
nezeu pe pământ. Noe însă s-a aşezat lângă Mine, iar Eu lângă
el, şi am zidit cu el casă de salvare pentru cel credincios Mie,
dar nu s-au aflat pe pământ credincioşi, în afară de Noe şi casa
lui, care Mi-au fost Mie salvare, şi apoi lor. 

Lucrarea Mea cu tine este corabie de salvare din urgie a
celor credincioşi Mie în vremea aceasta, poporul Meu, şi
fericiţi şi sfinţi sunt cei ce vin şi se adăpostesc în această casă,
sub această streaşină de venire a Mea la om. O, mare este darul
credinţei statornice şi plata ei, tată, şi grea este plata celor
necredincioşi lucrărilor Mele cu care îi întâmpin pe ei aşa cum
l-am întâmpinat pe poporul Meu Israel când plângea sub robie
în Egipt! O, ce frumos a crezut el în Moise, trimisul Meu la el
ca să-l izbăvesc pe el de duhul lumii, de Egipt, tată! O, poporul
Meu, Îmi plânge Duhul şi-Mi răvăşesc durerea pentru poporul
cel îndărătnic de atunci, căci credinţa lui n-a fost statornică,
tată, şi s-a ridicat poporul acela împotriva trimisului Meu la el,
căci nu scăpase de duhul lumii poporul acela, puţin la credinţa
lui în Mine şi în trimisul Meu la el ca să-l izbăvească pe el de
duhul Egiptului, tată. Uită-te tu la Iosua cel credincios, care nu
părăsea cortul întâlnirii Mele cu Israel şi care stătea credincios
şi supus duhului lui Moise, izbăvitorul cel de la Mine peste Is-
rael cel robit în Egipt. O, ce mare plată are cel credincios, tată!
Tot poporul Israel a pierit atunci prin necredinţă, dar Iosua a
fost înveşmântat cu biruinţă şi Mi i-a dus în Canaan pe cei
născuţi pe cale, şi Eu n-am rămas ruşinat prin proorocia Mea,
şi iată învăţătură de credinţă şi de izbăvire, căci dacă numai
unul, doi din Israel au fost credincioşi, credinţa lor le-a pregătit
salvarea lor şi a celor mici din Israel, aşa cum credinţa lui Noe
a pregătit corabia de salvare lui şi celor din casa lui. 

Lucrez peste tine darul credinţei biruitoare, poporul Meu
de azi, şi mereu îţi înmulţesc acest dar, căci toate ale Domnului
s-au împlinit prin credinţă, tată, căci cei ce cred nu sunt din
lumea aceasta şi nu-şi ţin dragostea în lume, ci în Mine o ţin
ei, iar cel ce-şi strânge în Mine, are, tată. Am binecuvântat lu-
crarea Mea de azi cu tine încă din vremea trâmbiţei Mele Ver -
ginica, poporul Meu, şi am dat darul credinţei sfinte pe mai
departe peste un popor care se naşte pe cale ca şi atunci în Is-
rael, tată. Mi-am păstrat întru Mine fii credincioşi, şi credinţa
lor Mi-a rodit un popor, cu care am intrat pe porţile slavei, căci
el a biruit lumea, iar slava Mea se odihneşte peste el şi îl poartă
din slavă în slavă, căci mereu, mereu Eu vin la el cuvânt de
slavă, iar de pe masa Mea cu tine iau cei din cer, fiule, şi, iarăşi,
mulţi de pe pământ. Împărăţia Mea în tine s-a făcut copac
mare, şi în el se adună păsările cerului şi-şi fac cuib, tată, şi Eu
îţi întăresc credinţa când îţi spun aceasta, căci credinţa este cea
mai mare taină a vieţii veşnice, şi din viaţa veşnică este coborât
acest dar, şi trebuie mereu hrănit acest dar, mereu îngrijit ca să
fie şi ca să se înmulţească el spre slava Mea pe pământ, tată, şi
spre slava sfinţilor Mei, care vin cu Mine la tine pentru împli -
nirea cuvântului Meu, care, iată, Mă aduce cu sfinţii, poporul
Meu. Amin, amin, amin. 

— OO,Doamne, Tu eşti Dumnezeul sfinţilor şi
al celor credincioşi, şi ai făcut împărăţia

Ta pe pământ, căci Ţi-ai zidit un popor credincios la care vii,
precum ai spus că vei lucra prin cei credincioşi. Împărăţia Ta

cu poporul Tău este asemenea unui copac mare, în care-şi au
cuib sfinţii cerului, iar sub poalele lui stă poporul Tău, care se
hrăneşte cu roadele din copac, Doamne. O, ce minunat eşti Tu
întru sfinţii Tăi în cer şi pe pământ, Doamne, după cum este
scris: «Prin sfinţii care sunt pe pământul Lui, minunată a făcut
voia Sa întru ei şi a arătat lor aşezământul Lui». Duhul prooro-
ciei, duhul pe care l-ai pus peste fiii cei de azi ai Tăi, acest dar
Te ţine pe Tine cuvânt pe pământ acum, Doamne, aşa cum
Te-a ţinut pe toată vremea proorocilor Tăi care scriau cu mâna
lor pe pământ cuvântul Tău de peste ei. Dar acum s-a făcut râu
al vieţii cuvântul Tău, limpede ca cristalul, şi în limpezimea
lui omul poate să-şi vadă faţa şi să şi-o cureţe şi să şi-o împo -
dobească, Doamne, şi să strige la Tine din neputinţa lui, iar Tu
să-l izbăveşti pe el, aşa cum pe David îl izbăveai mereu, căci
el plângea la Tine în toate strâmtorările în care îl ţinea poporul
Israel şi Îţi spunea: «Auzi-mă, Doamne, când mă rog Ţie, şi de
la frica vrăjmaşului scoate sufletul meu şi mă acoperă Tu de
adunarea celor ce viclenesc, care lucrează fărădelege şi care
şi-au ascuţit ca sabia limbile lor, şi ca nişte săgeţi aruncă vor-
bele lor veninoase, ca să săgeteze din ascunzişul lor pe cel
nevinovat, spunând: „Cine ne va vedea pe noi?“». 

O, Dumnezeule mare, e mare întuneric pe pământ, că
mari sunt slăbiciunile celor ce aleargă după alţi dumnezei, dar
Tu eşti Stăpân biruitor şi-Ţi zideşti împărăţie pentru sfinţi,
Doamne, căci scris este: «Prin sfinţii care sunt pe pământul
Lui, minunată a făcut Domnul toată voia întru ei», şi aşa lu-
crezi Tu azi cu poporul Tău cel mic, şi cu duhul proorociei îl
călăuzeşti pe el şi arzi de dorul lui, întărindu-i paşii, întărin du-i
credinţa şi înmulţindu-o pe ea, căci această lucrare de popor
nou şi povăţuit de Dumnezeu, este corabia de salvare a omului
de ieri, de azi şi de mâine, Doamne, şi fericiţi sunt cei ce ştiu
să stea neclintiţi prin valuri pe această luntre, pe care Tu ai
pregătit izbăvirea făpturii. Tu ai zidit un popor, un copac pe
pământ, şi în el îşi fac cuib sfinţii cerului, iar eu, mireasa Ta,
ceea ce Te-am iubit pe pământ după ce am biruit în mine lu -
mea, care mă ispitea spre ea, m-am făcut mireasă a Ta, biserică
a Ta, iar Tu ai stat în mine şi Te-ai sfinţit cu slava Ta în trupul
meu plăpând, şi eu Ţi-am fost uceniţă, căci am lăsat tată şi ma -
mă, fraţi şi surori, rude şi averi şi lumea, aşa cum lasă toţi cei
ce Te iubesc, şi Te-am iubit pe Tine aşa cum iubeşte un ucenic
al Tău, vrednic să fie al Tău prin lepădarea de sine şi prin dulce
crucea Ta, purtată de el pe pământ, spre asemănarea lui cu Tine.
Îl îndemn pe poporul Tău cel mic de azi, îl îndemn spre în -
mulţit duh de răbdare, de iubire şi de răbdare, Doamne mare,
Mire al sfinţilor, căci prin răbdarea lui cea întru Tine Tu vei
prăsi şi vei înmulţi numărul celor izbăviţi din lume, din moar -
tea cea de pe pământ, Doamne izbăvitor. O, cât de dulce gră -
ieşti Tu azi cu poporul Tău, pe care l-ai ales ca să măreşti apoi
credinţa lui şi să-Ţi fie credincios! Dă-i lui credinţa lui Noe, a
lui Iosua, a lui David, dă-i lui darul răbdării sfinţilor şi curăţă
Tu de buruieni acest ogor şi slăveşte-Te cu slava Ta cea văzută
pe această ţarină cu comoara Ta în ea, căci darul Tău este mare
peste cel de azi popor al Tău, şi toate ale Tale zise se împlinesc
întru el, precum întru Tine s-au împlinit toate cele despre Tine
rostite prin gura profeţilor Tăi, o, Doamne. Amin, amin, amin. 

— OO,poporul Meu, mireasa Mea Parascheva
te-a mângâiat şi te-a dăruit cu daruri

prin rugăciunea ei spre Mine pentru tine, iar rugăciunile sfin -
ţilor sunt cele ce întăresc pe sfinţii Mei cei lucrători cu Mine
peste pământ. Stai acum la masă de serbare de sfinţi, şi ne vom
întoarce spre scursul zilei iarăşi în cartea Mea cu tine, ca să te
cuprind în cuvânt de dimineaţă şi de seară, tată, că Eu nu ştiu
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cum să te mai dăruiesc cu iubirea Mea pentru iubirea ta, cu
care stai înaintea Mea ca să ţi-o întăresc, ca să ţi-o zidesc pe
temelie de neclintit, căci tu, poporul Meu, te-ai făcut bucuria
Mea, mângâierea Mea în suspinul Meu cel mult după om şi-Mi
eşti casă pentru venirea Mea şi-Mi eşti masă de cină, iar Eu îţi
pun pe ea viaţa Mea, făcându-Mă pe masa ta trup şi cuvânt,
aşa cum nicăieri pe pământ Eu nu mai sunt ca şi pe masa ta,
căci vai de cetatea peste care nu este duh de prooroc de la
Dumnezeu, Duh de Dumnezeu peste ea! 

Eu sunt cu tine, poporul Meu, iar duhul proorociei te
călăuzeşte şi te creşte şi te zideşte ca să fii al Meu şi ca să fiu
Eu al tău şi să-ţi fiu Dumnezeu şi să-ţi fiu Stăpân şi să-ţi fiu
Mântuitor, poporul Meu, şi să te am înaintea Tatălui rod al iu-
birii Lui pentru om, prin Mine, Fiul Său iubit, întru Care El a
binevoit, aşa cum şi Eu întru tine binevoiesc, popor izbăvit de
Mine, Izbăvitorul tău ceresc, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu
Cuvântul. Amin, amin, amin. 

*

II arăşi te cuprind în cuvânt spre sfârşitul zilei de ser-
bare pentru sfinţii Mei, poporul Meu. Eu pot

aceasta, fiule, căci sunt Dumnezeu şi pot să grăiesc cu omul,
dar credinţa omului este prea departe de Dumnezeu ca să mai
poată crede omul în lucrările Mele, în Scripturile care M-au
vestit că voi lucra, căci am zis prin prooroci: «Eu Însumi voi
purta grijă de oile Mele şi le voi păstori şi le voi da păşunea
Mea», iar cei din morminte aud glasul Meu de peste tine, tată,
şi se mângâie cu multul pentru împlinirea Scripturii venirii
Mele cu învierea morţilor, căci Eu sunt pe masa ta trup şi cu-
vânt pentru tine şi pentru cei ce aşteaptă glasul Meu în mor -
mintele lor, şi pentru omul de pe pământ, care Mă află la tine
cu învăţătura vieţii veşnice, şi iată, cea mai mare minune pe
care o poate face omul pe pământ acum, este credinţa lui în
ve nirea Mea cuvânt pe pământ pentru învăţătură de înviere,
învăţătură peste vii şi peste morţi, poporul Meu. Îngerii Mei
iau acest cuvânt şi îl vestesc peste pământ, şi mulţi pe pământ
îl împlinesc pe el peste viaţa lor, căci cartea Mea de azi, care
este cuvântul vieţii veşnice, este vestită de Mine încă din vre-
mea proorocului Daniel, când Eu i-am zis lui că la sfârşit, în
vremea marii strâmtorări pentru Mine şi pentru credinţa omului
în Mine, cel ce va fi scris în cartea aceea va fi mântuit, şi mulţi
din cei ce odihnesc în morminte se vor deştepta, unii spre viaţă
veşnică şi alţii spre ocară veşnică, iar cei care au îndemnat pe
mulţi pe căile dreptăţii vor fi în veci ca stelele, şi mulţi vor fi
curăţiţi, albiţi şi lămuriţi, iar cei nelegiuiţi se vor purta tot în
nelegiuiri şi nici unul din ei nu va pricepe, căci numai cei ce
au înţelepciunea Mea vor înţelege şi vor ajuta pe mulţi spre
duhul învierii. 

O, poporul Meu, te-am făcut fiu al înţelepciunii, căci în
mijlocul tău curge din gura Mea râul cuvântului Meu, care dă
viaţă, tată, iar tu trebuie să ai temere de Dumnezeu ca să rămâi
cu înţelepciunea Mea peste tine. Cei ce aud glasul Meu de peste
tine şi nu au temere de Dumnezeu, aceia se întorc la fărădelegi,
tată, căci nu-L pricep pe Dumnezeu dacă nu au temere de El.
Lucrarea Mea de peste tine, prin care Eu zidesc iarăşi omul,
este corabia de salvare, tată, şi fericit este cel ce crede în venirea
Mea la tine, înfricoşându-se să mai petreacă cu cei fără de lege
peste viaţa lor, şi voiesc să-Mi ridic la loc po porul care a mers
cu Mine pe calea celor cincizeci de ani de cuvânt al Meu peste
pământ în vremea aceasta, căci Eu, tată, nu-l pot uita pe cel ce
M-a crezut şi M-a iubit cu credinţa lui, şi voiesc să-l fac să poată

cu Mine şi cu mântuirea lui cea de la Mine pentru credinţa lui,
dar Eu îl plâng pe poporul Meu cel de demult al Meu, căci din
mijlocul lui sunt şi acum cei care-l prigonesc pe el ca să nu se
scoale, ca să nu poată cu Mine cel ce a mers cu Mine pe cale în
vremea acestui cuvânt. Eu, Domnul, Mă voi scula pentru cei
ce-Mi clatină şi acum poporul şi voi sta faţă în faţă cu ei şi-i
voi întreba pe ei despre lucrarea lor, iar dacă ei nu-Mi vor răs -
punde, le voi răspunde Eu, şi voi lucra cuvânt peste ei, şi cu-
vântul Meu este cu putere, căci vreau să-Mi scol poporul spre
viaţă veşnică, vreau să-l ridic pe cel ce a căzut din braţul Meu
de Păstor şi să-l ajut să împlinească voia Mea şi să-Mi deschidă
ca să vin la el şi să cinez cu el, căci cel ce crede în Mine este
cel ce împlineşte peste el toată voia Mea. Eram prin trâmbiţa
Mea Verginica în mijlocul poporului Meu cel de la început şi
cel de la mijloc şi îl plângeam pe cel ce o prigonea pe ea, şi îl
plâng şi acum pe acela, căci mulţi din cei ce o loveau pe ea pen-
tru lucrarea Mea de peste ea au plecat din trup fără de pocăinţă
pentru acest păcat şi grea Îmi este du re rea pentru aceştia, căci
vai celor ce s-au lepădat după ce au crezut! 

Şi vă rog pe voi, fiilor unşi de Mine pentru slujirea în-
vierii morţilor, ridicaţi spre Mine rugăciune duioasă pentru cei
ce au lepădat viaţa şi credinţa lor lângă lucrarea cuvântului
Meu, ca să micşorăm cumva ocara de peste aceştia, tată, că
n-are cine-i mai salva pe ei din plata celor necredincioşi. Aş
voi să-i scap de ocară, căci au fost dintre cei ce au crezut, şi
apoi s-au dus iarăşi spre nelegiuiri, şi Mă uit în poporul Meu
cel de demult că mai e creştin care nu stă bine pe picioare, şi
pe lângă aceasta mai e şi nemulţumit, căci duhul umilit nu se
lipeşte de el ca să-l învieze pe el. Cel ce nu-i primeşte pe
prooroci, acela a fost şi este îngâmfat, şi pentru acela trebuie
rugăciune, tată, căci unul ca acela nu are înţelepciunea temerii
de Dumnezeu, şi vai celor ce nu se tem aşa, căci vor striga în
zadar când vor striga, aşa cum strigau la Noe în vremea poto -
pului toţi cei ce şi-au văzut de ale lor când Noe zidea pe pământ
corabia salvării făpturii în vremea când nimeni nu mai avea pe
Dumnezeu în el, ci numai placul lor şi duhul lor îl aveau toţi. 

O, fiilor unşi, rugaţi-vă pentru acest popor care a mâncat
la masa Mea în vremea celor cincizeci de ani de cuvânt, acum,
când Eu sunt pe pământ cuvânt pentru judecata făpturii.
Rugaţi-vă, tată, pentru credinţa celor ce au crezut şi apoi s-au
întors de la Mine, căci vai de cei ce nu au peste ei duhul Meu
proorocesc, care strigă pentru pocăinţă după om! Vă cuprind
în cuvânt la începutul şi la sfârşitul sărbătorii ca să vă aşez la
rugăciune pentru cei slabi în credinţă, fiilor. O, credinţa nu este
a tuturor, dar poporul care a crezut la începutul acestui cuvânt
şi apoi s-a lăsat spre trup, acela nu va fi judecat ca şi cel care
nu a crezut, şi va fi judecat pentru adulter, tată, căci M-a iubit
şi apoi M-a părăsit, purtându-se apoi după dumnezeii lui, după
poftele lui. 

Iar tu, popor statornic în credinţă şi în fapta ei, stai, fiule,
sub duhul proorociei, căci Eu Însumi te călăuzesc şi nu mai
trimit prooroci la tine, căci scris este: «Eu Însumi voi păstori
oile Mele şi le voi priveghea». O, cine mai este de pe pământ
ca să-i facă bine omului? O, cine ţi-ar mai face ţie bine, poporul
Meu, când toţi cei ce-şi zic păstori îşi văd de ale lor, nu de ale
Mele? Iată, Eu Însumi stau cu tine şi te păstoresc, Eu Însumi
cobor şi Îmi fac sălaş în tine şi-ţi pun masă, tată, şi te hrănesc
ca să te am în vremea aceasta ceţoasă şi întunecoasă, iar tu ai
grijă de sporirea credinţei tale, care să-ţi ajute faptei ei, şi ai
grijă de duhul rugăciunii, ca să stai în ea mereu, poporul Meu,
căci Eu ţi-am spus că tot cel ce nu lucrează rugăciunea peste
el, este prins de diavolul, tată. 
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Îţi voi da lacrimi ca să plângi cu Mine şi pentru Mine şi
la Mine pentru salvarea omului necredincios, poporul Meu. Ia
această lucrare de la Mine, ia, tată, şi fii lucrător, căci cel fără
de lucru este prins de diavolul, fiule. O, nu-ţi trebuie timp
aparte ca să lucrezi cu Mine şi ca Mine, ci îţi trebuie Duhul
Meu în duhul tău, iar El ştie să Se roage şi să împlinească,
poporul Meu. Dă-Mi creştere în tine, tată, dă-Mi mărire în tine,
căci voiesc prin tine să-Mi întăresc peste tot poporul, şi voiesc
să-l adun ca să-l povăţuiesc pe el, ca să-i dau putere prin cu-
vântul Meu şi să-i dau temere de Dumnezeu, din care el să
înveţe înţelepciunea vieţii şi a învierii, tată. 

Te-am cuprins în cuvântul Meu, cuvânt de dimineaţă şi
de seară, poporul Meu. Cuprinde-Mă şi tu în duhul rugăciunii
tale, aşa cum Eu te-am povăţuit azi, şi cuprinşi să stăm şi să
ne dăm putere şi un duh să fim prin puterea Mea peste puterea
ta, căci Eu sunt Cel ce-ţi dau viaţă ca să ai şi ca să dai celor ce
nu au viaţă, şi apoi să primeşti coroniţă de la Mine pentru lu-
crarea ta cu Mine, pentru darul Meu din mijlocul tău, fiin du-Mi
tu casă a Mea, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

14/27 octombrie 2007

Sărbătoarea sfântului apostol şi evanghelist Luca

Îndemn pentru întărirea credinţei. Omul este vădit prin roadele lui.
Proorocii, duşmăniţi. Ferirea de omul cel cu două limbi. Poporul
este îndemnat la rugăciune pentru inimile răzvrătite. Sfântul apostol 

Luca mărturiseşte temeinicia cuvântului din cer. 

EE u sunt Cel ce sunt. Eu sunt Cel ce bat ca să Mi se
deschidă. 

Pace vouă, copii veghetori în porţi pentru lucrarea ve -
nirii Mele pe pământ cuvânt peste om ca să fac iarăşi omul, căci
omul cel ieşit din om trebuie învăţat de Dumnezeu ca să-L poată
cunoaşte pe Dumnezeu, fiindcă de pe pământ el nu este sprijinit
spre Dumnezeu, ci este numai împiedicat spre calea Mea. 

Pace vouă, fiilor copii! Eu Însumi port grijă de oile Mele
şi le priveghez, precum este scris în prooroci să lucrez aşa, iar
voi sunteţi cei ce-Mi deschideţi ca să intru la poporul Meu de
azi şi să-l aşez înaintea Mea pe el, căci vai celui ce nu este po -
văţuit, că pe acela îl găseşte fără veghe peste el cel necre dincios
şi dă să-i sfărâme credinţa şi să cadă el din învăţătura Mea cea
de viaţă izvorâtoare peste om. 

E sărbătoare apostolească în cer între sfinţi şi cobor cu
ea la poporul Meu ca să-l învăţ pe el cu veghea peste el, căci
unde voi nu puteţi ca soli ai Mei peste poporul Meu, acolo e
de dat cuvântul Meu cel drept, ca să am Eu grijă de cel plă -
pând, tată. V-am spus vouă, copii din porţi, să lucraţi ca apos-
tolii Mei peste poporul Meu şi să aşezaţi peste el epistole
măr tu risitoare şi de viaţă dătătoare prin duhul Meu din voi, aşa
cum lucrau apostolii Mei peste biserica Mea de atunci, dar dacă
am văzut că dă să vă prindă în cuvânt cel îndoielnic şi cârtitor,
ca şi pe Mine cei de atunci, iată, lucrez Eu, tată, iar voi veţi
lucra peste cei credincioşi, peste cei statornici şi cereşti cu ini -
ma lângă lucrarea Mea cu voi, lucrare care de la începutul Meu
prin ea peste un popor cules azi din lume am avut în mij locul
ei pe cel cârtitor, pe cel ce-Mi clatină credinţa în cei ce vin să
se facă prietenii Mei, fugind ei de duhul lumii, duhul cel
pierzător al acestui veac mincinos şi viclean. 

O, poporul Meu, te păstoresc cu mare milă şi cu mare
veghe, tată, căci pentru viaţa ta şi nu de altceva cobor din cer
şi-Mi fac cărare spre tine, şi iată, te iau la sân şi te ocrotesc de
duhul necredinţei, tată, duh care îi urmăreşte din urmă pe toţi
cei ce se scoală să se facă fii ai lui Dumnezeu când glasul Meu

îi cheamă pe ei să iasă din lume şi să se adăpostească sub scutul
scăpării, sub slava cuvântului Meu, căci glasul Meu se aude în
morminte ca să învieze cei ţinuţi sub umbra morţii, tată. Vin şi
te anunţ, fiule, şi te îndemn să înveţi de la Mine să deosebeşti
glasul Meu de glasul cel străin de Mine, căci dacă nu asculţi
aşa, păţeşti ca puii cei neascultători de glasul mamei lor, care
umbla prin pădure ca să le culeagă hrană şi să crească ei, şi
cărora ea le-a spus la nimeni să nu deschidă până la întoarcerea
ei, ca nu cumva să fie ei înşelaţi, şi apoi să fie sfârtecaţi de
duşman, dar ei nu au ascultat toţi trei şi au deschis uşa când nu
era glasul mamei lor la uşă, şi cei doi mai mari au pierit
mâncaţi de lup, iar mama lor i-a plâns pe ei cu cel mai mic din-
tre ei, cu cel ascultător glasului mamei lui. 

O, poporul Meu, ia de la Mine povaţă de veghe, căci
sunt între cei ce se apropie de Mine, sunt între ei din cei care
vin la Mine fără să-şi lepede iubirea de sine, şi unul ca acela
Mă ţine dator pentru că a venit la Mine, şi apoi el ajunge să fie
nemulţumit, şi apoi se îndoieşte întru Mine şi se sminteşte întru
Mine, tată, iar plata îndoielii este necredinţa, şi iată, credinţa
nu este a tuturor, căci aşa este scris, şi iată, aşa se aleg cei
credincioşi şi cei necredincioşi, ca şi pe vremea trupului Meu
şi a ucenicilor Mei cei de atunci, căci veneau mulţi spre viaţa
cuvântului Meu cel făcător de viaţă, şi tot mulţi se întorceau
întru ale lor, căci omul nu este deprins să-L cunoască pe Dum-
nezeu prin lucrările Sale de peste om. Cel ce crede în Mine,
nu mai este apoi în lumea aceasta, ci este al cerului pe pământ
dacă ascultă apoi de glasul celui ce-l călăuzeşte pe el, căci fără
călăuzire nimeni nu poate să fie al lui Dumnezeu pe pământ. 

E sărbătoare apostolească ziua de azi, şi sunt cu sfinţii
venit, iar Luca, apostolul Meu, e sărbătorit de cei din cer şi te
veghează acum, poporul Meu, că mare, mare veghe are acest
apostol al Meu pentru coborârea Mea de azi şi pentru cei ce
cred acestei minuni, care Mă aduce iarăşi de la Tatăl la om cu-
vânt de facere a omului. Eu şi cu sfinţii Mei vedem orice val
care bate spre tine ca să te clatine şi ca să cazi din bărcuţa Mea
şi ca să nu mai fii al Meu, dar nu pot să te las să pieri, poporul
Meu cel credincios, şi iată, vin la tine, tată, şi te învăţ să ve -
ghezi cu Mine, căci vai de cetatea care nu are duh de prooroc,
Duh de Dumnezeu peste ea, că aceea pe neştire este biruită şi
clătinată de pe temelia ei. 

Le-am spus celor veghetori din partea Mea peste tine,
le-am spus lor să te înveţe veghea pentru statul tău în braţul
Meu de Păstor ceresc, poporul Meu de azi, dar valurile dau să
izbească în ei, tată, iar Eu trebuie să-i ocrotesc pe ei, că nu e
de joacă cu omul care îmbracă haina necredinţei pentru ca
să-şi acopere cu ea neascultarea lui după ce a stat cu Mine ca
să audă de la Mine. Eu, Domnul, văd pândită de duhul necre -
dinţei credinţa ta şi nu voiesc să te las, poporul Meu, şi vreau
să-l întăresc în tine pe cel ce-şi alege credinţa şi iubirea lui cea
pentru calea cuvântului Meu cel izbăvitor de păcat peste om.
O, nu vă tulburaţi, tată, nu, fiilor, nu! Cei ce sunt încercaţi aşa,
aceia sunt fiii lui Dumnezeu pe pământ, căci credinţa trebuie
încercată, tată. Când Eu eram pe pământ cu ucenicii din loc în
loc, aveam în mijlocul lor pe ucenicul care umbla singur şi care
Mă ducea la cei ce nu credeau în venirea Mea de la Tatăl, iar
aceia Mă învinuiau apoi că stric datinile părinteşti, că hulesc
când Mă numesc pe Mine Însumi Fiul lui Dumnezeu, iar când
le descopeream ascunsurile lor, prin care ei greşeau asupra
Mea cu gând rău, ei Îmi ziceau că am demon, dar Eu voiam
să-i scot pe ei de la demon şi nu puteam, căci îşi iubeau viaţa
lor şi nu puteau să slujească la doi stăpâni cu viaţa lor. 

Iată, poporul Meu, credinţa ta a fost şi este mereu încer -
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cată, tată, dar tu ridică-te deasupra trupului tău şi stai în Duhul
Meu, căci Eu îţi dau putere să poţi şi să crezi din faptele cre -
dinţei, aşa cum au crezut Noe şi Avraam şi Moise şi toţi cei ce
au avut putere să creadă pentru împlinirea lucrărilor Mele cu
ei pe pământ. Aşează-te înaintea cuvântului Meu, poporul Meu
de peste tot, şi învaţă de la Mine cum se stă în Dumnezeu, căci
în Dumnezeu nu se stă trupeşte, ci se stă dumnezeieşte, aşa
cum au lucrat toţi sfinţii care s-au lepădat de lume ca să stea
în cer pe pământ şi nu în lume, căci nimeni fiind în lume nu
poa te să-L iubească pe Dumnezeu sau să-L dea pe El la cei
ce-şi aleg cerul pe pământ de casă a lor, de viaţă a lor precum
în cer. O, dulce Îmi este Mie omul credincios şi dulce Îmi este
odihna în el, şi în acela Eu pot totul, aşa cum am putut în
ucenicii Mei, care Mă primeau şi în care Eu intram pentru sta-
tornicia lor cea întru Mine, pentru faptele credinţei lor, fapte
care-i ajutau pe ei să nu se clatine în furtuni, să nu deschidă
duhului îndoielii, ci să stea stegari cu veghe pentru viaţa Mea
în ei, pentru statul Meu în ei, căci Eu în om Îmi am împărăţia.
Dar Îmi vei zice cum vei cunoaşte tu pe cel ce are în el îm -
părăţia Mea? Te învăţ ca şi pe ucenicii Mei, cărora Eu le-am
spus: «Îi veţi cunoaşte după roadele lor pe cei ce sunt ai Mei»,
iar cel mai mare semn peste cei ce sunt ai Mei este darul cre -
dinţei sfinte, de la care purcede şi nădejdea şi dragostea şi toată
fapta acestora, căci toate cele de la Dumnezeu în om, prin
credinţă se zidesc, tată. Când vezi pe cineva care după ce poar -
tă faţa Mea se desparte apoi de ea şi se duce spre duhul lumii,
lovind în urma lui pentru necredinţa lui, tu nu te lua după sfatul
lui ca să te întorci şi tu de la Mine, căci ai păcat dacă nu te uiţi
la roadele lui aşa cum Eu te-am învăţat. O, roagă-te cu lacrimi
la Mine pentru unul ca acela, ca să-i dau Eu lui iarăşi naştere
din cer, dar nu te clătina şi tu de la pieptul Meu de Păstor milos
şi plin de veghe veşnică pentru om. O, nu te lua după cei ce
trădează calea Mea, părăsind-o pe ea pentru nestatornicia şi
nestatura lor. Ia-te după apostolii Mei cei stătători în Mine şi
în Duhul Meu, căci Duhul Meu nu are nimic în lumea aceasta,
poporul Meu. Tu stai sub darul răbdării sfinte, tată, iar Eu,
Domnul, îţi voi arăta ţie cine este cu Dumnezeu şi cine nu este
cu Dumnezeu, căci faptele lor îi vădesc şi le sunt lor plată, pre-
cum este scris. 

O, poporul Meu, nu te lua, tată, după cei ce-şi ascut lim -
ba ca să-i crezi buni pentru tine. Tu ia-te după cei ce-ţi grăiesc
din cer şi nu de pe pământ, poporul Meu. Întăreşte-te pe piatră
ca David, fiule, şi uită-te la el cum plângea la Mine din pricina
celor ce în poporul lui îl prigoneau pe el, îl cleve teau pe el, şi
uită-te la Moise, care tot aşa păţea el de la poporul cel răzvrătit
din mijlocul lui Israel, iar Moise era tri misul Meu la Israel
pentru izbăvirea lui, aşa cum pentru tine i-am făcut trimişi ai
Mei spre tine pe cei ce te călăuzesc. O, ce milă Îmi era de
Moise, ce milă, tată, când îl lovea poporul cel nemulţumit de
darurile Mele cele pentru izbăvirea lui prin Moise, alesul Meu!
O, ce milă Îmi era de trâmbiţa Mea Verginica în vremea trâm -
biţării Mele prin ea la acest sfârşit de timp, căci cei nemulţu -
miţi de Mine şi de ea unelteau în ascuns împotriva ei, iar Eu,
Domnul, lucram din greu prin ea şi nu eram primit şi nu eram
crezut prin ea, căci Eu în ea lucram acoperit de trupul ei, tată,
şi apoi răzvrătiţii Mi-o vindeau şi Mi-o băgau la spaimă şi la
suferinţă, iar ea, plăpândă cum era, răbda plângând, cu nădej -
dea toată la Mine, dar suferinţa cea de la poporul cârtitor şi în-
doielnic creştea cu fiecare zi în trupul şi în duhul ei şi nimeni
nu Mă ajuta în suferinţa Mea din ea, că zicea că o ajută pe ea,
nu pe Mine, căci poporul Meu din vremea ei nu Mă cunoştea
în ea, şi ea primea lovituri de trup şi de suflet şi de duh şi dină -

untru şi din afară, că venea puterea cea de pe pământ şi Mi-o
lua din mijlocul poporului, şi atunci vedea poporul ce face el
cu nemulţumirea lui, cu îngâmfarea lui, şi apoi cel ce-Mi făcea
rău Mie şi ei nu mai venea la Mine ca să-l iert şi să-l împac cu
pocăinţa lui cea pentru iertarea lui, că aşa păţeşte cel ce trage
cu el însuşi şi cu cei asemenea lui mai mult decât cu Dumnezeu
pe calea lui cu Mine. Eu Mă plângeam poporului Meu, dar
zadarnic Mă plângeam, căci cel cârtitor şi nemulţumit se în-
cruzea la inimă, iar cârtirea lui Îmi cădea poporul de pe cale,
şi Mă durea cu mare durere în trâmbiţa Mea durerea celui ce
ajungea la cădere prin nemul ţumiri, şi iată, până azi sunt cei
nemulţumiţi de darurile Mele pentru ei, căci ei uitau că darurile
trebuiesc meritate şi purtate cu mare iubire şi cu mare umilinţă
şi cu mare lucrare a lor pentru daruri, şi cu mare lepădare de
sine şi cu mare suferinţă, aşa cum trâmbiţa Mea le-a purtat, şi
a semănat cu Mine, tată, căci scris este: «Vor fi asemenea Lui,
căci Îl vor ve dea în ei cum este El», căci şi Eu tot aşa Mi-am
purtat crucea cea făcută de om peste fiinţa Mea dumnezeiască,
şi apoi pe umerii Mei slabi sub dureri de duh şi sub mila Mea
de om, şi plângeam la Tatăl sub suferinţa Mea, aşa cum David
plângea şi spunea: «Pune lacrimile mele înaintea Ta, după
făgăduinţa Ta, căci viaţa mea am pus-o Ţie, Doamne, că mulţi
sunt cei ce se luptă cu mine de la înălţime, şi împotriva mea
toate gândurile lor sunt spre rău, şi locui-vor lângă mine şi se
vor ascunde şi vor păzi călcâiul meu ca şi cum ar căuta sufletul
meu, dar eu în Dumnezeu am nădăjduit şi nu mă voi teme, căci
ce poate să-mi facă mie omul? Întoarce-se-vor vrăjmaşii mei
înapoi, căci eu în orice zi Te voi chema pe Tine în ajutorul meu,
Doamne». Amin. 

O, poporul Meu, fereşte-te de vorba omului care are
două limbi, fereşte-te de acest fel de lucrare din om, tată, căci
cel ce face aşa nu se poate păzi nici pe el, dară pe tine, tată!
Omul nu se teme să facă lucrare de şarpe peste semenul său,
căci este îngâmfat omul şi îşi foloseşte limba sa ca să-l doboare
pe cel firav, pe cel ce lucrează prin credinţă peste viaţa sa.
Şarpele care suflă cu încordare îşi scoate limba şi şi-o împarte
în două, şi aşa are el două limbi, dar tu, poporul Meu, stai sub
dulce învăţătura Mea cea cu duh dătător de viaţă în ea, căci
Duhul Meu nu-ţi face ţie rău, tată. Învaţă-te să-ţi păzeşti sufle-
tul, căci iată ce înţelepciune îţi arăt ca să ai, şi roagă-te ca să-ţi
dau putere, iar când îţi dau, tu să iei, tată, ca nu cumva împăr -
ţind Eu putere poporului Meu tu să rămâi neîmpărtăşit cu ea.
O, ai grijă, că vremea e cu durere şi e cu trădare în ea, iar tu
caută să te iei după cel ce-ţi dă putere, nu slăbire, nu ne credinţă,
tată. Nu te întoarce de pe drumul Meu dacă ai venit să fii pri-
etenul Meu, căci mulţi oameni mari au coborât jos de tot de pe
treptele lor şi au urcat pe treptele lui Dumnezeu şi s-au făcut pri-
etenii lui Dumnezeu, căci prietenii Mei nu sunt cei ce învaţă
la şcoli omeneşti, prin care ei se îngâmfă apoi, ci sunt cei umi -
liţi şi cei neumblaţi pe la învăţătorii de pe pământ, şi sunt cei
curaţi cu inima, tată. O, ascultă-L pe Domnul Dumnezeul tău,
poporul Meu, şi îndeamnă-l tu spre umilinţă pe cel ce te în -
deam nă pe tine spre necredinţă, căci Eu te-am avut şi te am la
şcoala Mea cerească şi îţi sunt Învăţător şi îţi sunt Salvator, po -
porul Meu. Amin. 

Iar voi, cei ce în poporul Meu Mă iubiţi şi Mă preţuiţi şi
Mă vestiţi fără de sfârşit pe calea voastră cu Mine, aşezaţi-vă
cu dulce şi duioasă rugăciune înaintea Mea pentru pacea ini -
milor răzvrătite ale fraţilor voştri care nu au nimic de câştigat
pe pământ şi în cer prin răzvrătirea lor, şi rugaţi-vă cu putere
ca Iona din chit, ca Iezechia din faţa morţii, ca cei trei tineri
din cuptorul de foc şi care s-au pocăit pentru tot neamul lor,
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ca Daniel din groapa cu lei şi ca David, care neîncetat suspina
înaintea Mea ca să-l aud Eu pe el şi să-l izbăvesc, căci precum
străluceşte lumina în bezna cea întunecoasă, aşa şi sufletul este
luminat de rugăciunea cea mare cu duhul ei, păzindu-l ea pe
cel ce o ridică pe ea spre Mine, iar ca să rodească rugăciunea,
iertaţi, tată, orice aveţi asupra cuiva, ca să ajungă la Mine, şi
apoi înapoi la voi cu folosul ei rugăciunea voastră. 

Ridicaţi-vă voi, cei lucrători ai poporului Meu, şi întă -
riţi-Mi pe piatră vie poporul, căci Eu, Domnul, vă dau binecu-
vântare mare peste lucrul Meu cu voi, peste lucrul vostru întru
Mine, fiilor lucrători, şi pe care Domnul îl cere vouă acum.
Păstraţi tainic tainele Mele cu voi, şi pe care Eu, Domnul, vi
le-am încredinţat până la venirea Mea, şi lucraţi sub pu terea
lor lucrare de înviere, de îmbărbătare peste tot poporul Meu de
peste tot, că Mi-e dor să-Mi văd tot poporul tare şi frumos şi
dulce la trup şi la cuvânt, fiindcă Eu, Dumnezeu Cuvântul, sunt
Cel ce l-am ridicat pe el ca să-Mi fie popor, ca să fie el slava
Mea la arătarea Mea peste toate neamurile pămân tului, între
care toţi cei ce vor primi darul credinţei sfinte se vor umple de
bu curie în duhul lor, căci Eu voi ieşi curând, curând biruitor
pes te toată necredinţa care a fost şi care este peste oameni,
şi-Mi voi aşeza curând, curând împărăţia iubirii peste cei ce
M-au crezut şi M-au iubit şi M-au aşteptat, căci frumos este
înain tea Mea cel ce Mă aşteaptă priveghind în toată vremea,
frumos, tată, şi aşa voiesc Eu să fii tu frumos, poporul Meu.
Amin, amin, amin. 

— MM ă bucur, Doamne, lângă Tine azi, eu,
apostolul Tău Luca, sărbătorit azi, şi

Te mărturisesc Învăţătorul poporului Tău de azi, căci sunt în
slava coborârii Tale, cu care vii însoţit de sfinţii Tăi. Mă aplec
înaintea poporului Tău şi îl sărut cu sărutare de dor ceresc, şi
îi încredinţez desăvârşit pe cei ce aud din mijlocul lui învă -
ţătura vieţii veşnice, coborâtă din gura Ta peste pământ şi peste
cei ce Te iubesc ascultând de glasul Tău în zilele acestea, îi
încredinţez pe toţi cei ce iau din acest râu de cuvânt că el este
râul vieţii şi că este temeinică toată învăţătura pe care ei o
primesc prin solii Tăi împărţitori de cuvânt, aşa cum Tu i-ai
aşezat să-Ţi lucreze, şi cărora eu, apostolul şi evanghelistul
Tău, le spun: Pace vouă! Ca şi Tine le spun lor: Pace vouă,
copii lucrători cu Duhul lui Dumnezeu! O, cine nu vă primeşte
pe voi, pe Domnul Îl alungă, nu pe voi, şi curând, curând inima
li se va sfâşia sub durerea ei, căci vor vedea ceea ce ei n-au
vrut să creadă şi să facă. Şi iarăşi, cel ce vă primeşte şi vă iu -
beşte pe voi, aceia au primit darul lui Dumnezeu şi Îl cunosc
pe Dumnezeu, Care este în voi şi cu voi, şi curând, curând le
va sălta inima sub bucuria ei, căci vor vedea ceea ce ei au
nădăjduit crezând şi iubind lângă voi şi cu voi. Eu sunt
tămăduitorul cel venit cu Domnul la voi în ziua mea de serbare
între sfinţii din cer. Pun peste voi vederea mea, ca să vedeţi şi
să cunoaşteţi de la Dumnezeu, după darul împărţit vouă, căci
scris este: «Cele ascunse se vor descoperi, iar cele grăite la
întuneric se vor vesti de pe înălţimi, căci nu este nimic tăinuit
care să nu se descopere, şi nimic ascuns care să nu iasă la lu -
mină». Pun peste ranele din voi tămăduirea mea, căci sunt doc-
tor tămăduitor şi am mare dar peste poporul Domnului şi aduc
la vedere pe cele ce Domnul le descoperă ca să fie cunoscute,
şi în taină să fie cunoscute şi lucrate, după cum este lucrarea
care trebuie făcută. Intraţi sub duhul păcii şi al mângâierii, căci
Domnul vă mângâie pe voi cu sfinţii Săi, ca pe unii care lucraţi
vestirea Lui peste pământ, aşa cum noi, ucenicii Lui, am lucrat
atunci. El este gata de arătare, şi iată, e vreme de mare întuneric
peste pământ şi peste om. Lucraţi liniştea Domnului peste cel

mai mic popor al Său, poporul Său de azi, şi toate vor lucra
pentru credinţa şi paza voastră şi a poporului sfânt de azi, copii
ai lui Hristos. Amin, amin, amin. 

— PP ace ţie, apostol mărturisitor al Evanghe-
liei Mele cea de atunci şi cea de acum,

căci Eu sunt şi atunci şi acum, şi sunt Cuvântul Tatălui până la
sfârşitul timpului. Bucură-te azi pentru ziua de serbare a ta cu
poporul Meu cel mic şi dă-i lui tămăduirea de tristeţi şi fă-i
trup tare şi sănătos pentru Mine, nu pentru el, căci cel ce crede
în Mine nu mai trăieşte el, ci Eu sunt Cel ce trăiesc în el cu
viaţa Mea, căci viaţa lui el Mi-o dă Mie ca să fiu Eu viaţa lui. 

Pace vouă, fii ai poporului Meu! Întăriţi lucrarea Mea
peste voi, căci viaţa Mea voiesc Eu s-o trăiesc în voi. Amin,
amin, amin. 

18/31 octombrie 2007

Sărbătoarea sfântului mare mucenic Dimitrie, izvorâ-
torul de mir

Oamenii semeţi n-au înţelepciune pentru moaştele sfinţilor. Uce nicii
Domnului sunt cei prigoniţi. Domnul le spune defăimătorilor 

să tacă. 

ÎÎ n numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, aşa
vin Eu, Domnul, pe pământ cuvânt, şi bat cu el ca

să intru, şi iată, am intrat. Amin. 
Am intrat la tine, poporul Meu, popor al cuvântului Meu

cel din vremea aceasta de venire a Mea iarăşi de la Tatăl la om,
şi nimic, nimic nu împlinesc decât ceea ce este scris în Scrip-
turi să împlinesc, şi mulţi din cei ce iau din cartea Mea cu tine
învăţătură de viaţă veşnică, mulţi din ei se curăţesc de păcat şi
îşi albesc viaţa, şi, iarăşi, toţi cei nelegiuiţi rămân ceea ce sunt
ei şi nu pricep nimic, căci cuvântul Meu este iubit şi împlinit
de cel ce are înţelepciunea vieţii, căutând după ea pentru viaţa
lui. Amin. 

Am intrat la tine cuvânt de iubire şi de viaţă, poporul
Meu, căci tu Îmi eşti iubit, fiule, iar iubirea trebuie hrănită ca
să fie, fiindcă ea este cea care se împarte mereu din cer ca să
ia omul din ea şi ca să fie omul apoi, precum Eu sunt. Eu sunt
Cel ce sunt, şi tot aşa sunt şi cei ce cred în Mine, şi la aceia Eu
le dau darul iubirii sfinte şi apoi darul credinţei sfinte, şi apoi
totul este cu putinţă celui cu credinţa iubirii în el şi cu urmarea
lui după Mine, cu voia Mea în voia lui, aşa cum Eu i-am învăţat
pe ai Mei să ceară la Tatăl în rugăciunea lor. Amin. 

O, popor al cuvântului Meu cel din vremea aceasta a
Mea cu omul pe pământ! O, tată, vin cu sfinţii la tine, şi am
oştirile cereşti şi îngereşti în coborârea Mea la tine. Vine Dom-
nul la tine cu sfinţii, precum este scris să vină, iar din mijlocul
tău glasul Meu strigă cu duioşie la oameni să se scoale din sân-
gele lor şi să creadă în Dumnezeu, ca să le dea Domnul putere
să se facă fii ai lui Dumnezeu pe pământ, căci calea omului
cea fără de suspin după Dumnezeu pe ea e cale ruşinoasă între
pământ şi cer şi tot aşa este şi capătul ei. O, fiilor, iubirea de
Dumnezeu în om este suferinţa cea dulce care-l ţine în Mine
pe om, căci calea omului cu Mine pe pământ e cale lovită de
cei necredincioşi, care nu au în ei frumuseţea iubirii cereşti,
iubire pe care sfinţii Mei au avut-o şi au strălucit cu ea între
oameni, şi apoi a rămas de amintire sfântă iubirea lor cea lovită
de către cei necredincioşi din vremea lor, iar ei au rămas sfinţii
Mei şi cununa slavei Mele, cu care Eu vin acum pe pământ cu-
vântând peste oameni cu glasul Meu şi al sfinţilor Mei, căci ei
întru Mine trăiesc şi sunt, precum este scris. Amin, amin, amin. 
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— SS unt în coborârea Ta cu sfinţii, Doamne.
Frumoasă este calea Ta de la cer la pă -

mânt, iar oştirile cereşti şi îngereşti sunt pline de bucurie şi de
împlinirea venirii Tale cea mult aşteptată de sfinţi şi de părinţi,
al căror duh a strigat la Tine şapte mii de ani întrebându-Te:
«Până când, Doamne?». 

Cei ce nu citesc Scripturile nu ştiu nimic despre venirea
Ta, nu văd nimic din slava Ta cu sfinţii Tăi. Se duc oameni
semeţi la moaştele sfinţilor Tăi, ca să fie văzuţi că se duc şi ca
să-i numească oamenii că sunt credincioşi, că sunt cu Tine aşa
semeţi cum sunt, dar ei sunt cu nelegiuirile lor, Doamne, şi
sunt cu dumnezeii lor, căci trupul şi duhul lor le sunt dumnezei,
şi nu Tu, Doamne, căci dacă Tu le-ai fi lor Dumnezeu, ar
înţelege ei tainele Tale din Scripturi şi ar umbla cu Tine pe
pământ şi ar iubi sfinţenia şi darurile ei, ar iubi viaţa Ta în ei,
Doamne, nu pe a lor. O, nu ştiu oamenii că toţi cei ce-şi iubesc
viaţa lor, şi-o pierd, Doamne, căci viaţa irosită pe căile plă -
cerilor omeneşti e viaţă pierdută şi pe pământ şi în cer, precum
Tu ai spus despre cei ce dau să-şi câştige viaţa pe pământ. Mare
durere e pe sfinţii Tăi când îi văd pe oameni atât de departe de
Tine, Doamne! Mare mi-a fost şi mie durerea duhului în vre-
mea mărturisirii mele pentru Tine pe pământ, căci cei nelegiuiţi
se purtau ca cei nelegiuiţi, şi eu plângeam de mila Ta, neiubit
de om cum erai. Cu cât dădeam să-i întăresc pe oameni spre
Tine cu darul Tău din mine, cu atât ei se împietreau şi mai mult
şi nu primeau iubirea mea cea pentru ei, credinţa mea în Tine
şi roadele ei, şi prin care a crezut Nestor, cel plin de duioşie
pentru cei ce piereau, striviţi fiind de către cei cu sânge de fiară
în ei, căci niciodată fiara cea ascunsă sub chip de om pe pământ
nu a fost biruită decât de sfinţi, Doamne. 

Mă rog pentru puterea sfinţilor Tăi în toţi cei ce sunt
poporul Tău acum, în vreme de necredinţă cum n-a mai fost
de când sunt veacurile, Doamne, căci glasul cuvântului Tău
străbate cerul până pe pământ şi pământul de la margini la mar-
gini, iar fiii oamenilor trăiesc în fărădelegile lor şi nu iau a -
minte la strigătul Tău duios după om. Pe vremea lui Noe striga
Noe la oameni, şi el îşi făcea barcă de salvare din moartea cea
de pe pământ, şi oamenii nu se uitau la gura lui ca să creadă şi
să vină la scăparea cea de la Tine. Dar acum strigi Tu Însuţi
din mijlocul unui popor de ucenici, care Ţi-au dat Ţie cu cre -
dinţă viaţa pentru iubirea Ta din ei, căci în cine Tu pui iubirea
Ta cerească, la aceia vii şi le-o hrăneşti Tu Însuţi, ca să fie ei
ai Tăi cu iubirea Ta din ei, şi fericiţi sunt pe pământ şi în cer
cei ce Te iubesc numai pe Tine, Doamne, pe pământ, având ei
grijă de fiinţa Ta, de faţa Ta între oameni, ca să rămâi Tu,
Doamne, Cel adevărat prin sfinţii Tăi până la sfârşit de timp şi
până la începutul sfinţilor Tăi pe pământ, Doamne, căci pă -
mântul va fi curând, curând împărăţia Ta şi a sfinţilor Tăi. 

Şi acum eu întăresc iubirea poporului Tău. 
Frumoasă este lucrarea Domnului cu tine, popor al Mie -

lului lui Dumnezeu, şi mult s-au ostenit sfinţii din toate tim-
purile pentru această vreme a Domnului cu tine, cel mai mic
popor al Său, căci cei mai mici sunt cei ce împart plata la toţi
cei ce au aşteptat pentru ea. O, nu te întrista de necredinţa omu-
lui care scoate limba la tine defăimându-te din ascuns. Fii dârz
cu credinţa şi cheamă-L pe Domnul şi cheamă-i pe sfinţi, căci
Domnul te-a învăţat şi ţi-a spus: „Cheamă-Mă!“. O, nu privi
spre cei necredincioşi, decât cu milă, aşa cum eu am lucrat
când L-am mărturisit pe Domnul pe pământ. Mărturiseşte-L
pe Domnul între oameni, popor al duhului mărturisirii, şi măr -
turiseşte-le că eşti copil al Său şi că-L iubeşti pe El, căci faţa
cea plină de Dumnezeu îi luminează la inimă şi la faţă pe cei

ce petrec fără lumină pe pământ, căci cei ce nu umblă în lumină
nu au lumină. Întăreşte-ţi inima prin duhul mărturisirii, care
suspină în tine după Dumnezeu şi după oameni ca să vină oa-
menii la Dumnezeu, căci creştini nu sunt cei ce numindu-se
creştini trăiesc în fărădelegi, ci sunt creştini numai cei ce-şi
dau Domnului viaţa, ca El să fie viaţa lor. Cheamă-L pe Dom-
nul, în miez de noapte cheamă-L cu glasul rugăciunii tale înain-
tea Lui, şi cheamă-L din zori şi până în zori, spunându-I Lui:
«Vino, Doamne!» şi cu dulce suspin cheamă-L pe El în ajutorul
tău, aşa cum împăratul David Îl chema pe Domnul în vreme
grea, şi Domnul îl auzea pe el şi îl izbăvea. Stai treaz cu iubirea
şi stai înaintea glasului Domnului, Care vine ca fulgerul la tine
şi te ocroteşte sub slava cuvântului Său. Aşa să-L ocroteşti şi
tu pe Domnul Dumnezeul tău cu duhul mărturisirii tale, căci
şi eu tot aşa L-am iubit şi L-am ocrotit. Amin. 

Iar Ţie, Doamne, Îţi aduc suspin plin de iubire pentru
poporul Tău cel mic şi Îţi cer cu rugăciune între sfinţi să ve -
ghezi peste el cu toate oştirile cereşti în vremea aceasta de mare
beznă pe pământ, aşa cum şi faci, Doamne. Îţi încălzesc rana
durerii cea pentru poporul Tău, ca să Ţi-o alin, şi îl întăresc pe
el în duhul privegherii sfinte şi Îţi cer şi Ţie, căci în cer rugă -
ciunea este cea care poate, Doamne, şi tot aşa este şi pe pă -
mânt, căci Tu aşa ai spus să fie pe pământ. Curând, curând, va
fi mare şi văzută de departe slava Ta de peste poporul Tău de
azi, poporul care-Ţi deschide ca să vii, iar noi, sfinţii Tăi, suspi -
năm înaintea Ta şi-Ţi cerem să-Ţi arăţi peste el slava Ta,
Doam ne. Amin, amin, amin. 

— SS lava Mea de peste poporul Meu cel cre -
dincios de azi este cuvântul Meu, cu care

Mă las pe masa lui, o, sfinţi iubiţi ai Mei, o, sfântul Meu
mucenic serbat azi între sfinţi şi în mijlocul poporului Meu de
azi. Eu, Domnul, îl iubesc cu mare duioşie pe cel de azi popor
al Meu, care crede în venirea Mea la el, chemându-l Eu la
Mine, din întuneric la lumină chemându-l pe el ca să-l am al
Meu în mijlocul popoarelor de pe pământ, care stau departe de
Mine, departe de chemarea Mea şi de mântuirea Mea cea pen-
tru om. 

Eu, Domnul, îţi voi mângâia iubirea ta cea pentru Mine,
poporul Meu de azi, şi mereu ţi-o voi mângâia. Vin la tine, tată,
ca să te învăţ, căci învăţătura Mea îţi hrăneşte duhul iubirii,
fiule. Şi iată ce te învăţ: te învăţ să ai grijă de venirea Mea la
tine şi de statul Meu în mijlocul tău şi de privirea ta spre Mine,
căci în lume strigă păcatul pe uliţe ca să ţină pe oamenii de pe
pământ sub el. O, întoarce-ţi privirea dinspre pământ, căci pe
pământ glasul fărădelegii strigă cu disperare ca să-i ţină sub
fărădelegi pe cei ce au dat şi dau să scape sub scutul Meu
ocrotitor de fii. Nu te mira de glasul batjocoritor care dă să te
facă să-l auzi cum te defaimă el pe tine, cel de azi popor al
Meu. Când duhul rău îl părăseşte pe om pentru credinţa ca re-şi
face loc în omul cel rătăcit de la pieptul milei Mele, acest duh
potrivnic cărării omului cu Mine se pregăteşte de şapte ori mai
împăunat şi intră în omul care nu păstrează în el credincioşia
cea pentru calea lui cu Mine. O, nu te întrista sub răutatea celor
necredincioşi şi care defaimă paşii tăi de pe calea venirii Mele
la om după şapte mii de ani de aşteptare a Mea după om. Când
toate acestea lucrează cu duh de necredinţă asupra ta, tu întă -
reşte-ţi credinţa şi bucură-te sub încercări, căci izbăvirea Mea
pentru tine creşte şi se vesteşte şi se apropie spre arătare, tată.
Şi ca să te mângâi Eu, Domnul, în loviturile cele vrăjmaşe spre
duhul tău, îţi amintesc de Mine cum Mă numeau cei ce se cre-
deau tari şi mari pe pământ, zicându-Mi prieten al vameşilor
şi al desfrânatelor, numindu-Mă vrăjitor şi demon, stricător de
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Dumnezeu, plin de mândrie că Mă dau Fiul lui Dumnezeu,
batjocorind aceia în fel şi chip Fiinţa Mea dumnezeiască. Îţi
amintesc de mama Mea scumpă, care M-a adus de la Tatăl între
oameni, cum o numeau pe ea cei necredincioşi de atunci şi încă
cei de azi, mamă a mai multor fii născuţi de ea, când ea a fost
Fecioara cea proorocită de Duhul Tatălui ca să fie numai mama
Mea pe pământ. Iată-i şi pe oamenii de azi cum Îmi aduc Mie
vină că am fost desfrânat şi că am iubit cu păcat pe pământ, şi
se luptă credincios cu necredincios în dreptul acestei defăimări,
pe care oamenii de azi s-au sculat să o găsească asupra Mea
pe când Eu eram cu ucenicii şi cu uceniţele pe pământ ca trimis
al Tatălui şi din sânul Lui rupt ca să fiu cu omul pe pământ şi
să-i lucrez lui mântuirea. O, nu te mira, poporul Meu, de defăi -
mările care se scoală iar şi iar peste lucrarea Mea cu tine.
Nimic nu este nou din toate câte bat spre tine din partea celor
necredincioşi, care mereu, mereu te-au însăgetat cu defăimări
mincinoase, ca şi pe Mine, tată. Stai cuminte, fiule, şi întăreş -
te-ţi viaţa ta cu Mine şi aşteaptă să vezi ce-şi lucrează cei ce
dau în tine cu defăimări, căci fiecare pasăre piere pe limba ei,
iar chelul îşi pune mâna în cap fără să ştie că asta face, fiindcă
nu este drept şi sfânt cel ce te defăimează pe tine din ascuns.
Nici un defăimător nu are lucrare ziditoare peste oameni, căci
cei ce cred că aduc slujire lui Dumnezeu şi oamenilor prin
defăimarea celor defăimaţi de ei, aceia îşi zidesc loruşi groapă,
aşa cum David, proorocul Meu, spunea: «Groapă au săpat şi
au adâncit-o cei ce mă clevetesc, şi vor cădea în groapa pe
care au făcut-o, Doamne, căci au zis în inima lor: „Uitat-a
Dumnezeu, întors-a faţa Lui ca să nu vadă“».

O, mai înainte de voi Eu am fost Cel defăimat, Cel
numit aşa cum sunteţi voi numiţi acum, copii ai poporului
Meu, iar voi trebuie să fiţi asemenea Mie, fiilor. Eu, Domnul,
sunt Cel ce am putere peste voi şi pentru voi, iar omul cel
neputincios să-şi bage limba în gură şi să şi-o înghită, căci Eu
sunt Domnul acestui popor hrănit cu iubirea Mea şi ocrotit sub
paza ei cerească. Amin. 

Voi, cei ce v-aţi ridicat să batjocoriţi pe poporul cuvân-
tului Meu, băgaţi-vă limba în gură, căci limba voastră nu este
curată, precum nici inima nu vă este. Cuvântul Meu vă va cu -
minţi pe voi, căci Eu îl voi împlini dacă nu veţi asculta de el.
Amin. De cincizeci de ani Îmi ocrotesc un popor ca să-Mi îm-
plinesc cu el Scripturile venirii Mele şi toate proorociile făcute
prin acest cuvânt, care curge de cincizeci de ani pe vatra nea-
mului român. Dacă nu ştiţi să iubiţi şi să credeţi şi să vedeţi cu
credinţa, veţi plânge după acestea ca să le dobândiţi, şi ele vor
fugi de voi, căci acestea sunt daruri dumnezeieşti peste cei iu -
biţi de Dumnezeu pentru mila Mea de om. Opriţi-vă limba de
la clevetiri asupra poporului Meu cel credincios şi căuta ţi-vă
pacea în alte obiceiuri lumeşti, căci este lumesc obiceiul cel
rău al defăimării şi al clevetirii. Eu pe poporul Meu îl învăţ
mereu, îl cresc mereu, îl scot mereu din greşale ca să-l am al
Meu, căci poporul Meu nu iubeşte păcatul aşa cum îl iubiţi voi.
O, cel ce nu iubeşte viaţa cea cu Dumnezeu şi pentru Dum-
nezeu, să tacă, să nu aducă defăimare peste cei ce Mă iubesc
pe pământ! Opriţi-vă limba de la defăimare, că nu a voastră
este judecata! Nu aprindeţi asupra voastră mânia Mea, căci Eu
caut spre rugăciunea celor smeriţi şi o împlinesc pe ea pentru
paza Mea de peste ei, aşa cum cu toţi cei ce au prigonit pe
poporul Meu am lucrat şi i-am făcut să tacă, i-am făcut Eu dacă
ei nu au ascultat să tacă. Amin. 

Iar voi, copii ai poporului Meu, luaţi din zi în zi mai
mult duh de copil în voi, căci Eu, Domnul, vă sunt tată şi vă
ocrotesc. Aduceţi-vă aminte de David, unsul Meu, care-Mi

spunea: «Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Câţi
se scoală asupra mea şi zic sufletului meu că nu este mântuirea
mea întru Tine! Dar Tu fii sprijinitorul meu şi slava mea, căci
Tu înalţi capul meu, Doamne». Cântaţi psalmii lui David, fiilor,
şi ziceţi: «Întoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce ne grăiesc nouă:
„Bine, bine!“». 

Voi, copii care Mă daţi cuvânt oamenilor, grăiţi cuvântul
Meu, că nu de la voi înşivă grăiţi voi. Nici Eu nu grăiesc de la
Mine Însumi, darămite voi, tată! Lăsaţi limba necredincioşilor
să rămână dincolo de voi. Închideţi uşa şi lăsaţi-i, iar voi staţi
în Duhul Meu şi întăriţi-Mi poporul pe piatra credinţei, căci
piatra Eu sunt, Eu, Cel ce am venit de la Tatăl şi M-am jertfit
pentru om şi am înviat ca să dau omului arvuna învierii şi apoi
să-l chem pe el spre mântuirea lui. Curând, curând Îmi voi
hrăni iarăşi poporul cu slava cuvântului Meu, căci Eu îl hrănesc
pe el cu slava Mea, şi apoi cu pâine, şi pentru slava Mea îl
strâng pe el când îl strâng la piept ca să-l învăţ pe el viaţa. 

Pregătiţi vestire şi sărbătoare de vestire, fiilor. Arătaţi
lucrarea Mea cu voi oamenilor, şi Eu Mă voi vesti cu voi peste
pământ, şi apoi hrăniţi-Mi poporul cu toate cele spre întărirea
lui pe calea Mea, calea pe care vin de la Tatăl la om. În curând
Eu, Domnul, îi voi ruşina pe toţi cei ce v-au defăimat pe voi
pe calea voastră cu Mine, căci nu pe voi, ci pe Mine Mă hulesc
cei ce dau în voi cu duhul răutăţii din ei, cu duh de om, cu
duhul întunericului acestui veac stricat, şi vai de cei ce fac
păcat asupra Duhului Sfânt, căci sunt de plâns aceia mai mult
decât orice păcătos de pe pământ! Cuvântul Duhului Sfânt iese
din mijlocul vostru, nu cuvântul vostru, fiilor, iar cei ce vă
hulesc pe voi, hulesc asupra Duhului Sfânt, nu asupra voastră,
şi fericiţi sunteţi voi, cei huliţi pentru numele Meu.

Acum, pace vouă! Pregătiţi sărbătoare de vestire, aşa
cum şi lucraţi acum spre pregătirea ei. Întăriţi lucrarea Mea cu
voi, şi a voastră cu Mine. Prindeţi puteri şi staţi în cer, nu staţi
pe pământ, că pe pământ e numai omul, iar cerul este plin de
sfinţi şi de îngeri, fiilor. Fiţi cu cerul pe pământurile binecu-
vântate de Mine vouă şi celor ce s-au strâns la sânul Meu ca
să-Mi fie popor, şi să hrănesc din mijlocul vostru pe cei ce Mă
iubesc, căci ei iubesc ca şi voi, şi vă iubesc pe voi pentru nu-
mele Meu. Amin. 

Pace vouă! Mai mult ca pacea Mea nu vă dau nimic.
Pace vouă, fiilor! Spre scursul zilei de serbare vă voi mai lua
din nou la sân şi iarăşi vă voi da mângâierea Mea cea pentru
voi, copii ai lucrărilor Mele cu care vin să Mă aşez pe pământ
ca să-Mi pregătesc pe pământ împărăţia Mea, căci Eu pentru
aceasta am zidit cerul şi pământul, l-am zidit ca să fie unul al-
tuia împărăţie, şi să audă tot omul de pe pământ acest cuvânt
al împărăţiei Mele, care se aşează pe pământ odată cu slava
Mea cu care vin şi care va orbi privirea celor care cred că văd
şi va lumina ochii celor care M-au iubit şi Mă iubesc aşteptând
slava Mea, şi pe Mine cu ea. 

Pace vouă, pace vouă, pace vouă! Amin, amin, amin. 

*

ÎÎ ncă un picuţ de cuvânt vă dau spre sfârşitul zilei, ca
să binecuvintez întâlnirea Mea şi a voastră cu po -

porul Meu de peste tot, căci îngerii Mei se gătesc de coborâre
cu serbare îngerească pe pământ cu voi, iar voi trebuie să pre -
gătiţi sărbătoarea aceasta, fiilor. V-am vestit vouă că fi-va să
le facem bucurii sfinţilor şi îngerilor, iar voi sunteţi cei ce îi
întâmpinaţi pe ei cu sărbătoare, tată, căci în mijlocul vostru ei
îşi găsesc bucuria şi capătul aşteptării lor, că pe pământ e
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numai omul şi numai plăceri idoleşti şi n-au sfinţii şi îngerii
poposire în împărăţia fiilor oamenilor, care nu-L au pe Dum-
nezeu în trăirea lor. V-am spus că Eu în lume nu Mă mai duc,
că acolo e fumul diavolului, şi e păcatul stăpân în lume, şi Eu
nu mai pot să Mă bag după om ca să mai chem la sânul Meu
de Păstor pe câte unul aşa cum lucram pe vremea trupului Meu
şi aşa cum lucrau şi apostolii Mei prin cetăţi măcar pentru un
om care ar fi dat să tragă cu împărăţia Mea şi apoi s-o aşeze
peste el. O, e păcatul stăpân peste toată lumea din care Eu v-am
tras pe voi ca să fiţi ai Mei şi numai ai Mei pe pământ şi să vă
hrănesc cu cele din cer pe voi. O, fiilor, strângeţi-vă într-o
inimă şi pregătiţi-Mi serbarea îngerilor, ca apoi Eu să-Mi adun
de peste tot poporul şi să-l hrănesc pe el cu Duhul Meu Cel
Sfânt şi să-l întăresc pe piatra credinţei, căci Eu sunt temelia
acestui popor, care este zidirea Mea. 

Binecuvântată să fie pregătirea sărbătorii şi apoi sărbă -
toarea îngerilor. Voi, copii de la ieslea Mea de cuvânt, într-o
lucrare sfântă uniţi-vă acum ca să gătiţi sărbătoarea şi toate ale
ei. Poporul cel de lângă voi şi cel de aproape de voi, să fie plin
de însufleţire lângă voi pentru pregătirea sărbătorii. Pe pământ
se pregătesc oamenii pentru sărbătorile lor idoleşti şi omeneşti,
căci oamenii slujesc păcatelor lor, bucuriilor lor şi fac sărbători
şi petrec, aşa cum şi pe vremea lui Noe oamenii petreceau, dar
la voi este petrecerea Mea şi a sfinţilor Mei şi a îngerilor Mei,
şi dulce Îmi este bucuria când Îmi strâng la sân poporul şi când
stau în mijlocul lui cu masă de cuvânt sfânt, cu slava Mea, cu
care Îmi hrănesc poporul ca să fie el al Meu pe pământ, căci
sunt tare, tare părăsit de om şi nu mai am cum să trag pe oa-
meni de la păcat la sfinţenie, de la moarte la viaţă, căci păcatul
este moartea care a căzut peste om după ce omul a căzut în
păcat, fiilor. O, Eu am făcut din voi fiii vieţii, tată, şi voiesc să
împart cu voi viaţă peste cei ce s-au lepădat de păcat ca să fie
ai Mei pe pământ, ai Mei ca şi voi, şi voiesc să mai pot trage
din oceanul morţii pe cei ce pot iubi viaţa, dar trebuie să lucrăm
lucrare cerească, tată, şi să ne aşezăm cu ea înaintea oamenilor
şi să pot Eu să mai ating la inimă omul ca să Mă iubească omul,
şi să dorească după viaţă sfântă, iar Eu să-l sprijinesc pe el,
căci sunt Mântuitor plin de milă pentru om, şi mila de om Mă
întăreşte în voi ca să pot cu voi să-l ajut pe om, căci singur nu
pot, tată, şi Îmi trebuie lucrători pentru mântuirea omului, pen-
tru multa lucrare a Mea de mântuire a multora, fiilor. Eu de
aceea v-am spus vouă să vă astupaţi urechile înspre cei ce de -
fai mă calea Mea cu voi şi pe voi, căci duhul rău vă duşmăneşte
pe voi pentru calea Mea şi ţipă şi se perpeleşte de jale când ve -
de împărăţia Mea cu voi, dar voi staţi în Mine, fiilor, şi lucraţi
lucrările Mele, căci Eu pentru aceasta v-am ales. De când Eu
v-am ales pe voi ca să-Mi aşez cu voi trâmbiţarea cea din urmă,
duhul rău nu mai are pace, dar voi aveţi rădăcina lucrării voas-
tre în cer la Mine, căci trâmbiţa Mea Verginica era încă pe pă -
mânt când a întărit peste poporul cel mai mic al Meu din rodul
ei lucrarea ultimei trâmbiţări, trâm biţarea Mea, căci Eu Însumi
cuvintez acum peste tot pământul şi din văzduh Îmi las cuvân-
tul la ieslea lui, iar voi sunteţi împărţitorii Mei, căci aţi fost
credincioşi şi aţi ascultat, şi Eu Mi-am ridicat popor proaspăt,
poporul vestirii împărăţiei ce ru rilor peste pământ, popor cu
care Eu acum lucrez îndea proa pe şi care îşi are în cer rădăcina. 

O, dulce este taina Mea cu voi, copii de la ieslea Mea de
cuvânt, căci trâmbiţa Mea Verginica v-a aşezat pe voi şi v-a
pregătit apoi să staţi înaintea Mea şi să-Mi lucraţi împărăţia. Ea
Mi-a ridicat fii, şi apoi fii din fii au răsărit din lucrarea Mea cu
ei, după cum a fost planul Tatălui Meu, şi aşa Mi-am zidit Eu
poporul din mijlocul căruia Eu Mă slăvesc acum peste mulţimi,

şi tainică a fost lucrarea trâmbiţei Mele cea plină de harurile
Mele, şi care Mi-a pregătit calea ca să nu stau Eu din mers, ci,
din contra, să vin mai cu slavă, iar tu, cel de azi popor al Meu,
eşti împlinirea proorociilor Mele făcute prin trâmbiţa Mea pen-
tru slava ei cea de la Mine, pentru rodul ei cel împlinit. Ea este
cea între sfinţii Mei ocrotitoare mare a ta, poporul Meu de azi,
şi tu eşti grâul cel verde, pe care i l-am arătat Eu ei când sufe -
rinţa de peste ea o apăsa şi o îngrijora pentru soarta lucrării
Mele peste pământ, iar Eu i-am spus ei atunci că Eu voi putea
prin ea şi prin urmaşii ei credincioşi şi voi împlini toate
proorociile Mele din vremea Mea cu ea, şi ea îşi va vedea rodul. 

Puţin, puţin, şi voi pune pecetea Mea cea sfântă iarăşi
peste locul coborârii Mele prin trâmbiţa Mea, căci Eu, Domnul,
v-am sprijinit pe voi după ce v-am aşezat să-Mi împodobiţi cu
veşmântul cel nou casa în care am coborât în trâmbiţa Mea, şi
în care Eu am venit şi am luat-o pe braţe şi am dus-o între
sfinţi, dar n-am făcut aceasta până ce nu am binecuvântat mai
întâi pe mai departe mersul lucrării Mele începute prin ea în
anul 1955, căci am avut lângă ea aşezaţi de Mine copii cre -
dincioşi şi scumpi Mie pentru iubirea Mea din ei, şi am păstrat
sămânţa, tată, şi trâmbiţa Mea a rodit ucenici din ucenici, şi
mare este astăzi slava cuvântului Meu peste pământ, aşa cum
Eu am proorocit prin trâmbiţa Mea. 

Voiesc să-Mi învăţ iarăşi poporul şi să-i întăresc lui sta-
tornicia şi darul credinţei lucrătoare, fiilor. 

Cei doi copii ai Mei vestitori peste pământ lângă poporul
Meu, aşezaţi-vă să-Mi pregătiţi vestirea sărbătorii îngerilor, şi
aşezaţi-vă, tată, împreună cu toţi fiii Mei de la iesle să-Mi
întăriţi şi poporul pe piatra credinţei, ca să pot Eu cu voi şi cu
poporul să mărturisim lucrarea venirii Mele şi să ne gătim tot
mai frumos pentru slava ei cea mare, care vine cu Mine pe
pământ curând, curând, fiilor. 

Binecuvântată să vă fie osteneala pentru pregătirea
sărbătorii îngerilor. În ziua aceea Îmi voi învăţa poporul Meu
cel de peste tot, ca să cunoască el temelia pe care stă, căci
temelia Eu sunt, iar poporul Meu se va întări şi va împărţi viaţă
şi fiecare va lua duh de putere cerească pentru zidirea
împărăţiei cerurilor pe pământ din loc în loc, căci scris este:
«Râuri de ape vii vor curge din gura celor ce cred în Mine».
Amin, amin, amin. 

26 octombrie/ 8 noiembrie 2007

Soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil

Poporul cuvântului este unealta slavei Domnului. Proorocie pentru
învierea morţilor şi venirea veşniciei pe pământ. Şoaptă de trezire
peste neamul român. Închipuirea este duh diavolesc. Mărturisirea
neduhovnicească este lucrare de întuneric peste om. Cei ce n-au 

inima curată îşi atrag năluciri diavoleşti. 

EE u sunt Cel ce sunt. Sunt Cel ce Mă port pe heru-
vimi şi pe serafimi. Sunt Cel Unul născut din Ta -

tăl mai înainte de vecii şi Cel ce M-am întrupat în Fecioară de
la Duhul Sfânt ca să vin între oameni Dumnezeu adevărat din
Dumnezeu adevărat, şi sunt de o fiinţă cu Tatăl. Amin. 

Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, şi sub acest nume vin
iarăşi cuvânt pe pământ, căci acum două mii de ani am venit
din cer şi M-am lăsat răstignit pentru om şi am înviat apoi,
după cum era scris să fie cu Mine, şi M-am suit iarăşi la Tatăl,
şi iată, vin iarăşi, vin cuvânt pe pământ, căci sunt fără de înce -
put şi fără de sfârşit, ca şi Tatăl, iar Duhul Sfânt, Făcătorul
vieţii, Cel Care a grăit prin prooroci, Mă desăvârşeşte acum cu
împărăţia Mea cea fără de sfârşit pe pământ peste oameni, căci
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cei ce au fost, iarăşi vor fi şi vor învia, iar cei vii care vor fi ca
sfinţii, se vor desăvârşi prin duhul vieţii ce va să fie în veac,
căci împărăţia Mea nu va avea sfârşit. Amin. 

Deschideţi Domnului, copii veghetori în porţi pentru
venirea Mea! Mi-am strâns iarăşi poporul ca să-l iau la sân şi
să-i dau cuvântul vieţii, cuvântul facerii, tată, căci vreau să-l
umplu de viaţă veşnică pe cel hrănit de darurile cuvântului
Meu, cu care iarăşi am venit la om. Strigarea Mea după om s-a
făcut râu de cuvânt peste grădiniţa în care-Mi cobor cuvântul
acum, la sfârşit de timp, iar această vreme a Mea este scrisă în
Scripturi să fie. Nimic nu fac, nimic nu grăiesc de la Mine În-
sumi, ci numai ce este scris prin Duhul vin şi împlinesc. Amin. 

Iată ce venire slăvită, ce zi de sărbătoare peste pămân -
turile binecuvântate de Mine ca să fie în jurul grădiniţei ieslei
cuvântului Meu, şi pe care Eu, Domnul, Îmi strâng adesea po -
porul ca să-i dau din sânul Meu! Sunt cu oştirile de sfinţi şi de
îngeri, iar puterile cereşti Ne slujesc. Îngerul Meu, Mihail
arhanghelul, stă în faţa oştirilor îngereşti şi rosteşte aşa: «Să
stăm bine şi cu frică şi cu luare aminte, căci Domnul cuvintea -
ză peste pământ şi Se vesteşte întru venirea Sa». Amin. 

Eu, Domnul Iisus Hristos, Mă fac cuvânt peste cei vii şi
peste cei morţi, că e sărbătoare îngerească, şi vin să-l mângâi
pe omul care a fost, şi pe cel care este, şi pe cel care va fi.
Le-am dat veste prin îngerul Meu la cei adormiţi, care Mă
aşteaptă să vin să-i trezesc, şi le-a spus lor îngerul Meu că sunt
chemaţi la masă de înviere pe pământul cel nou ales pentru
slava Mea cea de la sfârşit de timp, iar ei au ascultat de Domnul
şi au venit la masă de pomenire. 

Am vestit pe poporul cel hrănit la masa Mea de cuvânt
şi i-am spus să se strângă la izvor ca să-i întăresc pe piatra
credinţei viaţa şi împlinirea Mea întru el. 

M-am vestit cu sărbătoare cerească de sfinţi şi de îngeri
şi am chemat la masă de înviere pe cei ce te iubesc pe tine pen-
tru că eşti al Meu, poporul Meu. 

Mă vestesc cu dragostea Mea pentru om peste tot nea-
mul român, neamul Meu cel nou-ales, căci din nou Mi-am ales
un popor, ca să am ţară şi să am popor în ea pentru venirea
Mea, şi am făcut aşa pentru că aşa era scris să fac şi să-Mi aleg
iarăşi un Ierusalim, şi iată, Mi-am ales şi am împlinit acest cu-
vânt. Amin. 

O, sfinţi îngeri, şi voi, puteri cereşti, care-Mi slujiţi veni -
rii Mele şi zilelor Mele de slavă cu oamenii pe pământ! Mângâ -
iaţi-vă şi duceţi de la margini la margini vestea venirii Mele
cu sfinţii pe pământul neamului român şi daţi puteri îngereşti
poporului cuvântului Meu, prin care Eu Mă vestesc cuvânt pes -
te pământ. Amin. 

O, poporul Meu pe care Eu, Domnul, Mă sprijin ca să-Mi
lucrez lucrarea venirii Mele acum! O, caută, tată, să te asemeni
cu Mine, căci am venit să zidesc iarăşi omul, şi în om să-l zidesc
am venit, şi de aceea îţi cuvintez ţie atât de mult, de se miră fiii
oamenilor pentru cele ce Eu lucrez azi cu tine, căci fiii necre -
dinţei sunt azi tot ca şi cei din vremea lui Noe, care nu auzeau
şi nu credeau că Eu vin să spăl pământul de necredinţă şi de
omul care M-a dat de peste el cu chipul şi cu asemănarea Mea
în om. O, popor hrănit din cer, tu prin credinţă eşti popor al
Meu, iar Eu te îmbucăturesc mereu cu duhul vieţii, care-ţi dă
ţie putere să Mă împlineşti în tine cu voia Mea, căci voia Tatălui
şi a Mea este sfinţirea ta, fiule. Ea are mare, mare lucrare în om,
iar cuvântul Meu de peste tine te pecetluieşte mereu, mereu, ca
să vadă duhul rău mereu proaspătă pecetea Mea deasupra ta şi
să slăbească în putere duhul rău, şi va slăbi, amin, şi apoi oa-
menii se vor căuta unii pe alţii ca să se îndemne spre izvorul

aces ta şi vor lua din el putere de viaţă, duh dătător de viaţă, du -
hul pe care Eu, Domnul, îl pun în cuvântul Meu când grăiesc
cu el peste pământ. Fiii lui Dumnezeu sunt cei hrăniţi cu Dum-
nezeu şi de la Dumnezeu, şi aşa se fac ei cunoscuţi diavolilor
că sunt fiii lui Dumnezeu între fiii oamenilor, iar fiii oamenilor
vor alerga după fiii lui Dumnezeu şi le vor cere vas cu unt-
delemn, care luminează arzând cu feştilă ca să vadă şi ei calea
şi să se trezească la viaţa cea pe care Eu, Domnul, o cer omului
pentru ca să poată sta el înaintea Mea la venirea Mea cu viaţa
veacului ce va să fie, căci pământul cel nou, pe care Eu Mi-am
aşezat aici acum împărăţie cu tine, poporul Meu, se va întinde
în lung şi în lat şi va creşte, precum este scris, şi nu te întreba
cum va fi aceasta, căci toate cele ce sunt scrise despre slava
Mea de nou Ierusalim peste pământ, toate, toate se vor împlini
la credinţa ta cea neîndoielnică, cea plină de răbdare şi de iubire,
poporul Meu, dar fii unealta slavei Mele, tată, şi cu care Eu să
ar şi să semăn şi să îngrijesc lumea ce va să fie, căci aşa este
credinţa cea roditoare din lucrarea ei, poporul Meu. O, nu e chip
mai frumos pe pământ ca şi chipul omului care se face templu
al lui Dumnezeu, locaş al Duhului Sfânt între oameni! Aşa să
luminezi tu între fiii oamenilor, aşa să-L vesteşti tu pe Iisus
Hristos venit în trup, venit în tine cu fiinţa Lui, cu viaţa Lui, cu
iubirea Lui, cu lucrarea Lui care lucrează departe şi de departe,
fiule hrănit cu Duhul Cel dătător de viaţă şi Care din Dumnezeu
purcede. E zi de sărbătoare de îngeri, fiule, iar îngerii te cuprind
în slava lor cea de la Mine peste ei şi-ţi lucrează puteri cereşti,
şi iată ce slavă aici acum! Iar cele nevăzute ale slavei Mele te
cuprind în ele, şi curând, curând ţi se vor des chide ochii pe ele,
şi ele vor dărui veşmântul nestricăciunii, căci Eu şi cu tine la
această slavă lucrăm, şi ea se va dărui în ziua ei de slavă văzută
faţă în faţă cu omul credincios şi cu omul necredincios, pentru
unii spre viaţă veşnică, iar pentru alţii spre durere veşnică, după
cum este scris, poporul Meu. Amin. 

Acum îi îmbrăţişez în cuvânt pe cei ce te iubesc şi care
vin în sărbători la tine pentru slava Mea de peste tine, pentru
izvorul Meu împărţitor de cuvânt, împărţitor de puteri de sus.
Îi îndemn, poporul Meu, şi pe ei, ca şi pe tine, să-şi iubească
învierea şi apoi viaţa, căci cine-şi iubeşte viaţa pe pământ, aşa
şi-o pierde, dar cine şi-o îngrijeşte pe ea pentru duhul învierii,
acela Îmi dă Mie viaţa sa, iar Eu fac din trupul lui palat de
odihnă a Mea şi a sfinţilor Mei şi a îngerilor Mei, căci aceasta
este pe pământ plata celor ce-şi dau Mie de sălaş viaţa lor, şi
aşa se înţelege că fiii oamenilor sunt fiii oamenilor, iar cei ce
se dau Mie templu şi odihnă, aceia sunt fiii lui Dumnezeu între
fiii oamenilor şi sunt fiii învierii. Amin. 

Vă dau hrana de pe masa Mea cu poporul Meu. Vă dau
chemare dulce la viaţa care nu piere. Voi, cei ce iubiţi pe
poporul cuvântului Meu pentru că este al Meu, nu vă veţi
pierde plata, căci Eu am spus aceasta atunci şi acum. O, aple -
caţi-vă să beţi din izvorul vieţii, căci cuvântul Meu s-a făcut
izvor peste pământ din locul acesta ales de Mine încă de la în-
ceputul pământului ca să fie el începutul cel nou al pământului
nou, înnoit de Mine prin cuvânt şi sfinţit prin cuvânt. Căuta -
ţi-Mă, ca să Mă găsiţi, şi Mă veţi afla, şi veţi afla că sunt în
voi şi că vă aştept răbdând şi aşteptând. Veniţi la izvor, veniţi
să vă mângâiaţi în sărbători lângă poporul cuvântului Meu, căci
zbuciumul e mare pe pământ, dar aici aflaţi odihnă şi mângâ -
iere şi putere pentru cele ce vor rămâne pe pământ. Pace vouă!
Slăviţi-L pe Dumnezeu pentru slava Lui cu care Se dăruieşte
vouă! Luaţi din iubirea Mea şi purtaţi-o în voi ca să deveniţi
dumnezei prin har şi să Mă odihnesc în voi cu faţa Duhului
Sfânt şi cu lucrarea Lui apoi. Nimic nu este veşnic pe pământ,
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nimic, nimic, decât Dumnezeu şi poporul Său ce va să fie. Pace
vouă! Credinţă sfântă vouă! Pace vouă! 

Poporul cel venit cu îngerul Meu din locul aşteptării
duhului învierii peste cei ce aşteaptă glasul arhanghelului ca
să se scoale ei pentru veacul ce va să fie, acest popor atât de
mult venit acum la sărbătoarea îngerească, Eu, Domnul, îl
privesc şi-Mi revărs peste el duhul mângâierii, făgăduinţa în-
vierii cea deplină a trupurilor lor, după faptele lor şi după mare
mila Mea, pe care am pus-o la lucru acum prin stăruinţa cu
care mijlocesc la Mine cei aşezaţi de Mine în grădiniţa cuvân-
tului Meu ca să ceară ei la Dumnezeu dezlegarea făpturii şi
odrăslirea cea nouă, învierea morţilor şi viaţa veacului ce va
să vină şi să fie pe pământ curând, curând. 

Pace vouă, celor ce aşteptaţi învierea! Un picuţ, şi voi
lăsa peste pământ haina nestricăciunii care va să fie, şi voi vă
veţi ridica nestricăcioşi, căci Eu la această lucrare lucrez acum
cu poporul Meu de pe pământ, şi pe care Mi l-am zidit prin cu-
vânt. O, bucuraţi-vă şi priviţi la slava Mea bucurându-vă, căci
poporul Meu de azi e slava Mea cea de la venirea Mea, şi
curând, curând Eu, Domnul, vă voi curma aşteptarea. Un picuţ
şi toată făptura va lua veşmântul nestricăciunii, şi bucuria
aceasta va întoarce pe pământ veşnicia a toate câte au fost
făcute de Dumnezeu, şi care iarăşi vor fi, precum este scris, şi
când Eu, Domnul, voi rosti şi voi spune: «Făcutu-s-a!». Amin. 

Te mângâi şi pe tine din locul izvorului Meu de cuvânt,
neam român. Primeşte această şoaptă a mângâierii Mele şi ia
din Duhul Meu, căci Eu numai duios îţi grăiesc ca să te
povăţuiesc şi ca să-ţi facă ţie bine fapta poveţii Mele de peste
tine. Ţi-am şoptit adesea şi cu dor te-am strigat şi ţi-am şoptit:
Trezeşte-te! E mare întunericul, şi lumina nu se mai vede, dar
Eu te strig, trezeşte-te şi pune ochii pe lumină, căci Eu sunt lu-
mina şi izbăvirea ta şi tainic te veghez şi te strig pentru veghe.
Trezeşte-ţi iubirea, ţara Mea! Fie voia Mea peste tine! Am strai
de sărbătoare pentru tine şi vreau să te vestesc întâia între
popoare înaintea Mea. Nu te potrivi la omul care te trage înapoi
mirându-se pentru alegerea ta. Ceea ce Eu am făcut la început
şi acum, făcut rămâne, şi taina ta este pământul întoarcerii
Mele de la Tatăl la om, şi iată, am tronul cuvântului Meu pe
vatra ta, şi tu prea puţin preţuieşti şuviţa vieţii care grăieşte din
gura Mea ca să bei tu şi să-L cunoşti pe Dumnezeu, Care vine
la tine cu toată podoaba Lui cea tainică şi Care-ţi va încorona
fruntea curând, curând, ţară a întoarcerii Mele de la Tatăl la
om. Pace ţie! Din mijlocul poporului cuvântului Meu îţi bine -
cuvintez cu proaspăt cuvânt vatra şi neamul tău, ţară română.
În zi de serbare îngerească pe pământul tău cu poporul Meu,
cu biserica Mea cea nouă, te cuprind în Duhul Sfânt ca să te
urez cu daruri de înviere şi de facere nouă peste făptura ta. Vino
să cunoşti voia Mea, vino la izvor şi ia-Mă, şi apoi vino la
Mine, căci iată, Eu vin la tine şi vin mereu până ce şi tu vei în -
văţa venirea, venirea ta spre slava Mea din tine ca să fii un duh
cu Mine, ţara Mea de azi. Amin. 

Eu, Domnul, te cuprind în duh de sărbătoare îngerească,
poporul Meu de peste tot, şi care te-ai adunat ca să fii hrănit
din cer şi ca să petreci cu îngerii, căci îngerii au pus sobor de
sărbătoare în mijlocul tău, sobor îngeresc, tată. Am duh de
învăţătură peste tine, şi te voi cuprinde în el în ziua aceasta
şi-ţi voi da putere să împarţi şi tu învăţătura Mea. Îţi voi desluşi
taine, tată. Îţi voi împrospăta înţelegerea şi-ţi voi da putere să
poţi să fii mare înaintea Mea atât cât Eu îţi cer să fii. Te voi
primeni cu podoabe cereşti, cu taine adânci de cuvânt ieşit din
gura Mea, căci tu eşti cel ce creşti şi cel ce înveţi de la Mine
să fii mic, să fii prunc la sânul Meu, căci numai cei ce ştiu

să-Mi stea la sân şi să se hrănească cu Mine, numai aceia sunt
fiii împărăţiei Mele, numai aceia sunt templu Duhului Sfânt,
Care Se face cuvânt ca să intru Eu la om, şi să Mă vărs în voi
şi să Mă deşert din voi şi să Mă împart spre viaţa multora, şi
apoi spre răscumpărarea lor, fiilor, ca să fiu Eu Păstorul lor pe
vecii, iar ei să fie ca şi voi poporul Meu, popor al Mielului
Păstor, popor răscumpărat din necazul cel mare, popor al vea -
cului ce va să fie. Amin, amin, amin. 

*

ÎÎ ngerul Meu Mihail a rostit cuvânt peste oştirile
îngereşti ca să însoţească spre locurile lor pe cei

care au venit şi au luat de la izvor cuvânt cu duh dătător de
viaţă în el. Amin. 

Îngerul Meu Mihail Mă vesteşte la porţi ca să intru iarăşi
cuvânt în carte pentru tot lucrul zilei, pentru creşterea şi sta-
tornicia poporului Meu cel din toată vremea lucrării cuvântului
Meu, lucrător cincizeci de ani peste poporul Meu. O, mare este
poporul cuvântului Meu. El este cel ce a auzit din gura Mea
cuvânt, acum, la sfârşit de timp, şi care apoi l-a împlinit pe el
peste viaţa lui. Amin. 

Intru iarăşi, copii din porţi. Fiţi tari pentru coborârea Mea
în carte, căci Eu vă întăresc. Suspinul din voi este cel mai sus
stat al Meu în voi şi cu voi, căci lucrarea coborârii Mele cuvânt
de la Tatăl la om vă stoarce puterea trupului, dar pentru ca să
înţeleagă omul această mare împlinire a Mea, care lu crează
acum pe pământ, îi trebuie omului mare milă de Dumnezeu,
mare dor şi mare iubire, şi numai atunci, numai aşa poate omul
să priceapă şi să creadă greul Meu de peste voi, suspinul Meu
cu care stau în voi de vă ţin aprins duhul, căci dacă Eu n-aş sta
în voi, voi v-aţi prăbuşi în încercări, că duhul rău s-a îmbrăcat
pe deasupra cu tot felul de feţe şi de lucrări ca să vă curme vouă
statul înaintea Mea, şi Mie lucrarea de venire de la Tatăl după
om. O, fie-vă milă de oameni, tată, şi aceasta să vă întărească
duhul şi trupul şi sufletul şi statul vostru înaintea Mea pentru
venirea Mea, ca să-l învăţ pe om şi să-l strig pe el pe calea vieţii
veşnice, şi pe care să şi-o pre gă tească omul apoi, căci viaţa
veşnică pe pământ şi-o lucrează omul, nu dincolo de trup. O,
tată, toată ziua aţi fost îndureraţi adânc, dar plini de milă pentru
poporul Meu, care vine, vine mereu la izvor, şi pe care prin iu-
birea voastră îl ţine sus spre Mine. 

O, copii din porţi, biruiască-vă mereu iubirea Mea pen-
tru om şi mila Mea de el, şi aşa veţi putea să ardeţi ca Mine
după salvarea omului, că-Mi plâng oştirile îngereşti după om,
după locul Meu din om. Plâng îngerii uitându-se la oameni,
căci oamenii trăiesc în voile lor şi nu le place să aibă îngeri, să
aibă cârmă peste ei din partea Mea pentru paza lor de ispite şi
de căderi şi de păcate, că nu poate omul să scape de el, să scape
de păcate ca să intre sub cortul Meu, sub pază de îngeri, tată.
O, fiilor copii, ferice şi iar ferice de cei ce ştiu să stea sub iu-
birea voastră, sub paza voastră, sub învăţătura voastră, căci am
în voi darurile învăţăturii vieţii veşnice şi voiesc să vă întăresc
spre împărţirea lor, aşa cum şi lucraţi, căci poporul Meu vă
iubeşte, tată, şi ar sta cu voi mult şi nu s-ar sătura, căci voi aveţi
iubirea Mea în voi pentru el, şi prin ea Eu i-am cules şi îi culeg
pe ei, şi prin ea îi umplu de puterea de a se face fii ai lui Dum-
nezeu, numai că printre ei sunt din cei ce vă dispreţuiesc cu
multul, unii din prostie, alţii din neînţelepciune, alţii din
necredinţă, alţii din pricina păcatelor lor, iar alţii din mândria
de a nu se apleca să fie şi ei copii ca şi voi, lucrători lângă voi
ca şi voi, căci duhul invidiei Mi-a nimicit omul, şi între om şi
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om el sapă cu mândrie şi cu tărie, de-Mi strică Mie calea cu
omul, statul Meu în om, căci Eu nu pot să locuiesc la un loc
cu duhul rău, şi nu pot nici să fac curat de duhul rău acolo unde
el se cuibăreşte prin voia şi prin lucrarea omului purtător de
duh rău. 

Mi-aţi fost atât de dragi în ziua aceasta prin tăcerea şi
prin vorbirea voastră, copii veghetori înaintea cuvântului Meu
când el vine! Aţi insuflat poporului Meu duhul îndumnezeirii
lui, îndemnându-l să nu-L sacrifice pe Dumnezeu pentru voile
sale. Cel ce înţelege şi se lasă sub această veşnică taină a vieţii
netrecătoare în om, acela Îl are mereu pe Dumnezeu viu şi
adevărat în el, aşa cum atât de puţini oameni înţeleg să facă
minunea aceasta peste viaţa lor. I-aţi îndemnat la lucrul duhului
pe cei de lângă voi popor al Meu, şi tânjiţi cu dor să-i vedeţi
lucrând Duh Sfânt pe fiii poporului Meu. O, pe toate le mai
faci tu, măi poporul Meu de peste tot, dar lucrul Duhului Sfânt
suferă aşteptând să-I dai măcar când şi când loc în vremea
zilelor tale dacă nu poţi să-I fii mereu locaş sfinţit şi lucrat de
El. O, ascultă iubirea celor ce-ţi zdruncină pacea ta ca s-o iei
pe a Mea, căci pacea Mea în tine este lucrarea Duhului Sfânt,
Care-Şi are sălaş în sfinţi, poporul Meu. 

O, copii veghetori în calea cuvântului Meu ca să-l daţi
apoi poporului Meu spre împlinire! V-am rugat şi încă vă rog
să scrieţi epistole de înviere peste cetăţile poporului Meu, că
multă înviere trebuie peste tot pe unde sunt cei ce vin când şi
când la izvorul vieţii. Iată cum vă înconjoară acum cei adormiţi
pentru darul milei Mele în voi, pentru lucrarea Mea din voi,
pentru coborârea Mea prin voi pe pământ ca să vină învierea
după această lucrare veşnic lucrătoare de înviere! Taina Mea
cu voi Eu, Domnul, o voi descoperi curând, curând în poporul
Meu, şi mulţi vor plânge cu durere fără margini că n-au ştiut
să vrea să înţeleagă şi să creadă de la Mine ce dar mângâietor
de om am avut Eu în voi în zilele acestea pentru cel ce a stat
frumos şi dulce în braţul Meu de Păstor ceresc. O, e greu de
creştinul care vă desparte pe voi de Mine ca să vă înjosească
şi ca să vă judece apoi, că unul ca acela uită cel mai de început
lucru al Meu în cei purtători de Dumnezeu pentru om, căci Eu
sunt Cel ce am spus la ucenicii lucrători: «Eu în voi, şi voi în
Mine», aşa cum şi vouă v-am spus, tată. Mi-am strâns atunci
ucenici ca şi acum, şi apoi am mers cu ei oriunde Mă duceam,
precum este scris despre Mielul lui Dumnezeu şi despre cei ce
umblă cu Mielul. I-am luat pe unii din ranguri şi i-am coborât
spre duhul umilinţei Mele şi i-am făcut ucenicii Mei, şi i-am
luat pe alţii din familiile lor şi le-am arătat fericirea lor spu -
nându-le: «Fericiţi cei ce lasă pentru Mine mamă şi tată, soţie
şi copii, ranguri şi averi ca să umble cu Mine şi să Mă ves -
tească oamenilor, fiindu-Mi mărturisitori de la margini la mar-
gini, ucenici ai vestirii Evangheliei împărăţiei lui Dumnezeu
pe pământ cu oamenii». O, tată, fericiţi sunt cei ce nu se
împiedică în nimic ca să vină să-Mi lucreze Mie apoi şi ca să
se facă pildă de lepădare de sine pentru toţi cei ce vor să
părăsească moartea şi roadele ei, şi apoi să ia pe ei haina vieţii,
calea cea cu lumină pe ea şi care nu-i ascunde pe ei, ci îi
vădeşte următori ai Mei, aşa cum am lucrat cu Moise de l-am
luat din casa lui şi l-am îmbrăcat în cuvântul Meu cel de foc şi
l-am făcut para Duhului Sfânt lucrător înaintea lui Faraon cel
robitor al poporului Meu Israel, şi l-am făcut pe el izbăvitorul
fraţilor lui, care suspinau în Egipt pentru ispăşirea păcatului
lor cel vânzător de frate, păcat făcut din invidie, tată. 

Voiesc prin voi să curăţ păcatele poporului Meu cele
făcute cu duhul, măi fiilor copii, căci voi staţi înaintea Mea cei
mai copii dintre toţi cei ce sunt poporul Meu de peste tot, şi de

aceea vă spun Eu vouă fii-copii. Am spus cândva prin cuvânt
că Eu lucrez să-Mi fac creştini, şi din creştini să-Mi fac fii, şi
din fii să-Mi fac copii, şi n-am putut până acum să-Mi fac copii
din fii, căci păcatul invidiei, păcat făcut cu duhul, cu mintea
cea pământească a omului, îl ţine mare peste Mine pe om şi nu
pot lui să-i fiu Dumnezeu, aşa cum lui Adam n-am putut să-i
mai fiu Dumnezeu după ce el M-a invidiat ca să Mă întreacă
apoi în mărire şi să fie mai mare decât Mine, şi a fost, căci M-a
dat de peste el şi şi-a căpătat libertatea sa, tată, şi prin ea a făcut
păcat împotriva Mea şi n-a mai vrut cu Mine Adam. 

Stau oştirile îngereşti înfricoşate sub cuvântul Meu
acum, căci Eu grăiesc cu mare putere de cuvânt, şi iau aminte
îngerii, şi Eu Mă mlădiez deasupra tronului de heruvimi şi de
serafimi pe care stau aici, acum, căci ei se cutremură sub trupul
şi sub cuvântul Meu, şi puterile cereşti se clatină şi răspund şi
Îmi slujesc lucrarea Mea cu tine, poporul Meu, şi am înaintea
ta pe cei ce-ţi dau grăirea Mea cu tine. Vai celor ce dau să-i
umilească pe ei prin lucrarea duhului rău slujit de om! Vai celor
ce-i îngenunchează pe ei ca să meargă ei în coate şi în ge-
nunchi, după cum voieşte voia celor ce îi umilesc pe ei aşa, pe
cei ce stau umiliţi, scară a venirii Mele ca să Mă ţină pe Mine
între pământ şi cer şi ca să-Mi lucrez venirea despre care Eu
am spus acum două mii de ani în cuvântul Evangheliei
împărăţiei Mele peste pământ şi peste om! Cei ce au păcătuit
Mie, neştiind aceia că Eu sunt Fiul lui Dumnezeu, din cer venit
pentru om, aceia au fost iertaţi prin iubirea Mea, dar cei ce au
păcătuit de atunci şi până azi aşa, după ce Eu M-am dovedit
Dumnezeu adevărat prin înviere, aceia au păcătuit împotriva
Duhului Sfânt, cu Care Eu am venit să lucrez înaintea omului
prin semne şi minuni ale credinţei în Mine a oamenilor care
Mă întâlneau pe cale, şi iată, cei ce păcătuiesc cu păcatul
dispreţuirii asupra celor pe care Eu i-am făcut scară a Mea de
venire cu mântuirea Mea prin cuvânt peste om, aceia sunt îm-
potriva lui Dumnezeu Duhul Sfânt, nu împotriva lor, şi de
aceea Eu am spus: vai celor ce dau să-i umilească pe ei prin
lucrarea duhului rău slujit de om, îngenunchindu-i pe ei pentru
voia lor, iar Eu am spus tainic, şi acum spun pe faţă că descul-
parea unei vinovăţii nu se face prin învinuire, prin aruncarea
vinei ca să fie alţi vinovaţi, ci se face prin iubire, prin credinţă,
şi apoi prin iertarea de la Dumnezeu şi nu de la om, iar această
ştiinţă şi iertare lucrează prin duhul proorocesc, prin des -
coperirea Mea în cei purtători de Dumnezeu. Amin. 

Iată, taină îţi spun, poporul Meu, căci stau cu tine mult
ca să te învăţ dacă te-am luat la sân în ziua aceasta de slavă a
îngerilor Mei. O, fiule, când satana a stat faţă în faţă cu Mine
şi întreit M-a ispitit, după ce am ieşit la Iordan din apa botezu-
lui şi când cerurile s-au deschis ca să grăiască peste toţi Tatăl
că sunt Fiul Lui iubit întru Care El a binevoit pe pământ, M-am
întors apoi de la Iordan plin de Tatăl şi de Duhul Sfânt şi M-a
dus Duhul în pustie, şi acolo n-am mâncat patruzeci de zile, şi
apoi am flămânzit. Satana când a văzut că am flămânzit, dădea
să Mă aibă la mână şi Mi-a zis: «Dacă zici că eşti Fiul lui
Dumnezeu, rosteşte peste această piatră să se facă pâine», dar
Eu l-am întâmpinat zicându-i lui: «Nu numai cu pâine va trăi
omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu». Satana M-a dus
apoi pe un munte înalt, ca să văd o clipă împărăţia lui şi Mi-a
zis: «Mie mi-a fost dată stăpânirea aceasta, şi o dau cui voiesc;
închină-Te mie, şi toată va fi a Ta». Eu însă, i-am zis lui:
«Mergi înapoia Mea, satană, căci scris este: „lui Dumnezeu
să te închini şi să-L slujeşti pe El“». Şi, iarăşi, a treia oară
M-a ispitit sus, pe aripa templului, şi Mi-a zis satana: «Dacă
eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, că scris este: „Domnul
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va porunci îngerilor pentru Tine ca să Te sprijinească, şi ei Te
vor purta pe mâini ca să nu Te loveşti“», dar şi Eu a treia oară
i-am răspuns lui satana şi i-am zis că s-a scris: «Să nu ispiteşti
pe Dumnezeu». Şi dacă i-am zis aşa, s-a îndepărtat satana, iar
Eu M-am dus în Galileea şi în Nazaret şi peste tot şi Mă ves -
team cu puterea cuvântului împărăţiei Mele, de se mirau toţi,
şi Tatăl era întru Mine. O, iată, poporul Meu, ce înseamnă
Dumnezeu în om! Învaţă, fiule, lucrarea Mea peste tine, căci
duhul proorocesc îl cunoaşte pe satana că e satana, dar duhul
cel omenesc nu-l cunoaşte pe el, şi îl cade satana pe om în
ispită, măi tată. O, nu te lua, poporul Meu, după cel ce defaimă
omul, că nu are omul dreptul acesta. Eu, Sfântul sfinţilor spun
aceasta, fiule. Tu ia-te după omul care te mustră spre înţe -
lepţire, tată, dar nu te lua după mâncare ca să te apleci lui sa-
tana pentru pâine, şi nu te lua după bunurile lumii ca să le
doreşti şi să te închini lor şi stăpânului lor, şi nu te înclina nici
să-L încerci pe Dumnezeu, căci este scris: «Să nu ispiteşti pe
Dumnezeu». Primeşte, poporul Meu, povaţa Mea, primeşte-o,
tată, şi caută să rămâi, şi caută să nu păcătuieşti prin neîm-
plinirea cuvântului Meu. Am numai şi numai învăţătură pentru
tine, că iată, lucrarea Mea de venire are acum duşmani din mij -
locul tău, poporul Meu, şi-Mi este defăimată, tată, calea Mea
spre pământ, şi Eu Mă voi scula acum pentru Mine şi voi da
să-i curăţ de întuneric pe cei care lucrează cu voie şi fără de
voie pată pe lucrarea Mea ca să-ţi încerce credinţa ta şi a mul-
tora care se mângâie de la râul Meu de cuvânt, poporul Meu. 

O, copii din porţi, loviţi de necredinţa din poporul Meu
şi de duhul cel rău al ei! O, tată, suspinul vostru e în Mine, pre-
cum Eu sunt Cel ce suspin în voi pentru lucrarea Mea lovită de
rodul duhului cârtirii şi al nemulţumirii din creştin. O, tată, voi
sunteţi dispreţuiţi acum şi defăimaţi de cei ce se cred tari prin
ei înşişi, prin mintea lor semeaţă şi iscoditoare, prin adevărul
pe care-l cred ei adevăr din închipuirea lor, dar în chi puirea este
de la diavol, şi mulţi o folosesc ca pe un dar du hovnicesc, şi aşa
greşesc aceştia faţă de Mine şi aşa slujesc ei diavolului şi nu
ştiu ce fac. O, nu poate să vă numească pe voi desfrânaţi omul
curat, tată. Cel curat nu-l apasă nici pe cel desfrânat, dar cel ce
nu este curat vă face pe voi desfrânaţi ca să-şi acopere cu aceas -
ta paşii lui cei fără Dumnezeu, voia lui de sine, fiilor copii. O,
nu-i nimic, tată. Cei dispreţuiţi pe calea Mea cu ei, aceia sunt
cei în care Eu Mă odihnesc cu venirea Mea şi din care priveghez
pentru poporul Meu, dar pe Mine lumea din om nu Mă poate
iubi în voi, şi mai ales când Eu îi spun omului faptele lui cele
depărtate de Mine prin ele însele, tată. 

O, poporul Meu cel din vremea celor cincizeci de ani de
cuvânt, acum, când Eu iarăşi vin de la Tatăl la om! O, poporul
Meu, acest cuvânt şi lucrarea lui de coborâre până la tine îşi
are de Mine pusă temelia încă din vremea lui Verginica, pe
când Eu Mi-am adus aproape pe cei în care M-am sprijinit apoi
cu duhul credinţei sfinte şi al dragostei de sus. Dar pentru că
Eu M-am sprijinit pe ei cu îndemnul şi cu veghea pentru calea
cea sfântă în poporul Meu pe mai departe, după ce Mi-am luat
trâmbiţa la cer, aceşti copii au fost dispreţuiţi de cei iubitori de
sine din popor şi răi cu sufletul din ei, dar ei Mă iubeau şi Mă
miluiau cu mila lor şi Îmi ridicau spre credinţă ucenici, şi aşa
Mi-am ridicat Eu alt popor prin lucrarea dragostei lor, şi prin
care dau să-i ridic iarăşi la sânul Meu pe cei ce Mi-au fost
popor în vremea Mea cu Verginica şi apoi M-au părăsit pentru
ale lor. O, poporul Meu, Eu prin iubirea celor ce M-au iubit şi
M-au slujit şi prin duhul lor curat Mi-am ridicat un nou popor
şi l-am povăţuit prin cuvântul Meu şi prin ei, şi apoi dintre ei
Mi-am aşezat la temelia lucrării Mele de venire la tine pe mai

departe cuvânt, că minunat a fost planul Meu cel dintru început
întocmit şi adus spre împlinire acum, căci precum s-a împlinit
cu Mine cele scrise despre Mine, aşa şi cu ei Eu împlinesc
acum pe cele ce le am de împlinit pentru venirea Mea acum, şi
iată, mare şi dulce este taina prin care Eu cobor acum la tine,
poporul Meu! Atât de minunat am lucrat de Mi-am făcut scară
pe mai departe pentru cuvântul Meu peste tine, tată, şi în leagăn
de îngeri slujitori Mi-i ţin pe cei pe care Eu Mă sprijin ca să
cobor la tine să-ţi fiu Păstor şi să nu cazi tu iar în cele părăsite
de tine pentru calea Mea, aşa cum mulţi au căzut iar, tată. 

O, poporul Meu, te-am învăţat mereu să nu te opreşti
lângă cei ce te dezbracă de credinţa ta în cuvântul Meu, care
te povăţuieşte pentru împărăţia Mea. Te-am povăţuit mereu să
nu te opreşti în ceata celor răzvrătiţi, chiar dacă numai unul
sau doi ar fi aceştia, dar cu ei este ceată de diavoli, tată, căci ei
slujesc diavolului. O, nu te opri cu ei, că te faci asemenea lor
şi cu mintea şi cu inima şi cu credinţa şi cazi apoi în necredinţă,
tată, iar necredinţa e plată a celor lucrate de tine fără plăcerea
Mea, şi cazi sub lucrarea duhului răzvrătirii şi al vânzării de
Dumnezeu şi de fraţi, cazi în păcatul trădării şi al răzbunării,
şi apoi în lepădare de Hristos, căci nu eşti al lui Hristos când
faci aşa, ci eşti împotriva Lui şi eşti antichrist, fiule, şi iată ce
înseamnă antichrist! O, poporul Meu, când Eu grăiam prin
Verginica şi aveam lângă gura Mea pe cel iscoditor, spuneam
atunci: «Fiilor, fiilor, acum când grăiesc, e şi antichrist lângă
patul trâmbiţei Mele», şi erau patru, cinci creştini când
spuneam aşa, dară când erau mai mulţi, câţi antichrişti pândeau
viaţa Mea? 

O, urâtă este plata celor ce se împotrivesc binelui lor
prin răzvrătirea lor, fiilor, prin îngâmfarea lor, tată! Ce-au
folosit fiii lui Core dacă au cârtit şi s-au împotrivit lui Moise
lovindu-l cu pietre? L-am luat pe Moise şi l-am scos din casa
sa şi l-am făcut prooroc şi salvator pentru Israel cel robit în
Egipt, şi apoi poporul l-a zdrobit pe Moise şi n-a mai crezut în
el şi în cuvintele Mele prin el, şi a crezut numai Iosua cuvântul
Meu. Când Israel nu l-a mai vrut pe Moise de călăuză a lui,
l-a învinuit pe el pentru femeia etiopiancă, de unde Eu l-am
chemat şi l-am făcut proorocul Meu pentru salvarea lui Israel,
dar iată, cei răzvrătiţi nu fac altceva mai bun decât ce a făcut
Israel, care a căzut în adânc prin păcatul răzvrătirii, fiilor. 

O, curăţiţi-vă inimile, voi, cei ce vă răzvrătiţi ca Israel,
căci Ilie, proorocul Meu, a stat la femeia din Sarepta mai bine
de trei ani, aşa cum Eu l-am trimis să stea, şi nu s-a dus de la
sine să stea, şi a proorocit şi atunci şi a lucrat puteri şi atunci,
ba a ridicat dintre morţi pe Iona şi l-a făcut prooroc al Meu pe
fiul văduvei cel înviat, şi nu mai ziceau ucenicii lui Ilie că el
este desfrânat. O, ţi-am spus, poporul Meu, să citeşti mult de
tot cuvântul Meu, care depărtează pe duhul rău din inima şi
din mintea ta, şi să-l citeşti cu inima curată, tată, ca să nu mori
faţă de el şi de împlinirea lui peste tine, căci dacă nu asculţi
aşa, te faci împotrivitorul Meu, fiule. O, ţi-am spus mereu,
poporul Meu, că nu-i frumos să iubeşti întunericul, tată. Aşa
ţi-am spus mereu, şi fii atent că este adevărată Evanghelia Mea
prin care am spus că toate cele grăite la întuneric se vor vesti
de pe acoperişuri, iar tu nu te bucura, nu te odihni, nu te răcori
când lucrezi în ascuns crezând că-ţi faci bine aşa, căci îngerii
Mei vor împlini cuvântul Evangheliei Mele pentru cele ce sunt
lucrate la întuneric, şi Eu voi birui cu lumina şi pentru lumină,
tată, şi voi birui şi pentru tine dacă Mă laşi să te ajut şi să te
curăţesc de cele ascunse în tine şi care te învinuiesc la Dum-
nezeu, fiule. Eu sunt Cel ce prin îngeri te voi scoate din tine şi
te voi pune faţă în faţă cu tine pentru toate cu câte tu M-ai îndu -
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rerat, şi voi lucra cum am lucrat cu Adam şi cu Cain, care dă -
deau să se ascundă de Dumnezeu în ei înşişi, şi au fost
pedepsiţi de înseşi faptele lor dacă n-au ascultat pentru pocă -
inţa lor. Vino, tată, şi te spovedeşte de păcate, vino la Mine cu
fratele tău pe care l-ai zdrobit prin ascunderi între tine şi el îm-
potriva Mea şi a mersului Meu de azi. Vino, că te aştept, că de
mult ţi-am spus să vii şi n-ai venit să te curăţ şi să te iert, şi
apoi să apăr lucrarea Mea de vrăjmăşia diavolului. Eşti greu
de păcate necurăţate de pe tine, şi tu trebuia să fii uşor, fiule.
Vorbirea în doi trebuie vindecată, poporul Meu, că e boală
satanică această lucrare potrivnică lui Dumnezeu şi tainei
frăţiei dintre fraţi. Această boală nu aduce decât dezbinare în
trupul bisericii Mele, şi prin acest obicei diavolesc pune satana
la cale de şapte mii de ani nimicirea neamului omenesc,
poporul Meu. Se înspăimântă cei morţi când îşi văd urmările
acestui păcat şi chinul cel neadormit, sub care aşteaptă, bieţii
de ei, de pe undeva izbăvirea lor. O, numai tu poţi să-i izbăveşti
cu lucrarea ta bisericească între frate şi frate şi cu lumina inimii
tale, pe care să ţi-o vadă şi viii şi morţii prin mărturisirea ta bi -
se ricească şi prin rugăciunea ta apoi pentru toţi cei ce au murit
necurăţaţi de acest întunecat păcat, căci nimeni între oameni
nu face acest păcat pentru binele lui însuşi, ci îl face pentru în-
tuneric şi pentru plata întunericului, tată. 

O, adu-ţi aminte, poporul Meu, de cele şase vase de la
nunta din Cana, care erau pentru curăţirea iudeilor, fiule, şi să
ştii că aceasta a fost pildă şi proorocie pentru îndeletnicirea
omului cu curăţirea sa, căci Eu M-am dus la nunta din Cana şi
am spus să fie împlinite cu apă toate cele şase vase când nu
mai era vin pe masa nunţii, şi apoi să scoată slugile şi să dea
nunului, şi ştiau această minune a Mea numai slujitorii care
puseseră apa pentru ca să fac Eu din ea vin la nuntă, şi aceia
erau prietenii mamei Mele, povăţuiţi de ea spre Dumnezeu, iar
nunul i-a spus mirelui nunţii: «Orice om pune mai întâi vinul
cel bun, iar când se ameţesc oaspeţii, îl pune pe cel mai slab,
dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum», şi mirele a fost slăvit
de nuntaşi. Iată, vasele erau pentru curăţire înainte de nuntă
pentru vinul cel nou, şi aceasta a fost pildă, poporul Meu cel
pregătit de Mine pentru masa nunţii, căci Eu nu fac cum face
omul punând mai întâi vinul cel bun, ci numai după ce omul
se curăţă pentru nuntă, numai după aceea îi dau Eu lui vinul
cel nou, unirea lui cu Mine, şi ca să se cunoască rodul, tată,
aşa cum s-a cunoscut la nunta din Cana, de Mi i-am luat uce -
nici pe mire şi pe mireasă şi i-am scăpat pe ei de păcatul nunţii
şi am făcut din ei templul nunţii Mele, templul odihnei Mele,
poporul Meu. Te îndemn pentru această pildă a nunţii, tată, şi
pentru care Eu M-am dus la nuntă în Cana. Curăţeş te-te, fiule,
de tot ce nu-i frumos să faci înaintea Mea şi înaintea fratelui
tău, şi numai apoi să iei din vinul cel nou, din vinul nunţii Mele
cu tine, pregătit acum, la sfârşit, ca să-l iau nou cu ucenicii Mei
cei noi, ca şi Paştele cel nou pregătit de ei. Amin. 

Caută-te, fiule, bine şi nu mai opri şi nu mai dosi, şi
bisericeşte şi nu altfel să te curăţeşti, căci în biserica Mea de
nou Ierusalim nu se lucrează pe ascuns curăţirea aşa cum
povăţuieşte lumea şi preoţii ei pe oameni, ci se lucrează în lu -
mi nă viaţa şi învăţătura şi îndreptarea vieţii, aşa cum şi ucenicii
Mei cei dintâi lucrau, şi tot aşa aşezau ei lucrul Meu prin
cetăţile cu creştini în ele. Aveţi încredere în Dumnezeu şi aveţi
încredere unul în altul pentru curăţire plăcută Mie, fiilor, căci
altfel de lucrare duce la vânzare de Dumnezeu şi de fraţi, duce
la trădare, la răzbunare, duce la duşmănie ceea ce nu este
cunoscut de toată biserica, şi duce la cârtire şi la bârfă, tată, şi
acestea sunt uneltele diavolului, fiule. O, nu aşa este în poporul

Meu cel nou, care se curăţă mereu prin lucrarea celor ce stau
înaintea lor şi înaintea Mea pentru ei ca să fie ei curaţi. Tu,
fiule care voieşti să te cureţi de tine, să nu lucrezi pentru su-
fletul tău ca în biserica din lume, că îţi spun Eu că întuneric
peste om scriu Eu această lucrare pe care o lucrează cei din
biserica lumii, şi preoţii lumii te vând lui Caiafa şi lui Pilat,
tată, că nu pot ei stăpâni peste oameni decât dezbinându-i pe
ei mai întâi. O, vindecă-te de acest lucru rău şi lucrează ca în
Scriptură, poporul Meu, că ea te învaţă ca Mine şi nu ca omul
care te trage spre el ca să te înveţe ascundere şi apoi trădarea
fratelui tău. 

Feriţi-vă de păcat, fiilor, că păcatul este duh rău. Iată ce
vă învăţ: feriţi-vă să ascultaţi pe la uşi şi pe la ferestre, căci sa-
tana cel căzut din cer se foloseşte de aceste slăbiciuni omeneşti
şi-l face pe om să audă ceea ce nu este, căci ceea ce este în as-
cuns, este lucrarea cea nevăzută a diavolului, care bagă vrajbă
şi duşmănie între om şi om, şi apoi îi aduce omului năluciri,
ca să vadă cu ochi de diavol omul, şi tot aşa să şi audă ceea ce
nu este, fiindcă diavolii au intrat în oameni ca să-i piardă, ca
să-i facă diavoli şi să nu mai poată omul să urce acolo de unde
au căzut îngerii prin semeţia omului întâi zidit, care s-a vrut
mai mare ca Dumnezeu între pământ şi cer, mai sus decât Cel
ce l-a zidit pe el, şi de atunci satana îl duşmăneşte pe om şi-l
face să-i facă voia, şi nu ştiu oamenii să înţeleagă lucrarea sa-
tanei ca să se ferească de ea. Duhul Meu Cel Sfânt, Duhul din
prooroci este Acela Care ştie să-i spună omului cursa care stă
deschisă să-l prindă, dar omul nu-i cunoaşte pe prooroci, aşa
cum nici pe diavol nu-l cunoaşte cu lucrarea lui ascunsă, că
unde nu poate duhul de prooroc, poate diavolul, şi iată, nu-l
pot deprinde pe om să primească de la Mine pază peste viaţa
lui, pentru ce nu este bine şi vine peste el pentru răul din el. 

O, poporul Meu, omul nu trebuie să-L ispitească pe
Dumnezeu, dar trebuie să-L primească pe El. Nu trebuie să se
ia omul după închipuirile lui, că aceasta îl face să se bizuie pe
sine şi să Mă părăsească pe Mine când vin spre el. Primeş te-L,
tată, pe Dumnezeu peste paşii tăi, că am venit pe pământ cu
venirea Mea ca să-ţi veghez viaţa şi mântuirea şi credinţa ta şi
ca să nu cazi de la sânul Meu de Păstor, tată, căci dacă tu te iei
după tine cum că ştii tu, cazi în ispita diavolului, fiule. Cel ce
se ia după sine îşi pierde credinţa în Mine, iar cel ce-şi pierde
numai un pic credinţa şi credincioşia, se duce pe apa sâmbetei,
căci faptele omului îi aduc lui rodul lor apoi, rodul închipuirii
lui, după care el se cârmuieşte. Dar Eu vreau pe tine să te am
la şcoala învăţăturii cu care veghez peste tine ca să-ţi spun di-
nainte pe cele ce se zbat să te cuprindă şi să te clatine de lângă
Mine, şi uită-te tu în cuvântul Meu de trezire a ta ca să-i vezi
împlinirea lui când tu n-ai ştiut cum să asculţi de el ca să previi
întâmplările dureroase care vin şi te cuprind pe neaşteptate
când tu nu ştii să primeşti de la Mine cuvânt. O, fiule, cel ce
se ia după închipuirile lui pentru cele ce sunt şi vor fi, acela
este prooroc mincinos şi acesta este duh care-l cade pe om de
sub paza Mea, duh care slujeşte diavolului înăuntrul omului. 

O, poporul Meu cel din toată vremea acestei lucrări de
cuvânt! Ţi-am spus ţie azi că fiii lui Dumnezeu sunt cei hrăniţi
cu Dumnezeu şi de la Dumnezeu între fiii oamenilor, şi aşa se
fac ei cunoscuţi diavolilor că sunt fiii lui Dumnezeu între fiii
oamenilor. Curând, curând vor căuta fiii oamenilor după fiii lui
Dumnezeu şi le vor cere untdelemn ca să-şi lumineze calea spre
viaţa veacului ce va să fie, şi nu te întreba cum va fi a ceas ta,
căci toate cele scrise să fie în slavă de nou Ierusalim pe pământ,
toate se vor împlini, aşa cum s-a împlinit cuvântul Meu cel prin
trâmbiţa Mea şi cel prin surioara ei apoi, de Mi-am zidit cetate
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sfântă de nou Ierusalim pe pământ şi Mi-am aşezat în ea popor
jertfitor, unealtă a slavei Mele pentru ca să vin şi să am casă pe
pământ şi să am fântână şi să dau din ea celui ce însetează după
Mine şi după iubirea Mea pentru om. Amin. 

Şi acum îngerul Meu Mihail veghează pentru poporul
cel atât de mult, care a venit la sărbătoarea îngerilor pentru
pomenirea lui şi pentru învierea lui spre nestricăciune. Un
picuţ, şi va veni ridicarea lui, căci Eu, Domnul, am fost
începătura învierii celor adormiţi, care curând, curând se vor
ridica nestricăcioşi şi vor mărturisi această lucrare de venire a
Mea cuvânt pe pământ şi pe cei ce-Mi slujesc pentru ea, şi,
iarăşi, pe cei ce au lucrat înaintea Mea faptele credinţei cuvân-
tului Meu de azi, că mare este taina venirii Mele acum de la
Tatăl la om şi pentru om. Amin. 

Am duh de învăţătură pentru tine, poporul Meu, şi mult
te voi cuprinde în el mereu, mereu, iar tu să-Mi fii credincios,
tată, ca să-l ţii pe diavol înapoia ta, aşa cum Eu l-am ţinut când
M-a încercat după ce am ieşit din apa Iordanului, când M-am
supus lui Ioan pentru botezul cu apă. Caută mereu, mereu după
apă, poporul Meu, şi botează-ţi mereu fiinţa în apa spălării de
greşale, în duhul curăţirii de cele ce te despart de Dumnezeu,
şi atunci diavolul va pleca de la tine şi nu te va mai încerca cu
închipuirile lui mincinoase, şi care dă apoi să le împlinească
la credinţa ta în ele. O, vino, tată, să te curăţ de tine şi de diavol,
că am la izvor pe cei ce ştiu să te învieze şi să te dea Mie me -
reu, ca să fii mereu curăţat de depărtarea ta de Mine. Iată câtă
învăţătură am turnat azi peste tine, tată. 

Ia chipul Meu şi poartă-l, poporul Meu cel din toată vre-
mea cea de cincizeci de ani a cuvântului Meu în mijlocul tău.
Te aştept să fii după chipul şi asemănarea Mea, fiule, şi vei
putea dacă te vei apleca să crezi tot cuvântul Meu din vremea
Mea cu tine. Îţi dau putere să poţi, numai să vrei, tată. Eu te
voi ţine de mânuţă şi te voi păzi de duhul necredinţei, căci
duhul satanei s-a sculat cu asprime ca să încerce credinţa ta,
dar Eu te voi învăţa şi-ţi voi desluşi cuvântul Meu ca să ştii de
la Mine şi nu de la om cum să crezi în toate câte Eu cuvintez
acum. Amin. 

Pe nori de îngeri am stat deasupra grădinii cuvântului
Meu. Întăriţi statul vostru înaintea venirii Mele cuvânt, copii
veghetori în porţi, iar porţile să fie întărite şi sprijinite, tată.
Amin. Să vină la voi poporul Meu ca să-l învăţaţi iubirea de
Dumnezeu şi sfinţenia, fără de care nu poate omul pentru Mine
şi pentru el. În duh de sărbătoare a îngerilor Mi-am dăruit iu-
birea şi l-am învăţat de aproape pe poporul Meu. 

Învaţă, poporul Meu, de la duhul vieţii veşnice al cu-
vântului Meu şi lasă-te spre ridicare şi vino să Mă iei de la
izvor, dar vino să înveţi şi să împlineşti, tată, şi vino să te
curăţeşti pentru nuntă, pentru masa nunţii, aşa cum Eu te-am
povăţuit în ziua aceasta de mare slavă, slava oştirilor îngereşti,
care au de călăuză peste ele pe îngerul Mihail, îngerul Meu şi
al tău, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

8/21 noiembrie 2007

Praznicul Intrării Maicii Domnului în biserică 

Îngerii cei tainici ai vieţii veşnice pentru om: durerea, întristarea şi
lacrimile. Taina supunerii ocroteşte viaţa Domnului în om. Să se
ferească omul de şoapta lui Iuda. Binecuvântare de călătorie pentru

cei doi mărturisitori: Marian şi Victoria. 

CC oboară Domnul pe pământ şi Se face cuvânt, şi
Tatăl este în Fiul, căci Dumnezeu înseamnă Tatăl,

Fiul şi Duhul Sfânt. Amin. 

Mă fac cuvânt de Duh Sfânt, şi Tatăl este în Mine, pre-
cum Eu sunt întru El, şi aşa Îmi fac intrarea în carte, căci am
carte deschisă pe pământ şi Mă aştern în ea cu duhul vieţii ca
să-i dau omului să citească şi să înveţe carte, că de pe pământ
omul învaţă numai deşertăciune, iar deşertăciunea este cea care
nu rămâne, ca şi omul care o are pe ea de dumnezeu al său. 

Deschideţi Domnului, fiilor copii, care-Mi vegheaţi pen-
tru venirea Mea cu duh dătător de viaţă la voi şi ca să-L daţi
poporului Meu spre viaţă! Întăresc statul vostru înaintea Mea,
iar sfinţii şi îngerii Îmi sunt slujitori a tot cuvântul Meu cel
dăruitor peste voi, căci Eu lucrez cu sobor de sfinţi şi cu oştiri
îngereşti ca un Făcător mare, cum sunt, peste cele văzute şi
peste cele nevăzute şi Îmi pregătesc prin cuvânt rostit slava cu
care îl voi pune faţă în faţă pe om, iar cel ce a gustat din masa
aceasta cu Mine lângă tine, poporul Meu, nu va putea scăpa
de răspuns, căci îngerii l-au scris, şi i-au scris şi gândul şi inima
şi fapta, şi i-au scris credinţa sau necredinţa, păsarea sau
nepăsarea, împlinirea sau neîmplinirea cuvântului Meu, cu care
Îmi fac venirea şi slava, căci cuvântul Meu este slava Mea cea
de la Tatăl, şi pe care din vecii Mi-a dat-o Tatăl, ca să fiu cu-
vântul Său, şi cu el să le facem pe toate, după cum este scris
pentru facerea cea de la început, şi, iarăşi, pentru facerea din
nou a toate cele ce vor fi noi pe vecii prin omul cel nou, care
voieşte prin ascultare să se facă după chipul şi asemănarea Mea
între pământ şi cer. Amin. 

O, poporul Meu, ridică, fiule, rugăciune spre Dumnezeu
pentru întărirea darului credinţei sfinte peste fiinţa ta, căci vre-
mea e vopsită peste tot şi dă să te smulgă de lângă Dumnezeu
dacă te uiţi la ea. Nu fugi de dureri, nu fugi de întristări şi de
lacrimi, căci cine fuge de aceşti îngeri tainici ai vieţii veşnice
pentru om, acela fuge de el însuşi şi nu ştie ce face. Fugi, fiule,
spre cei ce se mângâie cu Dumnezeu în toate zilele vieţii lor,
căci viaţa omului e scumpă şi nu trebuie să lase omul moarte
peste ea. Îţi dau povaţă dulce: rămâi după chipul şi asemănarea
Mea întru toate, tată, că Eu am de şapte mii de ani durere şi în-
tristare şi lacrimi suspinânde, şi prin ele am pentru om duh
dătător de viaţă, duh care îl ţine treaz pentru Mine pe om, căci
cel ce nu are întristări nu stă cu Dumnezeu, precum cel fără
dureri se duce spre mângâieri trecătoare, se duce spre duhul
lumii, poporul Meu. 

Am coborât la tine cu praznic sfânt pentru mama Mea
Fecioara, Ierusalime, noul Meu popor, şi te învăţ prin el duhul
ascultării, care se naşte din iubire de Dumnezeu în om, tată, şi
care se face copil în om, ca să-l înveţe pe om duhul cel dulce
de copil. Adevăr adevărat am spus Eu că pruncii vor moşteni
împărăţia lui Dumnezeu şi că cine nu se face copil nu o moş -
teneşte pe ea. Am venit la tine cu mama Mea Fecioara, cu mama
Mea copilă, poporul Meu, ca să ţi-o dau pildă de viaţă şi ca să
am Eu în tine împărăţie, tată, şi ca să petrec în ea cu slujire de
îngeri, şi nici un vrăjmaş al împărăţiei Mele să nu poată să strice
ceva în fiinţa ta, în locaşul Meu de slavă de Duh Sfânt. 

O, mamă copilă, mama Mea cea mică, sărbătorită azi de
sfinţi şi de îngeri şi de poporul Meu de azi, căci tu ai fost din
vecii mama Mea, iar când Tatăl şi Cuvântul, Fiul Său, ţi-a dat
trup pe pământ, tu ai rămas pruncă, mama Mea, ai rămas su -
pusă ca un copil, ai rămas împărăţia Mea, pe care nu poate să
o aibă în ei decât cei ce sunt ca pruncii, mamă. Tu nu mai tre-
buia să fugi de durere, căci ea a fost iubirea cea care te-a cu -
prins în ea de la leagănul cel din braţul mamei tale şi până la
leagănul cel din braţul Meu, căci Eu M-am aşezat iarăşi înapoi
în Tatăl după ce am înviat din durerile şi întristările şi lacrimile
răstignirii, şi după aceea şi tu, mamă, şi Eu ţi-am fost leagăn
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când te-ai întors în cele ce sunt şi care dau viaţă oamenilor,
mamă, căci mare este lucrarea tainică a vieţii peste toate câte
sunt viaţă, mama Mea! 

E dulce între sfinţi şi între îngeri sărbătoarea ta, mamă
copilă, căci duhul ascultării de făgăduinţa dată Mie i-a făcut
pe cei ce te-au născut cu trup pe pământ să te aducă Domnului
pruncă la trei ani de la naşterea ta. O, dulce a fost în cer ziua
aceea, mama Mea, şi am avut slujitor pentru ea pe pământ pe
Zaharia, căruia i-am încredinţat tainica Mea lucrare de venire
a ta şi a Mea pe pământ între oameni, mamă. Iată cum lucrează
taina lui Dumnezeu între oameni, şi în nici o vreme ea n-a lu-
crat cu răsunet, căci Dumnezeu este taină, mama Mea, aşa cum
viaţa din trupul omului este, o, mamă şi stăpână a sărbătorii de
azi! Amin. 

— OO,dulce copil al Tatălui şi al meu, nu vrea
omul să se oprească din alergarea lui şi

să caute să priceapă lucrarea cea de taină dintre cer şi pământ,
Fiule Doamne. Nu numai viaţa trupului omului este o taină, ci
şi trupul omului este, căci la naşterea omului Tu intri suflet în
trupul lui, Doamne, şi omul se face fiinţă vie, trup viu. 

Îşi pierde omul viaţa cu duhurile deşertăciunii, iar când
Tu dai să-l cuprinzi în taină şi să-i călăuzeşti mintea spre duhul
adevărului a toate, el nu-Ţi înţelege şoapta şi chemarea Ta şi
nu vine spre Tine să se nască din nou cu viaţa lui pentru
împărăţia Ta în el aşa cum şi în mine ai avut Tu împărăţie pen-
tru tainele vieţii Tale în trup pe pământ cu oamenii, Doamne.
L-aş întreba pe om dacă ştie ce vrea, Stăpâne Doamne. O, nu
ştie omul ce vrea, pentru că nu ştie să vrea, iar cum ştie el
aceasta, nu înseamnă că ştie. O, nu ştie omul să creadă în Tine,
Dumnezeule copil, şi de aceea nu ştie el ce vrea între pământ
şi cer. Când omul nu vrea să ştie despre viaţa lui cea de veci,
el rămâne fiul deşertăciunii, care-l trece pe om, care îi veşte -
jeşte sufletul în el până ce sufletul lui se întoarce în Tine sleit
de trupul care l-a purtat pe el şi care n-a cunoscut în el taina
împărăţiei cerurilor, Doamne. O, nu poate omul să fie al Tău
fără călăuză peste el, fără ascultare de Tine, Dumnezeule copil.
Eu am stat sub ascultare şi aşa am fost copil şi am fost împă -
răţie a Ta. L-am ascultat pe Zaharia, arhiereul cel credincios
tainelor Tale şi duhurilor proorocilor care au vestit venirea Ta
în lume, Doamne, şi aşa am fost eu copil înaintea Ta. 

O, popor scump lui Dumnezeu pentru credinţa ta în
venirea Lui cuvânt de Duh Sfânt pe pământ! Uită-te ca Zaharia
în prooroci, uită-te, ca să fii ca el şi ca să poată să împlinească
Domnul cu tine proorociile care mai sunt, căci ele sunt cele
care se împlinesc iotă cu iotă, Ierusalime de azi. Voi, cei ce aţi
primit în dar credinţa în cuvântul Său, auziţi pe Domnul, fiilor,
căci cuvântul Lui de peste voi aduce la lumină împlinirile Lui
cele scrise în Scripturi să fie. O, nu vă miraţi că nimeni pe
pământ nu înţelege taina voastră cu Domnul, taina de nou
Ierusalim pe pământ, căci nici în vremea mea nu era altfel. Tre-
ceau oamenii pe lângă împlinirile Domnului peste pământ şi
nu le înţelegeau, şi de aceea nu le vedeau, căci omul este fiu al
necredinţei pentru cele ce nu se văd spre desluşirea lor, fiindcă
om pe om se înşeală cu cele ce se văd, şi care trec, iar dacă
omul nu caută să priceapă lucrarea cea tainică a vieţii pe
pământ şi roadele ei bune sau rele, el rămâne neînţeleptul ca -
re-şi zideşte viaţa pe nisip, după cum este scris. O, ferice celui
care iubeşte durerea şi adevărul ei, întristarea şi taina ei cea
dătătoare de viaţă, lacrima şi curăţia ei pentru inima omului
care primeşte facerea ei în ea! Iată de ce am spus eu acum două
mii de ani că mă vor ferici toate neamurile. Domnul mi-a văzut
umilinţa, care era lucrată în mine de la dureri, de la întristări şi

de la lacrimi, şi a căutat spre smerenia mea şi a făcut în mine
facerea Lui, de care s-au bucurat şi se bucură neamurile pă -
mân tului, de atunci şi până azi fericindu-mă pentru venirea în
lume prin mine a Fiului lui Dumnezeu, Hristosul Tatălui
Savaot, dar oamenii nu se bucură aşa cum m-am bucurat eu de
Dumnezeu, ci se bucură ca oamenii, căci sărbătorile lui Dum-
nezeu sunt cinstite păgâneşte de către oameni şi nu caută Dom-
nul spre ele, ci numai diavolul, numai duhul cel potrivnic lui
Dumnezeu se hrăneşte de la o zi de sărbătoare cu nume ceresc
pe pământ între fiii lumii. 

O, Ierusalime de azi, Domnul vine la tine cuvânt de Duh
Sfânt şi te învaţă facerea ta. Învaţ-o cum am învăţat-o eu, popor
învăţat de Dumnezeu, şi vei fi slăvit pe pământ şi în cer pentru
credinţa ta şi pentru faptele ei peste fiinţa ta, căci Domnul întru
tine binevoieşte cu venirea Sa, şi are sfinţii şi îngerii în
coborârea Sa la tine. O, ai grijă să crezi cereşte în Dumnezeu,
ai grijă, popor nou, să fii nou mereu prin faptele credinţei
cereşti în fiinţa ta, căci greu mai stă omul cu Dumnezeu în
statul lui pe pământ, şi dacă vine să fie şi să înveţe să fie, nu
învaţă omul facerea peste el şi nu poate cu duhul de copil în
el, nu poate omul aşa cum am putut eu, de I-am fost Domnului
mamă, aşa cum fiecare om ar trebui să fie pentru Domnul pe
pământ, şi iată, nu poate omul pe pământ cu înţelepciunea
vieţii, şi apoi el plânge cu arsură de duh după ce îi trece trupul
cel văzut al lui. Stai sub călăuză aşa cum am stat eu, popor al
Făcătorului Dumnezeu, şi aşa vei fi tu al lui Dumnezeu pe
pământ şi aşa vei pricepe tainele lui Dumnezeu şi nu vei slăbi
în înţelegerea lor şi în credinţa cea statornică şi care îţi hrăneşte
viaţa ca să nu piară de la Dumnezeu viaţa ta. Amin. 

Sunt mamă a milei de om şi îl învăţ pe tot omul să se
aplece aşa cum m-am aplecat eu de L-am purtat pe Domnul în
duhul meu şi apoi în trupul meu şi apoi în inima mea, care era
locaşul Lui. Apleacă-te, omule, să crezi, căci Domnul S-a aple-
cat până la tine. Ce câştigi dacă te zbaţi să nu crezi taina cu-
vântului care vine cu norii ca să te cheme şi să te aleagă între
cei credincioşi? Câştigi plata celor necredincioşi, care este
plânsul şi scrâşnirea dinţilor şi întunericul cel mai din afară;
câştigi duhul lumii, care îl hrăneşte pe om cu deşertăciunea şi
cu fărădelegile ei, lucrate de om şi care sunt pieirea omului.
O, nu te lua după omul care-ţi ucide duhul, care-ţi ucide cre -
dinţa în faptele vieţii celei plăcute lui Dumnezeu; nu te lua
după cel care nu crede şi care este mort faţă de cuvântul che -
mării la viaţă! Întreabă-l pe acela ce-ţi dă în schimb dacă te
face să nu crezi în duhul vieţii, şi întreabă-l unde este duhul
vie ţii şi cum lucrează el viaţa în om dacă el este în altă parte în
lucru pe pământ! O, cei necredincioşi nu-L văd pe Dumnezeu
în cei ce-L iubesc pe El, şi sunt orbi cei ce nu văd. Nu te lăsa
că lă uzit de orb, ci lasă-te sub duhul iubirii şi vino pe calea lui,
căci calea lui are pe ea pe cei ce-L slujesc pe Domnul pe
pământ între oameni, aşa cum Zaharia proorocul a ascultat de
duhul proorociei şi a împlinit Scripturile Fiului lui Dumnezeu
pentru venirea Sa de la Tatăl la om acum două mii de ani, şi
iată, iarăşi, acum, Scriptura Cuvântului lui Dumnezeu, Care
vine cu norii ca să-i hrănească pe oameni cu înţelepciunea cea
de sus. Amin. 

O, Fiule Doamne, eu ca o mamă am grăit în ziua aceasta
a sărbătorii mele, ziua când am fost adusă înaintea Ta şi dată
lui Zaharia arhiereul ca să mă pregătească el pentru taina
naşterii Tale între oameni, ca să mă facă locaş al Tău, cărare a
Ta spre oameni, Dumnezeule copil. Amin, amin, amin. 

— OO,mamă copilă, frumos este omul copil,
mama Mea! Mă doare cu durere înlăcri -
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mată în cuvânt pentru tot fiul acestui nou popor al Meu, fiul
care nu pricepe îndeajuns taina supunerii, taina care ocroteşte
viaţa Mea în om, şi pe om pentru ea, mamă. Mă doare, mama
Mea, Mă doare de cel ce vine şi vede şi se uită doar, şi apoi se
duce iarăşi de unde a venit şi se face de şapte ori mai dezbrăcat
de Dumnezeu. O, mama Mea, Eu i-am ales pe cei doisprezece,
şi unul din ei a fost diavol şi a umblat singur şi cu ascunsul, iar
a ceasta l-a tras spre păcatul trădării, mamă. Nu a umblat cu în -
văţător peste el Iuda, ci a umblat cu duhul întunericului, mamă. 

O, poporul Meu, fereşte-te de şoapta lui Iuda, fereş te-te,
tată, căci ea vrea să te murdărească cu păcatul lui Iuda, tată.
Stai, fiule, cu veghe, căci cine nu stă sub veghe şi sub iubirea
care îl creşte pe el, acela păţeşte ce-a păţit Iuda, care a trădat,
ducând la cumpărători Duhul Meu şi lucrarea Lui între ucenicii
Mei. E mare, mare durere în cer de la cel trădător, care vine şi
ia din mijlocul tău ca să umple apoi omul de necredinţă, ca să-i
facă rău vieţii omului, dar lumea parcă nu mai merită decât
necredinţă, tată, căci nu se lasă de deşertăciune lumea şi cade
în păcatul necredinţei după ce M-a auzit strigând la ea din mij -
locul tău. Stai sub călăuză, poporul Meu, stai sub Duhul lui
Dumnezeu, tată, căci Eu te călăuzesc spre sfinţenie, şi cu ea Îl
ştii şi Îl vezi pe Domnul în tine, şi nu altfel, tată, căci Duhul
lui Hristos este Duhul Care-L mărturiseşte pe Hristos venit în
trupul omului, împărăţind în om cu toate ale Lui, aşa cum Eu
am spus la oameni: «Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul
vostru dacă ajungeţi să fiţi ai ei». Amin. 

E sărbătoare pentru mama Mea, Ierusalime, şi ţi-am
grăit cuvânt de viaţă, tată, ca să înveţi din el, şi să înveţe omul
de pe pământ. Taina omului copil, aceasta este taina în care
dau să te învăluiesc de când tu ai venit să fii al Meu, poporul
Meu. Această taină, pe care Eu am desăvârşit-o în mama Mea
Fecioara şi apoi în Mine prin supunerea Mea până la moarte
pe cruce pentru viaţa omului, voiesc această taină s-o fac în
tine cetate tare a duhurilor lui Dumnezeu, duhurile lucrătoare
prin îngeri, căci cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu, aceasta
es te lucrarea pe care o am Eu azi peste tine şi prin tine, poporul
Meu de azi, şi vreau s-o porţi, tată, şi să lucrezi prin ea. Amin. 

Voi lucra curând peste tine desluşit cuvânt pentru taina
Mea cu tine pe pământ şi te voi înţelepţi şi te voi învăţa,
poporul Meu. Amin. 

Binecuvântată să fie lucrarea care a mai rămas de lucrat
pentru veşmântul cel nou al casei în care Eu, Domnul, am
coborât pe pământ prin trâmbiţa Mea Verginica în vremea
trupului ei. Vă dau puteri de îngeri, fiilor care-Mi lucraţi
pământul cel nou pentru cerul cel nou din loc în loc, căci mi-
nunat am lucrat şi acum pentru slava cea nouă a locului casei
Domnului. Eu, Domnul, vă ajut, tată, aşa cum voi Mă ajutaţi
pentru slava Mea pe pământ. Pace vouă! Pace între voi şi pen-
tru tot lucrul care mai este de săvârşit acolo, şi apoi vom rosti
duh de sfinţire peste locul acela. Amin. 

Rostesc acum binecuvântare de tată pentru cei doi fii,
Marian şi Victoria, care merg acum în călătorie, departe de ţara
Mea de alegere acum, la sfârşit de timp. Le dau lor îngeri
însoţitori şi ocrotitori şi le dau lor pe trâmbiţa Mea Verginica
aşa cum le-am dat-o mereu când au fost călători. Îi povăţuiesc
pe ei pentru duhul veghii sfinte peste ei întru toate, şi aşa să
ştie ei că lucrează veghea Mea peste ei. Amin. Îi aştept apoi
să-i curăţ de toate câte din lume îi ating pe ei, căci sufletul tre-
buie mereu curăţat de lume, şi îi povăţuiesc pe ei să fie fii copii,
căci taina aceasta este mare între pământ şi cer şi este slujită
de oştirile îngereşti. 

Aplecaţi-vă pentru binecuvântare, fiilor, aplecaţi-vă, ta -

tă, căci Eu Mă aplec ca să pun pe voi mai multă acum pecetea
Mea, pecetea fiilor poporului Meu de azi, poporul venirii Mele
a doua iarăşi de la Tatăl la om. Vă dau pe îngerul Meu Mihail,
care este îngerul poporului Meu, şi cu el oştire îngerească,
fiind că pe pământ e pe pământ, tată, şi trebuie să meargă cerul
cu cei călători ai Mei pe pământ. Fiţi ai Mei, şi nu vă sfiiţi să
fiţi ai Mei în chip văzut cu duhul şi cu cuvântul care iese din
voi. Nu umblaţi pe pământ fără casă. Luaţi casa cu voi, că Eu
aşa Mi-am învăţat poporul la orice ieşire a Mea cu el între oa-
meni. Luaţi, iarăşi, cu voi apă sfinţită prin cuvânt şi stropi ţi-vă
paşii şi trupul şi tot împrejurul vostru şi locul pe care vă aşezaţi.
Luaţi cu voi pâine sfinţită şi începeţi cu ea fiecare zi, şi luaţi
pe Duhul Sfânt Călăuzitorul, tată, iar poporul Meu va stărui
pentru voi în toată vremea călătoriei voastre. Vorbirea voastră
cu fiii oamenilor să fie sub călăuza Duhului Sfânt, şi de alt duh
voi să nu vă călăuziţi din loc în loc pe pământ. Amin. Binecu -
vântată să vă fie călătoria şi întoarcerea, şi spuneţi la cei ce
puteţi să le spuneţi din partea Mea, spuneţi-le să nu le fie ruşine
cu Dumnezeu, ci să le fie ruşine fără Dumnezeu pe pământ,
căci cu Dumnezeu nu este oricum omul, aşa cum obiş nuieşte
el când crede că e cu Dumnezeu peste el. Pace vouă! Şi apoi
pace Mie de la voi, că multă Îmi este lacrima pentru lucrarea
Mea de venire pe pământ şi pentru cei ce Mă poartă cu ea de
la Tatăl la om! 

Mihaile! De peste tot şi peste tot să-ţi fie veghea Mea
cu ei şi peste ei şi peste lucrarea lor şi apoi peste întoarcerea
lor! Amin. 

Fiţi veghetori buni peste voi, fiilor călători, ajutând aşa
peste voi veghea îngerului Meu şi a oştirii sale. Amin, amin, amin. 

21 noiembrie/4 decembrie 2007

Sărbătoarea de 16 ani de la târnosirea Sfintei Sfintelor
Noului Ierusalim

Chivotul Sfintei Sfintelor: începutul înnoirii lumii. Poporul cuvân -
tului, sămânţa împărăţiei cerurilor pe pământ. Tainele Domnului
sunt neînţelese de oameni. Calea de cincizeci de ani a cuvântului
Domnului. Sfântul Andrei se roagă în cer Domnului pentru arhiereul 

Irineu. 

SS unt Domnul! În numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh bat ca să intru. Intru cuvânt la po -

porul Meu cel din vremea aceasta. Am carte pe pământ în vre-
mea aceasta şi Mă scriu în ea cu tot cuvântul Meu din zilele
acestea, căci sunt Mielul Cel junghiat şi vrednic sunt să-Mi
des chid cartea şi să Mă scriu în ea şi să citesc din ea şi să-Mi
răscumpăr cu slava cuvântului Meu din ea oameni din toată
seminţia şi limba şi poporul şi neamul, aşa cum este scris în
Scripturi despre Mine, Mielul Tatălui, şi despre cartea cea cu
şapte peceţi, pe care numai Eu pot s-o desfac şi să Mă aşez în
ea cuvânt şi să dau celor de pe pământ cartea Mea, cuvântul
Meu, şi am în lucru cu Mine sfinţii cei mari, cărora Eu le-am
încredinţat în vreme mult lucru pentru vremea venirii Mele a
doua oară de lângă Tatăl la om. Amin. 

Am intrat în carte prin porţi. Am găsit veghe în grădină
pentru cuvântul Meu de azi, că e scrisă în cer zi de sărbătoare
peste grădiniţa cuvântului Meu din zilele acestea. 

Pace ţie, grădiniţă! Pace străjerilor Mei din tine! Pace
duhurilor şi trupurilor voastre, pace vouă, fiilor! Sunt deasupra
grădiniţei cu sfinţii cei mari, căci locul pe care sunteţi aşezaţi
de Mine e îmbrăcat în mare taină, în mare slavă a venirii Mele,
în multul Meu cuvânt, cu care-Mi zidesc facerea cea nouă, cerul
cel nou şi pământul cel nou, după cum este scris, căci cele ce
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se văd nu sunt şi nu vor fi, ci sunt şi vor fi numai cele noi, căci
noi le facem pe toate, Eu şi cu Tatăl şi cu voi, aşa mici cum
sunteţi, dar Eu am în lucru sfinţii şi îngerii prin credinţa voastră
în lucrările Mele din toată vremea, şi în cele de azi lucrări ale
Mele cu voi, căci Eu numai şi numai prin credinţa omului am
zidit tot planul Meu peste pământ, tată, iar omul este prea nepri-
ceput, prea neînţelept ca să creadă că Eu sunt Cel ce sunt şi Cel
ce pot când omul poate crede cele scrise despre Mine ca să fie,
aşa cum Eu Mi-am înfiinţat prin voi acum şaisprezece ani prima
piatră nouă, grădiniţa slavei cuvântului Meu şi chivotul din ea
ca semn de nou început al lucrului Meu de venire cu sfinţii, ca
să fac, după cum este scris să fie, cerul cel nou şi pământul cel
nou, care vor dăinui înaintea Mea, Eu fiind Cel ce zidesc şi
ocrotesc, căci am cuvântul Meu peste voi şi vă am pe voi zidi-
tori, fiilor, şi am lângă voi pe poporul Meu cel mic, şi aşa Îmi
zidesc Eu cu voi şi cu el lucrarea Mea cea spre vedere pe
pământ, cuvântul Meu împlinitor prin rostirea lui. 

Acum şaisprezece ani am pecetluit prin arhiereul Meu
din zilele acestea şi prin voi grădiniţa Sfintei Sfintelor Mele
pentru Mine şi pentru voi, tată, ca din ea să Mă deşert apoi cu
râul vieţii, cu lucrarea cuvântului Meu cel dătător de viaţă spre
mulţimi, şi tot cel ce voieşte să bea şi să fie viu apoi, să poată
să aibă apa Mea, apa învăţăturii cereşti pe pământ. V-am avut
atunci pe voi zidarii Mei, purtătorii Mei, primitorii Mei, căci
v-am dat darul credinţei sfinte şi am venit la voi şi Mi-am făcut
casă la voi şi am cinat cu voi şi am stat cu voi şi am lucrat de
atunci peste pământ prin voi şi M-am arătat cu lucrarea Mea,
care sunteţi voi şi tot ce zidesc prin voi, căci Mi-am zidit şi Îmi
zidesc popor şi îl înţelepţesc şi îl aşez la lucru lângă voi, căci
voi sunteţi jertfitori, şi Eu am în mijlocul vostru duhul înţelep -
ciunii cea de la Mine şi prin înţelepciune le zidim pe toate, fi-
ilor. O, îi este greu omului să stea cu lucrarea aceasta a Mea,
dar voi aţi stat şi staţi, şi aceasta este minune a Mea, puterea
Mea, care vă ţine în ea şi care vă lucrează şi care lucrează, tată.
Eu sunt acum lângă voi în grădină cu cei de acum şaisprezece
ani întâii în soborul de sfinţi, cu care M-am aşezat în grădină
în ziua târnosirii grădiniţei celei noi şi a chivotului de pe ea, şi
am proorocit pe atunci că voi aşeza în jurul ieslei cuvântului
Meu şirag de mărgăritare cereşti, noi zidiri de nou Ierusalim,
şi peste care să-Mi aşez slava Mea, zilele Mele de slavă a
Noului Ierusalim peste pământ, şi care Mă vesteşte întru
venirea Mea cea nouă, ca să le facem pe toate noi, fiilor. 

Am cu Mine în această zi de aducere aminte pe trâmbiţa
Mea Verginica şi pe apostolul Andrei. Cu Verginica Mi-am
făcut începătură nouă de popor nou şi curat acum, la sfârşit de
timp, aşa cum la începutul neamului român am lucrat prin
apostolul Andrei de Mi-am aşezat popor încreştinat pe pămân -
tul român, ca sămânţă de împărăţie a cerurilor pe acest pământ
al ei, pământ însemnat şi însămânţat şi pecetluit de Mine ca să
fiu în el cu slava Mea cea de la sfârşit de timp, şi iată, împli -
nesc, căci am pe vatra acestui neam taina cea de la începutul
pământului, grădiniţa cea de la început, pecetluită de Mine
acum, şi în care Eu la început Mi-am zidit omul din pământ şi
l-am făcut fiinţă vie şi l-am aşezat apoi pe el în Eden. Acest
petecuţ de pământ este şi acum începutul, precum a fost atunci,
şi taina Mea cu voi e mare, fiilor, iar tainele Mele sunt anevoie
de înţeles de omul care nu ştie să creadă aşa cum a crezut
Avraam şi Moise şi proorocii şi sfinţii, pe care Eu i-am ales
dintre oameni şi i-am învăluit în Duhul Meu şi am lucrat cu ei
tainele Mele, tată. 

V-am sculat pentru cuvântul Meu ca să intru cu el în
carte, copii străjeri în porţi. Nu pot să vă ţin prea mult acum

sub slava Mea, căci trupul vostru este slăbit. Am lucrat acum
cu voi şi cu poporul Meu de azi veşmântul cel nou peste casa
în care Eu, Domnul, am avut coborâre prin trâmbiţa Mea
Verginica în ultimii şapte ani ai vieţii trupului ei, şi apoi Eu am
luat-o şi am aşezat-o pe ea între sfinţii cei mari, şi apoi am
pus-o la lucru peste voi ca să vă ridic pe voi spre lucrul slavei
venirii Mele, şi apoi cu voi să-Mi ridic popor nou, şi cu el lângă
voi să-Mi zidesc lucrările Mele şi vestirea Mea peste pământ.
O, multă v-a fost osteneala, tată, pentru rochiţa cea nouă a casei
din care Mi-am luat trâmbiţa şi Mi-am aşezat-o între sfinţi, dar
Eu am plată scumpă pentru cei ce-Mi lucrează Mie împlinind
cuvântul gurii Mele, pus de Mine peste ei. Aţi aşezat rochiţă
curată şi nouă, haină de mireasă, veşmânt dulce şi frumos peste
casa coborârii Mele prin trâmbiţa Mea. Am suspinat cu ea şi
cu sfinţii douăzeci şi şapte de ani, după ce Eu am luat-o pe ea
între sfinţi, şi am aşteptat să pot Eu, Domnul, iarăşi peste acest
aşezământ cu cele curate ale Mele. Acum zece ani am scris
carte de mărturie peste cetatea aceasta şi peste casa în care
Mi-am adăpostit coborârea prin trâmbiţa Mea. O, n-am mai
găsit în ea şi în jurul ei viaţă din viaţa Mea, şi am rostit atunci
cuvânt şi am zis că iarăşi Eu, Domnul, voi intra cu trâmbiţa
Mea în cetatea aceasta, în casa aceasta şi nu voi sări pe dea-
supra, şi pe porţi voi intra şi-Mi voi înnoi aşezământul Meu, şi
iată împlinirea, tată, şi trâmbiţa Mea Verginica are acum nu-
mele ei cel nou peste casa ei şi toate s-au făcut noi prin numele
ei cel nou. Amin. 

Mergem înainte cu tot cuvântul Meu de azi şi voi cu -
prinde în el grăirea Mea de azi, copii veghetori. Aduceţi acum
cu poporul Meu de azi zi de slavă şi de rugăciune pentru ziua
aceasta de sărbătoare a grădiniţei cuvântului Meu, pentru pece -
tluirea ei cea de acum şaisprezece ani, şi apoi Îmi voi aşeza cu
voi în carte tot cuvântul zilei, tată, căci iată, avem de aşezat ziua
sfinţirii casei coborârii Mele şi a veşmântului cel nou de peste
ea, căci urmează acum ziua de serbare a ridicării la cer a trâm -
biţei Mele Verginica, tată, şi în ziua aceea vom rosti cuvântul
slavei Mele peste lucrarea aceasta nouă a casei coborârii Mele
şi a fântânii ei celei noi, căci orice casă are fân tână, tată, şi nu-
mele acestei fântâni va fi numele sfinţilor trei ierarhi, Vasile,
Grigorie şi Ioan, arhiereii cei de la începutul lu crării Mele prin
Verginica, şi pe care Eu, Domnul, i-am trimis la ea să-i dea
trupul şi sângele Meu după pregătirea ei cu post pentru în-
ceputul lucrării Mele prin ea cuvânt peste pământ în anul 1955. 

Pace ţie, Verginica Mea, pace, tată! Iată-ţi căsuţa, împo -
dobită ca o mireasă, tată, aşa cum Eu încă din vremea trupului
tău am descoperit arătare pentru cetatea de nou Ierusalim, care
se va ridica, şi iat-o pe colina pe care ea stă acum! Avem popor
jertfitor, Verginico, şi avem duhul înţelepciunii cereşti şi duhul
credinţei sfinte în mijlocul lui, căci prin credinţă sfântă şi prin
înţelepciunea ei le zidim pe toate noi, tată, ca să treacă cele
vechi şi să fie totul nou. Vom aşeza toate poveţele şi peste acest
sfânt aşezământ, înnoit acum prin cuvânt şi prin vederea veş -
mântului lui cel nou. Vom pregăti toată ordinea care va fi să
fie aici şi o vom face cunoscută, tată. Iar tu acum te uşurezi de
usturimea cea pentru căsuţa ta şi a Mea, căci Eu am stat cu tine
în ea, tată, şi apoi această casă a suspinat şi M-a strigat să-i dau
ceea ce acum îi dau. Îi dau odihna înfăţişării ei celei noi şi îi
dau orânduieli sfinte pentru toată ordinea cerească în ea. Amin. 

Şi acum odihniţi-vă, copii străjeri în calea cuvântului
Meu, şi vom lucra spre scursul zilei tot cuvântul Meu în carte
pentru această zi şi pentru sărbătoarea apostolului Meu Andrei,
şi apoi cuvântul pentru ziua pecetluirii casei coborârii Mele,
aşa cum acum şaisprezece ani am avut sfinţirea Mea peste
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grădiniţa cuvântului Meu, peste care Eu Mă aştern acum cu-
vânt peste pământ. Amin. 

Odihneşte-te şi tu, popor jertfitor, şi ascultă, tată, de pu -
terea Mea, care-ţi dă putere prin cuvânt ca să poţi pentru Mine
când Eu te cer să poţi. Eu te voi mângâia şi aşa îţi voi arăta iu-
birea şi mulţumirea Mea, cu care Mă aplec ca să-ţi mulţumesc
pentru truda ta cea pentru slava Mea cu tine peste pământ.
Amin. 

Ne odihnim, fiilor străjeri, şi apoi lucrăm în carte în ziua
aceasta. Fiţi veghetori, căci la lucrul veghii cea pentru Mine
v-am aşezat pe voi, căci dacă Eu pot fi între voi cuvânt, toate
se fac noi şi toate Mă slăvesc, şi cele vechi trec cu trosnet, după
cum este scris, iar cele noi Mă slăvesc întru lucrare de Duh
Sfânt peste pământ şi-Mi mângâie aşteptarea Mea cea de şapte
mii de ani, prin care aştept, aştept înfăţişarea cea nouă a facerii,
cer nou şi pământ nou, tată, înnoirea a toate, prin viaţa veacului
ce va să fie apoi, şi în care lumea nu crede, şi aşa stă ea departe
de lucrarea slavei Mele, care va schimba la înfăţişare lumea
când într-o clipă toate vor trece în taina de nou Ierusalim, în
veacul cel nou, care va dăinui, veacul vieţii, fiilor, şi viaţa lui
peste cei ce sunt ai lui. Amin, amin, amin. 

*

DD eschideţi cartea ca să intru iarăşi cuvânt în ea,
copii străjeri pentru venirea Mea! Amin. 

O, frumoasă a fost lucrarea cuvântului Meu în vremea
aceasta şi dulce Mi-am pregătit calea spre om când a venit vre-
mea să Mă fac cuvânt iarăşi pe pământ. Deschideţi-Mi, fiilor
copii! Eu, Domnul Iisus Hristos, bat ca să intru şi să grăiesc,
iar voi să Mă auziţi şi să Mă aşezaţi în carte, tată. O, ce dulce
am pregătit-o Eu pe Verginica! Ce dulce Mi-a fost lucrarea şi
voirea când a fost s-o aşez pe ea cale a cuvântului Meu peste
pământ acum mai bine de cincizeci de ani! Mi-am curăţat-o pe
ea de tot ce este lumesc, Mi-am primenit-o cu înţelepciunea
Mea şi am făcut ceresc auzul ei şi am grăit peste ea pregătirea
Mea, şi ea Mi-a dat ascultare, şi apoi Eu, Domnul, am trecut
prin ea cu slava cuvântului Meu. Intram în ea şi ieşeam prin
gura ei cuvânt şi chemam la sânul Meu un popor ca să-l hră -
nesc prin Mine şi să fie el poporul Meu pe pământ. O aşezam
pe Verginica la masă de scris şi Mă făceam auzit de auzul ei şi
mult Mi-a scris mânuţa ei cuvântul Meu cel che mător, prin care
îl chemam pe om la masa Mea, şi îi spuneam ei: «Scrie, Ver gi -
nico, scrie şi dă de veste pe cele de la Mine, aşa cum Eu te
povăţuiesc să lucrezi şi să te faci trâmbiţă a cuvântului Meu!».
Mi-am strâns apoi popor şi am găsit mânuţe care să-Mi scrie
cuvântul, şi Duhul Meu intra atunci în trupul trâmbiţei Mele,
iar prin guriţa ei ieşeam cuvânt şi Mi-l scriau cei ce-Mi scriau
cuvântul pe pământ, aşa cum Iosua scria cuvântul Meu ieşit
prin Moise peste poporul Israel cel de atunci. Făcusem din
Verginica vas al Meu, locaşul statului Meu, prin care izvoram
cuvântul Meu şi-Mi hrăneam din gura Mea pe cei ce veneau
să-Mi audă cuvântul, şi frumoasă a fost lucrarea cuvântului
Meu şi dulce Mi-am pregătit-o când M-am aşezat cu ea pe
pământ. De atunci şi până azi frumoasă este calea cuvântului
Meu peste pământ, fiilor copii, şi aşa vă am Eu pe voi ucenicii
cei mai mici ai trâmbiţei Mele, iar lucrarea Mea de peste voi
am pregătit-o prin trâmbiţa Mea pe când ea era încă pe pământ
cu trupul, şi apoi am trimis-o la voi din cerul sfânt, şi ea a lucrat
ca şi Mine, tată, şi v-a pregătit pentru ca să-Mi fiţi cale a cu-
vântului Meu, aşa cum pe ea am pregătit-o Eu ca să-Mi poarte
cuvântul de la Mine până la om, ca să se facă omul credincios

Mie, şi apoi fiu al Meu prin ascultare de voia Mea dacă voieşte
să-Mi fie fiu. 

O, copii din porţi, tot aşa îi dictam Eu cuvântul gurii
Mele şi lui Verginica, tată, iar ea Mi-l scria şi Mi-l dădea la
popor. Când aveam lângă ea pe cei ce-Mi auzeau prin gura ei
cuvântul, intram în ea şi o adormeam şi apoi ieşeam prin gura
ei şi Îmi era scris cuvântul, căci trupul ei era slab de suferinţă,
iar Eu aveam cuvântul mult, şi aşa Îmi scriam Eu mai mult cu-
vânt prin cei ce Mă auzeau de la gura ei, şi aşa de frumos lu-
cram Eu prin ea. Am pus apoi pe surioara ei să-Mi audă
cuvântul, căci pe ea o luasem din trupul suferinţei ei, şi mult
cuvânt Mi-a scris şi surioara ei, căreia Eu, Domnul, îi dictam
cuvântul Meu, căci Mi-am pregătit-o frumos şi pe aceasta, şi
apoi intram şi în trupul ei, şi Îmi scriau cuvântul cei ce îl
auzeau de la gura ei. Acum însă am mult cuvânt de scris, şi
glasul Meu se lasă peste grădiniţa cuvântului Meu şi intru cu
el în cartea Mea, şi am scară dulce când cobor, şi minunat
cobor Eu în carte ca să te cresc cu hrana gurii Mele, poporul
Meu de azi. 

O, Mi-am pus deoparte grădiniţa cuvântului Meu şi apoi
Mi-am sfinţit-o şi apoi Mi-am zidit în ea chivotul ei şi am
numit-o pe ea Sfânta Sfintelor Mele, tată, şi am făcut această
lucrare acum şaisprezece ani. O, fiilor din grădină, am avut
atunci lângă voi pe arhiereul Meu din vremea aceasta, pe care
Eu, Domnul, l-am luat dintre cei de azi slujitori de biserică şi
l-am pregătit şi i-am curăţat inimioara şi am pus în ea duhul
credinţei sfinte, şi am lucrat atunci peste el prin surioara lui
Verginica, iar el a primit cuvântul Meu prin ea şi s-a aşezat
lângă voi şi M-a ascultat, tată, şi Mi-a aşezat apoi biserica Mea
cea vie, şi de atunci Eu, Domnul, v-am avut pe voi străjeri ai
Mei, v-am avut în calea cuvântului Meu când el vine cu norii
şi se lasă auzit peste grădină, şi am lucrat de atunci mult, mult
cuvânt, tată, şi mult v-am pregătit Eu pe voi şi încă vă pregă -
tesc şi încă Îmi nasc şi Îmi cresc un popor, ca să am popor pe
pământ acum, când vin cu atâta minune de împlinire a cuvân-
tului ieşit din gura Mea, cuvânt care se împlineşte, fiilor copii.
O, mânuţa lui Verginica Mi-a scris mult cuvânt după ce Eu am
făcut-o pe ea vasul coborârii Mele, trâmbiţa cea de dinaintea
venirii Mele, şi apoi ea a pregătit mâna surioarei ei, de a scris
şi aceea mai mult cuvântul Meu şi al ei, cuvânt de pregătire
apoi peste voi, tată, şi apoi, acum, iată, iarăşi mult de tot, mult
cuvânt Îmi las peste voi ca să-l aşezaţi în carte şi ca să fiu Eu
Cuvântul lui Dumnezeu peste pământ, precum este scris în
Scripturi să lucrez în vremea aceasta a numelui Meu cel nou
şi a cuvântului Meu cel nou, care se face râu tot mai mare, râul
vieţii, fiilor copii, şi frumoasă este lucrarea cuvântului Meu
din zilele acestea, şi dulce ca un tată Mi-am pregătit-o, şi aşa
Mi-am gătit Eu cale spre om când a venit acum vremea să Mă
fac iarăşi cuvânt peste pământ, aşa cum am lucrat acum două
mii de ani de Mi-am lăsat cuvântul Evangheliei Mele cele de
atunci prin ucenicii Mei cei de atunci. Amin. 

Iată, vin cu sărbătoarea zilei pecetluirii cu duhul sfinţe -
niei a grădiniţei cuvântului Meu, sărbătoarea cea de acum
şaisprezece ani, poporul Meu. Stau înaintea ta cuvânt de sărbă -
toare şi am în braţe ziua aceea când M-am vestit pe pământ cu
ieslea cuvântului Meu, cu grădiniţa peste care Mă slăvesc în
cuvânt de deasupra ei şi în care este scris tot cuvântul Meu, iar
Eu, Domnul, l-am făcut carte acum, cartea cuvântului Meu cel
de cincizeci de ani, căci adevărată este cartea Mea cea de cin-
cizeci de ani, al cărei cuvânt s-a împlinit şi se împlineşte, tată.
Am în această zi de sărbătoare în mijlocul tău pe apostolul An-
drei şi pe trâmbiţa Mea Verginica. Îi am cu Mine ca şi acum
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şaisprezece ani. Verginica a pus încă din vremea ei la însămân -
ţat sămânţa aceasta nouă, ca să rodească ea şi să aibă Verginica
ucenici pentru Mine, şi a rodit sămânţa ei şi Mi-a născut fii
Verginica şi i-am făcut pe ei unşii Mei şi am luat din ei şi
Mi-am făcut scară de coborâre a cuvântului Meu pe mai de-
parte de la Tatăl la om, şi nimeni să nu se încumete să ispi teas -
că, să iscodească taina coborârii Mele, iar credinţa ta trebuie
să fie mare, poporul Meu, aşa cum a fost şi a lor, şi trebuie să
lucrezi cu Mine şi cu ei, tată, aşa cum şi de astă dată aţi lucrat
de Mi-aţi împodobit în strai de nuntă casa coborârii Mele în
trâmbiţa Mea Verginica. Acest cămin a luat acum înfăţişarea
care a fost proorocită de Mine, Domnul, prin trâmbiţa Mea, şi
iată, cobor acum cu odihna Mea în căsuţa în care am stat cu-
vânt şapte ani prin gura şi prin mânuţa trâmbiţei Mele, după
ce casa de la Maluri s-a surpat prin mânia Mea peste satul cel
necredincios în care Mi-am început lucrarea cuvântului Meu
în anul 1955. 

Acum şaisprezece ani i-am avut martori cu Mine pe
apostolul Andrei şi pe Verginica în ziua pecetluirii Sfintei Sfin-
telor Noului Ierusalim din zilele acestea, şi Mi-am pus atunci
sub sfinţenie grădiniţa cuvântului Meu, iar acum îi am pe ei
martori iarăşi, pentru aşezarea sfinţeniei Mele peste căminul
nou împodobit acum, după planul Meu peste casa din care Eu,
Domnul, am venit acum douăzeci şi şapte de ani şi Mi-am luat
trâmbiţa la cer, poporul Meu. Iată sărbătoarea Mea cu tine în
ziua aceasta, iar Eu te pregătesc acum pentru ziua de mâine
când serbez cu tine sărbătoarea amintirii zilei de ridicare la cer
a trâmbiţei Mele, tată. O, pregăteşte-te ca să întâmpini cuvântul
Meu pentru această sărbătoare şi pentru aşezarea sfinţeniei
peste casa în care Eu, Domnul, am lucrat prin trâmbiţa Mea.
Pace ţie pentru toate sărbătorile Mele cu tine! Pace ţie, poporul
Meu! Ai lucrat din zori în noapte ca să-Mi lucrezi veşmântul
cel nou al casei coborârii Mele. Te mângâi cu sfinţii, tată, căci
sfinţii Mei te doresc cu dor sfânt, fiindcă Eu te-am făcut popor
al Meu. Mă aplec să-ţi mulţumesc pentru truda ta cea pentru
slava Mea. Te veghez ca să te am al Meu şi te mângâi cu sfinţii,
poporul Meu. Amin, amin, amin. 

— DD ulce îmi faci intrarea la poporul Tău, o,
Învăţătorul meu. Dulce Te-am lăsat şi

eu să intri în fiinţa mea atunci când Tu m-ai primit şi m-ai făcut
apostol al Tău. Am fost cel dintâi ucenic al Tău când Tu Ţi-ai
ales ucenicii. M-a trimis la Tine învăţătorul meu, Ioan Boteză -
torul, iar Tu m-ai primit şi m-ai făcut ucenic al minunilor Tale
cele de atunci, Doamne. Ai lucrat cu mine apoi şi m-ai trimis
prin Duhul Tău să însămânţez atunci peste pământul şi peste
neamul român pecetea numelui Tău şi încreştinarea acestui
neam cu botezul Duhului Sfânt, iar eu aşa am împlinit, şi ai
numit-o pe România întâia chemată a Ta, după harul meu de
întâi chemat la lucrul uceniciei lângă Tine, Învăţătorul meu. Şi
iată, şi acum m-ai luat şi m-ai aşezat lângă Tine în ziua de
pecetluire a Sfintei Sfintelor Tale din zilele acestea acum
şaisprezece ani, ziua când eu sărbătoream între sfinţi ridicarea
mea la cer lângă Tine, după ce mi-am sfârşit misiunea de apos-
tol al Tău în urma Ta, aşa cum toţi ucenicii Tăi au lucrat, după
ce Tu Te-ai suit iarăşi lângă Tatăl dacă ai înviat dintre morţi. 

O, dulce îmi este mângâierea acum peste creştetul celui
îndurerat al Tău, pe care l-ai avut în ziua pecetluirii Sfintei
Sfintelor Noului Ierusalim din zilele acestea în grădiniţa cu-
vântului Tău pentru slujba de sfinţire a ei prin mâna lui de
arhiereu al Tău lângă unşii Tăi cei de azi. Inimioara lui, întris -
tată de atunci şi până azi, nu s-a mai vindecat de întristare, căci
el a fost smuls de lângă Tine prin cei necredincioşi, şi aşteaptă

sfinţii slava lui, pe care el o are de la Tine peste el, Doamne.
Dar el este ţinut în legături încă nedezlegate de către cei ce nu
au iubit şi nu s-au bucurat de alegerea lui cea de la Tine, şi
suspină duhul lui, Doamne. Iată, ai în braţe ziua aceea când
prin el şi prin cei mici ai Tăi peste grădină ai pus pecetea sfin -
ţeniei peste grădiniţa cuvântului Tău acum şaisprezece ani. Eu
las acum peste el duhul mângâierii şi mă aplec înaintea Ta pen-
tru el, rugându-Te să curmi durerea inimioarei lui, că e obosit
de durere, Doamne. O, adu vremea lui şi vremea Ta cu el şi
dă-i biruinţa cea peste necredinţa celor ce îl apleacă pe el!
Ridică fruntea lui şi însenineaz-o pe ea înaintea mulţimilor, că
Tu eşti Cel ce poţi aceasta, Doamne! Amin. 

Îl mângâi şi pe poporul Tău cel jertfitor, şi dulce îl povă -
ţuiesc pe el spre harurile cele lucrătoare înaintea Ta. Duh de
ucenic să aibă poporul Tău, şi să dovedească el aceasta din zi
în zi mai mult, căci slava aceasta o aştepţi Tu de la el în mul -
ţită, tot mai mult înmulţită, Doamne. Slavă Ţie în mij locul po -
porului Tău! Pace Ţie cu el în ziua ce vine acum, ziua trâmbiţei
Tale, ziua când Tu aşezi peste căminul ei de pe pă mânt sfin -
ţenia Ta peste veşmântul lui cel nou, peste rochiţa cea nouă a
casei coborârii Tale, Învăţătorul meu. Amin, amin, amin. 

— ŞŞ i Eu îţi zic: pace ţie, apostolul Meu! Îţi
este dulce cuvântul, căci aşa îţi este Învă -

ţătorul. Avem zile cu dulce în ele, cu lucrări mari peste ele şi
aşa lucrăm. Amin. 

Pace şi ţie, poporul Meu! Găteşte-te, tată, acum, ca să
aşezăm pecetea cea sfântă peste căminul cel de pe pământ al
trâmbiţei Mele, şi rămâi lucrător cu Mine şi mângâie-Mă cu
duhul şi cu mânuţele tale cele lucrătoare Mie, cu care Eu, Dom-
nul, Îmi aduc la vedere pe toate cele proorocite de Mine prin
lucrarea cuvântului Meu de azi ca să fie, căci cuvântul Meu cel
împlinit adevereşte adevărul lui, şi adevărat sunt Eu, Domnul,
prin tot cuvântul Meu grăit peste tine, şi care poartă în el viaţă,
viaţa Mea pentru om, poporul Meu. Amin, amin, amin. 
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Sărbătoarea sfintei Virginia, trâmbiţa Domnului

Binecuvântare peste locuinţa înnoită pe pământ a sfintei Virginia.
Vorbirea Dom nului şi a trâmbiţei Lui pentru ordinea cerească a casei
Domnului. Umilinţa sfântă îl face pe om Dumnezeu prin har. 

EE u, Domnul, binecuvintez această zi şi sărbătoarea
ei, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului

Duh. Amin, amin, amin. 
Eu, Domnul Iisus Hristos, am nume nou peste acest

timp, şi numele Meu se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu. Pe
haina şi pe coapsele Mele stă scris: Împăratul împăraţilor şi
Domnul domnilor, şi oştirile cereşti sunt cu Mine, călare pe cai
albi, purtând veşminte de in alb, curat, care este viaţa cea
dreaptă a sfinţilor, şi mărturia Mea este duhul proorociei, pre-
cum este scris. Amin. 

Cuvântul Meu intră prin porţi şi se aşează în cartea sa.
Deschideţi cuvântului Meu ca să intru cu el în carte, că-Mi
sunteţi porţi, copii veghetori pentru venirea Mea acum, la
sfârşit de timp. Mă aşez cuvânt în mijlocul poporului Meu, şi
cu voi Mă aşez, după ce voi Îmi primiţi la ieslea sa cuvântul,
şi taină înfricoşătoare este pentru sfinţi coborârea Mea cea de
azi peste pământ, şi în taina aceasta Îmi ţin Eu învăluit poporul
şi aşa Mi-l hrănesc pe el din gura Mea şi-i dau lui putere să
împlinească tot cuvântul gurii Mele şi să se facă fiu al lui Dum-
nezeu prin puterea Mea. Amin. 
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Am intrat la tine, poporul Meu, şi oştirile cereşti sunt cu
Mine. Stau în mijlocul tău cu sărbătoarea suirii între sfinţi a
trâmbiţei Mele Verginica, trâmbiţa cea de dinaintea arătării
Mele, iar tu eşti rodul ei şi eşti ramură verde, poporul Meu, şi
Eu Îmi lucrez cu tine lucrările Mele, tată, şi fericit eşti tu, cel
ce ai ajuns să vezi împlinirile cuvântului Meu, cele rostite de
Mine ca să fie prin această lucrare de cuvânt, şi iată, mărturia
Mea este duhul proorociei, fiule. Eu până să-Mi iau trâmbiţa la
cer din marea şi multa suferinţă a trupului şi a duhului ei, i-am
spus ei: «Verginico, tu nu vei muri, tată, căci prin lucra rea Mea
cu tine, Eu Mi-am zămislit sămânţă de popor nou, pe care tu şi
Eu îl vom hrăni mult, şi iată, pătură verde! Priveşte-o, că ea
înseamnă creştinii pe care Eu şi cu tine îi vom hrăni la vremea
de sfârşit a lucrării Mele, şi apoi vom veni cu sfinţii şi ne vom
odihni de osteneli şi vom grăi vremea împlinirilor, tată». 

O, Verginica Mea, dulce trâmbiţa Mea, iată acum
sărbătoarea ta în cer şi pe pământ! Eu, Domnul, am aşezat
dulce sărbătoare pentru amintirea zilei ridicării tale între sfinţi
acum douăzeci şi şapte de ani, după lunga şi duruta ta suferinţă,
tată. Îţi dau un dar mare în ziua aceasta a ta de sobor între sfinţi.
Ţi-am gătit în strai de sărbătoare sfântă, în strai de mireasă
căsuţa în care Eu am lucrat cu tine cuvântul Meu, căminul în
care am venit cu oştirile cereşti de te-am luat din patul su fe -
rinţei şi te-am alipit cu sânul Meu ca să te mângâi de multa ta
trudă pentru Mine, tată. Te-am luat pe braţe, tată, şi te-am dat
cunună sfinţilor, Verginico, şi sfinţii te-au luat şi ţi-au cântat
cântarea de biruinţă atunci, dar tu priveai înapoi spre poporul
tău, o, copilă scumpă a Mea. Slăvită, dar durută ţi-a fost ziua
aceea, căci marea ta dragoste pentru poporul Meu cel de atunci,
şi apoi cel de azi popor al Meu, a lăsat rană pe duhul tău, şi cu
ea ai venit la Mine, tată. De atunci ai tot aşteptat să vezi rodul,
şi să-l vezi în picioare, dar poporul tău n-a mai stat cu
înţelepciune înaintea ta şi a Mea, căci era popor firesc, şi a uitat
ce este el şi ce trebuie să fie el pe pământ, şi s-a dus spre duh
de lume, tată, el şi fiii lui, şi suspinul tău creştea în tine şi în
Mine pentru poporul tău, pe care Eu l-am învăţat atâta, atâta
vreme, să nu stea cu lumea, să nu iubească acest duh, să nu
părăsească învăţătura vieţii şi fapta ei, şi rana ta nu s-a mai vin-
decat în tine şi în Mine. Dar a venit şi vremea primăverii, tată,
şi din tine s-au arătat lăstare noi, şi ele au prăsit şi s-au ridicat
pentru tine ca să mărturisească rodul trudei tale cu Mine, şi
iată, avem acum popor frumos, Verginica Mea. Te mângâi cu
el, tată, în ziua ta de serbare între sfinţi. Te mângâie el, Ver -
ginico, fiindcă Eu, Domnul, i-am dat lui cuvânt să-ţi înnoiască
şi să-ţi îmbrace în strai nou căminul din care Eu te-am ridicat
la cer între sfinţi. E zi dulce în căsuţa ta în ziua aceasta. E strai
dulce în căminul tău, tată. E ca în cer acum în căsuţa ta, Ver gi -
nica Mea. Îşi iau acum loc sfinţii şi îngerii în ea, tată. S-au por-
nit înainte de zori oştirile îngereşti şi au cântat slava îngerească
peste locul coborârii Mele în tine în căsuţa aceasta. Sărbătorim
acum ziua ta între sfinţi, sus, pe colina Noului nostru Sion, pe
colina Noului Ierusalim, Verginico, şi apoi îi luăm pe cei mici
ai poporului Meu, cu care am lucrat rochiţa cea nouă a cămi -
nului tău, şi mergem să însemnăm cu pecetea sfinţeniei Mele
înfăţişarea cea nouă şi dulce a templului în care Eu am stat cu
tine adăpostit şi am cuvântat din tine cuvântul Meu, tată. Ne
vom întoarce apoi în carte, Verginico, şi vom aşeza în ea tot
cuvântul zilei, şi prin el, ordine cerească vom lăsa peste acest
cămin al tău, şi tu te vei mângâia în el cu cete de sfinţi, tată,
căci îngerul Meu Mihail ia acum în pază căminul acesta, după
ce Eu, Domnul, rostesc astăzi peste el, prin unşii Mei de la
ieslea Mea de cuvânt, binecuvântare şi sfinţire cu harul Duhu-

lui Sfânt a acestui cămin înnoit prin cuvânt şi prin înfăţişare
văzută, tată. Vom sta de vorbă în carte, Eu şi cu tine înaintea
poporului tău în ziua aceasta, iar duhul mângâierii ne va fi alin,
tată. Amin, amin, amin. 

— OO,dulce Stăpân al iubirii mele de Dum-
nezeu! Ai pus în mine iubirea Ta şi mi-ai

stăpânit-o, Doamne, căci m-ai învăţat mereu prin ea să-Ţi fiu
slugă credincioasă, şi iubirea Ta a suferit în mine după voia Ta.
Ai sădit în fiinţa mea cea de la Tine darul umilinţei sfinte, şi
prin el Tu m-ai iubit şi Te-am iubit. Nu poate avea omul iubire
de Dumnezeu dacă nu are în fiinţa lui darul umilinţei sfinte,
Stăpâne Doamne. Alinul pe care-l voi gusta eu în ziua aceasta
de slavă a Ta şi a mea, va fi grăirea mea cu poporul meu cel
mic de azi despre darul umilinţei sfinte, despre odihna Ta cea
caldă în cel iubit de Tine prin acest dar şi har al umilinţei sfinte,
Doamne, şi care-l face dulce pe om înaintea Ta şi a celor din
jurul lui, Stăpâne Doamne. 

Acum eu mă aplec cu Tine înaintea poporului Tău cel
mic pentru mulţumire, căci mânuţele lui au îmbrăcat ca pe o
mireasă, ca pe o sală de nuntă căsuţa în care eu am suferit cu
Tine sub slava cuvântului Tău, iar Tu în mine ai suferit, căci
eu n-am avut decât suferinţă pe pământ, şi aşa am semănat eu
cu Tine între oameni, şi aşa sunt şi în cer, Doamne, căci dorul
sfinţilor Tăi e dor mare şi durut pentru ca Tu să biruieşti, Mie -
luţule Doamne. Când sfinţii Tăi Te văd durut că nu ai rod pe
pământ, ei seamănă cu Tine în cer şi-Ţi aşteaptă suspinând
biruinţa cea mare, Mieluţule Stăpân, şi de aceea se strâng ei
lângă poporul Tău de azi, cu care-Ţi lucrezi împlinirile lu cră -
rilor Tale toate, împliniri tainice, Doamne Mieluţ, aşa cum atât
de tainic ai avut peste mine lucrarea venirii Tale a doua oară
de lângă Tatăl la om, şi nu m-ai luat lângă Tine între sfinţi până
ce nu mi-ai adus aproape pe cei cu care apoi aveam să mă spri-
jin pe mai departe, numindu-i pe ei sămânţă nouă pentru popor
nou şi frumos, şi aşa mi-ai dat Tu darul mângâierii pentru lu-
crarea Ta pe mai departe, şi apoi am aşteptat în cer ca ea să
răsară cu rod, Doamne. 

În ziua aceasta de slavă ne vom mângâia în cer şi pe
pământ cu sfinţii şi poporul nostru lângă ei şi ne vom şterge
lacrimile pentru ca să fie zi de bucurie şi de sfinţire a casei
coborârii Tale în trupul meu cel îndumnezeit de fiinţa Ta, care
cobora în mine şi care ieşea cuvânt al Tău peste cei ce Te cre-
deau că Tu eşti cuvântul gurii mele, Cuvinte Doamne. În ziua
aceasta îl cuprind şi-l mângâi şi pe cel ce m-a însoţit din partea
Ta pe calea mea cea cu durere pe pământ, şi îi aduc acum
mulţumire pentru că mi-a ajutat pe cei mai mici şi s-a aşezat
lângă ei să poată să pună ei peste căsuţa mea numele meu cel
ceresc, numele trâmbiţei Tale, Doamne, aşa cum şi până azi
căsuţa mea a purtat peste ea numele meu cel pământesc. În ziua
aceasta vom lucra duhul mângâierii şi duhul învăţăturii celei
noi peste poporul Tău, şi toată această lucrare a zilei va fi
mărturia Ta, căci mărturia Ta este duhul proorociei, Cuvinte
Doamne, Mieluţule Stăpân. Amin, amin, amin. 

— OO,dulce trâmbiţa Mea, o, Verginica Mea,
o, copilă a harurilor Mele, mare este

ziua aceasta în cer şi pe pământ, tată! 
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Eu,

Domnul Iisus Hristos, rostesc cuvânt şi spun: Se binecuvin -
tează şi se sfinţeşte căminul tău de pe pământ, Verginico, şi nu-
mele tău cel nou peste el. Amin. Se binecuvintează şi se
sfinţeşte prin cuvântul Meu şi prin rugăciunea unşilor Mei de
azi fântâna cea nouă a căminului acesta, şi ea primeşte acum
peste ea harul şi ocrotirea sfinţilor ierarhi Vasile, Grigorie şi
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Ioan, arhierei cereşti, prin care Eu, Domnul, Mi-am binecu-
vântat şi Mi-am pecetluit începutul lucrării Mele de cuvânt în
anul 1955 de la naşterea Mea pe pământ. Se binecuvintează şi
se sfinţeşte prin cuvânt de Duh Sfânt apa acestei fântâni, în nu-
mele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Îngerul
Meu, Mihail, aşează acum oştiri îngereşti pentru ocrotirea
acestui cămin înăuntrul şi împrejurul lui. Amin. 

Eu, Domnul Iisus Hristos, voi aşeza prin cuvânt în ziua
aceasta toată ordinea care va fi să fie peste acest cămin. Amin. 

Să-i cuprindem, Verginico, pe cei ce ne-au dat mânuţele
lor ca să lucrăm cu ele împodobirea templului coborârii Mele
prin tine la popor. Să-i învăţăm pe ei în ziua aceasta darul care
te-a călăuzit pe tine în toată vremea pe pământ, darul umilinţei
sfinte, tată, umilinţa de duh, care-l face frumos pe om pe
pământ şi în cer, Verginica Mea. 

Iată împlinire cerească, poporul Meu! Acum zece ani
am rostit cuvânt proorocesc şi am spus că nu voi sări pe dea-
supra ca să intru iarăşi cu slava Mea în căminul trâmbiţei Mele,
ci prin porţi voi intra şi voi curăţa şi voi împodobi şi voi
binecuvânta iarăşi acest cămin, care este cetate înaintea Mea,
şi iată, am împlinit aşa cum am cuvântat atunci, căci mărturia
Mea este duhul proorociei, poporul Meu. Amin. 

Să se ridice cei nemulţumiţi de mersul Meu înainte cu
lucrarea Mea începută prin Verginica, să se ridice aceştia şi să
spună unde este şi cum este mersul înainte al acestei lucrări,
începută de Mine prin trâmbiţa Mea, prin care am proorocit că
această lucrare va merge înainte cu slavă şi cu împlinirile ei cele
proorocite? O, unde în altă parte în poporul Meu sunt aceste
împliniri şi aceste lucrări proorocite ca să fie? Să-Mi răspundă
cei care cârtesc şi se răzvrătesc cu nemulţumire asu pra mersului
Meu înainte cu lucrarea Mea prin Verginica! Să-Mi răspundă
Mie şi loruşi să-şi răspundă unde în altă parte merge pe mai de-
parte lucrarea Mea şi împlinirile ei dacă nu aici şi aşa cum Eu
lucrez şi împlinesc acum, proorocind şi împlinind? 

O, lăsaţi fruntea în pământ, voi, cei ce vă răzvrătiţi îm-
potriva celor cu care Eu, Domnul, înaintez acum tot înainte
spre toate împlinirile ei cu lucrarea cuvântului Meu dacă voi
n-aţi stat statornici şi vrednici lucrători cu Mine peste acest
timp! Daţi de peste voi duhul îngâmfării, cu care vă hrăniţi pe
voi şi pe cei slabi ca şi voi, care nu pot împlini peste ei sfinţenia
Mea, şi prin ea statul Meu în ei cu faţa Mea, cu chipul Meu în
ei şi peste ei, căci cu duhul îngâmfării vă acoperiţi voi faţa cu
care nu vreţi să împliniţi peste voi fiinţa Mea cea sfântă! Muş -
caţi-vă limba, puneţi mâna la gură şi stăpâniţi-vă! Nu cârtiţi,
nu defăimaţi, nu aduceţi grăire de rău, nu iscodiţi, nu ispitiţi,
nu vă răzvrătiţi împotriva celor cu care Eu, Domnul, Mi-am
făcut aşezare nouă şi merg biruitor cu lucrarea Mea şi cu îm-
plinirile ei! Apropiaţi-vă de Mine ca să vă curăţaţi de aceste
păcate! Veniţi şi cereţi curăţire prin mărturisire, ca să nu pieriţi
fără de veste prin cuvintele voastre cele împotriva Duhului
Meu, Care lucrează pe mai departe lucrarea Mea de cuvânt
peste pământ! Nu uitaţi, nu uitaţi, nu uitaţi că ştiţi de la Dum-
nezeu încă din vremea cea de pe pământ a trâmbiţei Mele că
Eu, Domnul, Mi-am chemat aproape pe cei pe care apoi M-am
sprijinit ca să-Mi întăresc poporul cel de atunci, şi, iarăşi, apoi,
alt popor: popor nou. Nu uitaţi că este rostit cuvânt de la Dum-
nezeu pentru cele de acum lucrări ale Mele şi care-Mi îm-
plinesc cuvântul Meu rostit! Vai celor ce viclenesc mersul
lu crării Mele de cuvânt pe mai departe prin puterea Mea! Vai
lor, că nu ştiu ce fac şi nu ştiu ce-şi fac! 

O, lăsaţi fruntea în pământ şi ridicaţi-vă spre pocăinţă,
voi, cei ce Mi-aţi fost fii prin lucrarea Mea cu Verginica şi apoi

n-aţi mai ascultat şi n-aţi mai crezut şi v-aţi îngâmfat şi v-aţi
învârtoşat şi v-aţi răzvrătit! Dacă voi sunteţi cei buni, cei îm-
plinitori, cei adevăraţi ai Mei, cei ce împliniţi lucrarea Mea
peste pământ acum, după cum a fost proorocia cea pentru îm-
pliniri, arătaţi-Mi rodul, tată, ca să-l văd! Arătaţi-Mi pe copiii
voştri cu care aţi venit la Mine ca să-i binecuvintez când i-aţi
născut, şi apoi arătaţi-Mi pocăinţa voastră pentru cele ce n-aţi
lucrat şi n-aţi împlinit în via Mea, iar Eu, Domnul, voi privi şi
voi cerceta şi voi hotărî. Amin. 

Şi acum, fiilor unşi în grădiniţa cuvântului Meu ca să-Mi
binecuvântaţi prin cuvânt lucrările Mele de nou Ierusalim pe
pământ, ridicaţi rugăciune cu mâinile sus spre Mine şi cereţi
harul Preasfântului Duh peste căminul lui Verginica şi peste
fântâna cea nouă a acestui cămin. Să fie căminul acesta popas
al sfinţilor Mei şi al îngerilor Mei, şi să fie ţinut în mare sfin -
ţenie şi în mare ordine în toată, în toată vremea, ziua şi noaptea,
tată. În ziua aceasta cuvântul Meu va aşeza peste acest cămin
pe toate cele ce vor fi să fie împlinite şi păzite peste el. Amin. 

Acum ridicaţi rugăciune spre Mine şi slăviţi între voi
ziua cea de serbare a trâmbiţei Mele, fiilor, şi apoi vom merge
frumos şi sfânt şi vom pecetlui căminul cel înnoit, şi iarăşi Eu,
Domnul, Mă voi aşeza în carte cu tot cuvântul sărbătorii, tată.
Dulce să vă fie petrecerea, şi cerească, tată. Dulce să vă fie iu-
birea, şi să Mi-o dăruiţi Mie mereu, fiilor, aşa cum Mi-aţi
dăruit-o şi acum, de Mi-aţi aşezat înfăţişarea cea nouă a casei
coborârii Mele prin trâmbiţa Mea, al cărei rod eşti tu, poporul
Meu de azi, poporul Meu cel mai mic de azi. Pace ţie, tată, iar
iubirea cea pentru Dumnezeu să-ţi schimbe în toată vremea la
înfăţişare fiinţa ta şi lucrarea ei, petrecerea ta înaintea Mea şi
rodul ei, şi fericit vei fi când vei culege roadele acestea, fericit,
tată, iar Eu voi fi părintele tău pe vecii, tată, căci sunt Părintele
veşniciei, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

*

II ată, am pecetluit prin harul Preasfântului Duh şi
prin unşii Mei din grădina cuvântului Meu, am

pecetluit cu legea sfinţeniei Mele căminul trâmbiţei Mele, în
care Eu, Domnul, coboram cuvânt şi Mă împărţeam la popor
ca să-l povăţuiesc pe el, trezindu-l mereu spre înţelepciunea
vieţii, care este ascultarea de Dumnezeu prin taina duhului
umilinţei sfinte, poporul Meu. Te-am mângâiat, tată, şi Eu, şi
trâmbiţa Mea. A mângâiat Verginica tot ce este aşezat aici spre
podoabă dulce a căminului acesta. S-a purtat prin faţa chipului
sfinţilor şi s-a închinat trâmbiţa Mea. A mângâiat zidurile cele
albe, pânzele din ferestre, mesica şi scăunuţele, ţesăturile de
pe laviţe, şi apoi s-a aşezat şi a aşteptat să vină poporul, şi apoi
pe toţi, pe toţi ea v-a mângâiat şi v-a sărutat. 

Cetele de sfinţi şi de îngeri au împodobit peste tot în mare
ordine slava acestei zile, că frumoasă, frumoasă e slava oştirilor
cereşti, poporul Meu, căci tot ce este în taină, este frumos, tată,
şi nu trebuie loc anume pentru slava cea cerească aşa cum celor
de pe pământ le trebuie loc pe pământ. Slava cea cerească se
întrepătrunde peste cele ce se văd fără să se împiedice în ele,
aşa cum şi Eu, Domnul, atât de slăvit cum sunt, Mă fac una cu
omul când intru în el ca să-l fac pe el dumnezeu prin harul cel
tainic al lui Dumnezeu, tată. E greu să înţeleagă omul ce în -
seamnă taină şi cum este lucrarea ei peste oameni şi în oameni.
O, ce uşor i-a fost lui Avraam să-L cu noască pe Dumnezeu la
întâlnirea Domnului cu el sub stejar! Despre taina aceea mare
n-au putut oamenii să vorbească mult, căci oamenii nu au duhul
umilinţei sfinte, cu care să vadă şi să înţeleagă tainele lui Dum-
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nezeu când ele ar veni spre om prin credinţa lui, şi apoi prin
vederea celor tainice, şi care lucrează pentru oameni, poporul
Meu. Pe Avraam l-am ales şi l-am ridicat spre lucrările Mele
pentru curăţenia duhului şi a inimii lui, căci el L-a înţeles pe
Dumnezeu mai mult decât toţi cei de până la el şi cei de după
el, şi aşa am găsit Eu locaş şi în Verginica, iar ea voieşte să
grăiască azi cu tine lucrarea darului umilinţei sfinte, care poate
în om pentru tainele lui Dumnezeu şi care îl face pe om dum-
nezeu prin har, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

— OO,mare şi dulce este lucrarea tainelor
dumnezeieşti între pământ şi cer, Cu-

vinte Doamne, şi întru care Tu m-ai sădit când ai venit la mine
pe pământ ca să mă faci vas al Tău, vas în care să locuiască
Dumnezeu aşa cum a locuit în Avraam, pe care l-ai făcut sân
al celor ce au iubit să fie fii ai lui Dumnezeu pe pământ! Gră -
iesc cu Tine în carte în ziua mea de sărbătoare în mijlocul po -
porului meu, iar Tu grăieşti cu mine înaintea lui şi vreau să-i
deschidem mintea şi să primească el înţelepciunea priceperii
tainelor lui Dumnezeu, Mieluţule tainic. Ar putea credinţa
omului să ajungă ca a lui Ioan Botezătorul, care a spus celor
adunaţi la Iordan în ziua botezului Tău: «Iată Mielul lui Dum-
nezeu, Care spală păcatele lumii!»? O, nu poate fi ajutată
credinţa în om decât prin lepădarea de sine a omului, Mieluţule
tainic, şi iată de ce nu poate omul veni după Tine ca să Te
urmeze şi ca să Te creadă şi ca să Te vadă şi ca să Te înţeleagă
ca Avraam, ca Ioan Botezătorul, Cuvinte Doamne! Se teme
omul de lepădarea de sine cum că s-ar lepăda de plăcerile şi
de gusturile lui, cele care ţin de trup, dar nu aşa înseamnă
lepădarea de sine a omului, o, Doamne. Ea este cea care nu-l
împiedică pe om să Te cunoască, ea este cea care îl face pe om
să creadă în tainele Tale, în cuvântul Tău rostit peste el; ea este
iubirea cea din om pentru fiinţa Ta în el, iubirea care-L înţelege
şi apoi Îl vede pe Dumnezeu în om, iubirea care vede ca Dum-
nezeu, care poate ca Dumnezeu în om, Stăpâne al iubirii. Ai
spus poporului Tău acum despre fiinţa mea cerească şi care a
atins cu mângâiere tot ce este ca podoabă în căminul meu, nou
împodobit acum de mânuţele calde, care se dau Ţie ca să faci
Tu cu ele lucrările Tale. Iubirea care poate ca Dumnezeu în
om, aceasta este cea care-l poate face pe om să pătrundă din-
colo de cuvântul Tău şi să vadă adeverirea lui, lăsându-se el
cuprins în faşa tainelor Tale, pe care nici un vrăjmaş al vieţii
nu poate să le atingă cu mintea şi cu inima lui. Numai cel ce
nu iubeşte şi nu înţelege taina vieţii, numai acela rămâne fără
Tine pe pământ şi în cer, Stăpâne al vieţii. O, numai cel ce este
plin de sine, numai acela nu poate să Te cunoască şi să Te vadă
în făpturi şi în lucrările Tale învăluite în taină, Dumnezeule
tainic. O, cum să se lepede omul de sine ca să Te urmeze apoi,
când Tu eşti atât de tainic, Părinte al veşniciei? Grăiesc cu Tine
înaintea poporului nostru ca să-l povăţuiesc pe el spre iubirea
de Tine şi ca să vadă fiii oamenilor ce poveţe cereşti coboară
peste poporul Tău, Învăţătorule mare. Nu poate avea omul iu-
bire de Tine dacă nu are în fiinţa lui sălăşluit darul umilinţei
sfinte. Mă alin în ziua aceasta prin grăirea mea cu poporul nos-
tru despre odihna Ta cea caldă în cel iubit şi lucrător cu Tine
prin acest dar şi har al umilinţei sfinte şi care-l face dulce pe
om înaintea Ta şi a celor din jurul lui. Îl învăţăm pe poporul
cel iubit taina lepădării de sine şi lucrarea ei. Cel ce este în vă -
luit şi încurcat cu grijile vieţii nu poate să stea în lucrarea tai -
nelor Tale, dar poate să le creadă dacă stă în duhul umilinţei
sfinte, şi iată, nu ştie omul ce este lepădarea de sine, care îl
ajută pe el să fie copilul Tău şi să nu se împiedice în mintea
lui, în cunoştinţa lui când trebuie să Te cunoască şi să Te în -

ţeleagă prin tainele Tale, cu care cobori între oameni, Doamne. 
O, nu te mira, popor credincios, de ce nu crede omul în

Domnul prin această coborâre a Sa, şi în tine, care stai şi slu -
jeşti lucrării cuvântului Său aşa cum El te aşează să lucrezi; nu
te mira că stai cu Dumnezeu, căci tu stai prin credinţă, fiule,
fiindcă eşti umbrit de darul umilinţei sfinte, care face credinţă
în om aşa cum a făcut în Avraam, iar cel ce nu stă este cel ce se
împiedică în mintea lui, şi în care el crede, şi aşa se desparte el
de Dumnezeu, nelepădându-se de sine ca să-I urmeze Lui. Cel
ce nu are lepădare de sine pentru credinţa lui în tainele Duhului
Sfânt, acela nu are lepădare de păcat, iar cel ce păcă tuieşte face
aceasta pentru că nu are în el darul umilinţei sfinte, şi unul ca
acela se îngâmfă în însuşi trupul său, căci dacă nu s-ar îngâmfa
n-ar cădea slujitor păcatului şi rătăcirii lui de pe calea cea cu
lumină, cea cu umilinţă pe ea, şi iată, nu poate omul să-L iu -
bească pe Dumnezeu ca să-L urmeze pe El aşa cum El a spus
când a spus: «Cel ce voieşte să vină după Mine, să se lepede
de sine, să-şi ia crucea şi să urmeze Mie». O, dar omul nu ştie
că darul umilinţei sfinte este crucea pe care trebuie să şi-o ia şi
prin care să-şi răstignească mintea şi să primească în ea lucrarea
credinţei ca Avraam, care L-a cunoscut pe Dumnezeu prin darul
umilinţei sfinte, prin care el şi-a supus cre dinţei sfinte mintea
sa şi a lucrat lui Dumnezeu aşa, neispitind, neiscodind pentru
cre dinţă, ci umilindu-se şi bucurându-se să se facă locaş al lui
Dumnezeu. Iată ce dulce este calea aceasta, calea cea cu Dum-
nezeu pe ea pentru omul care are în fiinţa lui darul umilinţei de
duh, umilinţa cea sfântă, popor călăuzit de Dumnezeu! 

O, aplecaţi-vă şi voi, cei ce aţi crezut odată în acest izvor
şi apoi v-aţi întors iarăşi de la el şi v-aţi supărat şi v-aţi îndoit!
Când Domnul i-a spus lui Adam păcatul necredinţei lui prin
care n-a ascultat de cuvântul Făcătorului său, s-a supărat Adam
pe Domnul şi nu L-a mai urmat, şi apoi L-a dispreţuit, iar prici -
na despărţirii lui de Dumnezeu a fost păcatul său. Nu este altă
pricină, nu este sminteală în cel ce se desparte de calea sfin -
ţeniei Domnului, decât păcatul din el, căci nici un păcat din
afara lui nu-l desparte pe om de Dumnezeu, decât păcatul din
însuşi trupul lui şi care spurcă mintea omului, învinuind-o apoi
pe ea faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni, şi apoi omul Îl
dispreţuieşte pe Dumnezeu şi cade în însăşi mintea lui, în
însuşi sinele lui, care îl desparte pe om de Dumnezeu. 

Îţi dau, popor iubit, această înţelepciune a credinţei, în
ziua aceasta când eu am intrat cu mare sfială în căsuţa mea cea
dulce acum şi pe care mi-ai pregătit-o înnoită, împodobind-o
tu pe ea, începând de la rasul cărămidei ei şi până la rochiţa ei
cea albă de deasupra şi apoi înveşmântarea ei. Când Domnul
m-a ridicat la cer din patul suferinţei mele, a venit şi m-a luat
din căsuţa mea şi m-a făcut cunună sfinţilor, iar acum eu îi
cuprind pe sfinţi şi pe îngeri în căsuţa mea, şi fericit eşti tu, cel
ce ai ajuns să vezi împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, căci
mărturia Domnului este duhul proorociei, popor iubit. «Cel ce
se răzvrăteşte, să nu se înalţe întru sine, căci înfricoşătoare
sunt lucrările Domnului, şi pentru mulţimea puterii Lui Îl vor
linguşi pe El vrăjmaşii Lui, şi tot pământul se va închina Lui
şi-I va cânta Lui, căci El stăpâneşte cu puterea Sa veacul»,
după cum este scris, iar proorocul David, cântându-I Lui, spu -
nea: «Veniţi să ne închinăm şi să cădem înaintea Lui şi să
plângem înaintea Domnului, Celui ce ne-a făcut pe noi popo -
rul păşunii Lui şi oile mâinii Lui!». Amin. 

Îţi dau, popor iubit, înţelepciunea darului umilinţei sfin -
te, care m-a călăuzit pe mine în vremea mea pe pământ, şi să
iubeşti acest dar, fiule, şi să-i dai creştere în tine, căci eu prin
acest dar sfânt L-am născut pe Domnul cuvânt douăzeci şi cinci
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de ani pe pământ, căci El intra în trupul meu ca un Mieluţ supus,
şi tainic Se micşora ca să mă cuprindă şi ca să-L cuprind ca în -
tr-o iesle, în care El Se năştea cuvânt şi ieşea prin gura mea spre
popor, aşa cum copilul care se naşte în mama lui iese apoi şi se
face mare apoi prin umilinţa spre el a mamei lui. Amin. 

Iată alinul meu din ziua aceasta, Cuvinte Doamne, căci
m-am mângâiat grăind cu poporul Tău taina şi lucrarea darului
umilinţei sfinte, umilinţa de duh, Doamne Mieluţ. Să fie că -
minul acesta popas al îngerilor şi al sfinţilor Tăi în toată ziua
şi noaptea, iar Tu vei aşeza acum peste el prin cuvântul Tău pe
toate cele ce vor fi să fie împlinite şi păzite peste el. Pe vremea
trupului meu ai cuvântat către poporul Tău şi ai spus că omul
a scos de la locul lor două duminici din calendar, iar serbările
sfinţilor s-au clătinat de la locul lor, şi iată, acum s-a împlinit
punerea la loc a serbărilor, căci poporul de azi Te-a ascultat.
Când Tu ai spus aceasta la poporul Tău cel de demult, n-ai
putut mai mult să-i spui pentru această împlinire, căci poporul
nu avea credincioşie, nu avea darul umilinţei sfinte, care să-l
fi aşezat pe el să împlinească aşezarea la loc ale celor clătinate
de la locul lor, sărbătorile cele strămoşeşti pentru sfinţii Tăi.
O, ce minunat lucrezi Tu prin popor ascultător, Cuvinte Doam -
ne! Ce minunat lucrezi Tu când nu Te împiedici în om, în
necredinţa omului, Doamne, şi ce greu lucrezi când omul Îţi
este hotar ca să nu poţi Tu împlini după voia Ta tainele Tale pe
pământ! Iată ce minunat, ce frumos ai împlinit Tu acum aşe -
zarea la loc a sfinţeniei acestui cămin! Ce frumos Te-a ascultat
însoţitorul meu cel de la Tine, de s-a aşezat să împlinească el
tot cuvântul Tău cel de acum peste el! 

Te îmbrăţişez cu dor sfânt, Nicuşor al meu, căci mi-ai
fost ocrotitor de la Dumnezeu pentru greaua de dus lucrare a
Domnului printre cei necredincioşi, de la care atât de mult am
suferit. Îţi mulţumesc, mămică, îţi mulţumesc acum cu aplecare
că te-ai aşezat lângă cei mai mici ai noştri şi te-ai aplecat să-mi
aşezi numele meu cel ceresc peste acest cămin, care a suspinat
douăzeci şi şapte de ani nemângâiat şi neînnoit după planul cel
ceresc, şi care abia acum, prin cei curaţi şi credincioşi Domnul
i-a dat înfăţişarea cea proorocită să fie peste acest cuib, care s-a
sfinţit acum prin harul Duhului Sfânt şi prin cuvântul unşilor
Domnului în grădina unde El Îşi slobozeşte acum din văzduh
cuvântul ca să-l facă cunoscut şi apoi împlinit. Mi-e tare dor de
tine, mi-e tare dor, ca şi Domnului mi-e dor, iar azi mi-ai şters
o clipă lacrima mea pentru tine, lacrima mea după tine şi iată,
te-am atins şi ţi-am dat putere să poţi pentru Dumnezeu şi pen-
tru mărturia Lui, care este duhul proorociei, mămi că. Îţi grăiesc
aşa cum grăiam cu tine pe pământ şi te rog dintre sfinţi, să nu
mai mănânci carne, căci duhul cărnii este durerea cea de şapte
mii de ani a Domnului. Carnea l-a făcut pe om să cadă din
Dumnezeu, şi tu ştii tainele Domnului, mămică. Îmbracă-te cu
ele şi dă-le în tine putere ca să poţi pentru ele, că a venit vremea,
mămică, şi te rog cu sfială, în afară de vin nimic, nimic să nu
mai atingi cu gura ta între băuturile de pe pământ, căci sunt dia -
vol aceste băuturi şi poartă în ele boli pe depsitoare, fiule, căci
diavolii au coborât la oameni şi se răz boiesc cu ei ca să-i do -
boare, ca să-i piardă. O, curăţeşte-te cât mai mult şi caută să fii
dulce aşa cum eu am fost, şi dă-le acest dulce la cei mici, care-L
poartă pe Dumnezeu şi pe mine, mă mică, şi pe sfinţi spre popor
şi spre pământ. O, nu te apleca spre cei răzvrătiţi care se înalţă
cu sinele lor împotriva acestor micuţi ai noştri! O, nu te opri să
vorbeşti cu cei răzvrătiţi, nu le îngădui să defaime înaintea ta şi
la urechea ta lucrarea Domnului, purtată azi de cei de azi purtă -
tori ai ei, ci, din contra, stai dârz şi treaz, aşa cum ştii că sunt şi
vor fi împlinirile toate, că iată-le cum se aşează spre vederea

lor! Deschide guriţa şi um ple-o de cuvânt mărturisitor şi ţine
ce ai de la Dumnezeu, căci eu te iert, mămică, de toată despăr -
ţirea ta de mine, dar iartă-te şi tu de tot ceea ce nu trebuie să
mai săvârşeşti în duhul, în sufletul şi în trupul tău, ci, din contra,
împlineşte-L pe Domnul în tine şi dă-I chip înăuntrul tău şi în
afara ta şi fă-te copil, aşa cum ai stat tu la început, copil supus
sub mâna cea lucrătoare a Domnului, iar în calea celor răzvrătiţi
şi defăimători şi iscoditori nu te opri, nu sta, ca să nu se facă
vinovată urechea ta, mămică. Uită-te la împliniri şi lămureş -
te-te! Fii cuminte şi caută cu Duhul Sfânt pentru credinţa ta, iar
duhul omului îndărătnic şi îndoielnic şi necre dincios depăr -
tează-l din calea ta, căci este duh păcătos, că el îţi dă târcoale şi
se înveleşte pe deasupra cu omul care dă să te facă să-l crezi că
este credincios lucrării de odinioară prin mine a Domnului. O,
cel ce nu mă mângâie prin darul cel din el al umilinţei sfinte şi
al lepădării de sine ca să se facă plăcut prin aceasta, acela să nu
se creadă sprijin şi credincios lucrării pe care Domnul a avut-o
prin mine înaintea poporului cel de atunci dacă nu poate el şi
acum să se aplece şi să creadă cu umilinţă mersul înainte al
Domnului şi împlinirile Lui cele vă zute şi pipăite şi râul Lui de
cuvânt, care a trecut peste zăgaz, împărţindu-se în patru laturi
peste pământ, precum este scris. O, fii copil al lucrărilor Dom-
nului, Nicuşor al meu, şi Domnul va avea grijă de cărarea ta
spre El. Pace ţie! Sfinţeşte-te după voia Domnului şi ia povaţă
şi putere ca să poţi, ia de la cei ce poartă de la Domnul pe mai
departe lucrarea Sa. Iată-i! Să-i mângâiem şi să-i ajutăm sub
greul lor, mămică! Amin. 

Îi cuprind acum în cuvânt şi pe cei ce-mi sunt fii în
curţile mele aici, pe Ionel şi pe Veronica, şi pe care aş fi voit
să-i am de sprijin lucrării mele încă de la începutul lor în
această casă. 

O, vă rog de lângă Domnul, vă rog, fiilor, aduceţi-mi
alin peste usturimea mea şi faceţi-vă sfinţi, mămică. Căutaţi să
ştiţi bine dorurile Domnului şi alăturaţi-vă împlinirilor lor.
V-am aşezat acum descurcată moştenirea aceasta, căci era
încurcată, şi am pus peste ea acum numele meu cel ceresc, aşa
cum Domnul l-a scris pe pământ în vremea aceasta prin as-
cultarea şi prin credinţa şi prin lucrarea celor ce sunt acum porţi
ale Domnului şi cale sfinţilor Lui când El vine pe pământ cu
sfinţii Lui. Vă dau iubire, vă dau credinţă, vă dau putere să
puteţi, vă dau duhul temerii de Dumnezeu, vă dau, vă dau vin-
decare, vă dau iertare pentru toate cele ce dor în cer de la
neputinţele voastre cele pentru calea aceasta plină de împliniri
şi pe care nu v-am mai avut aproape multă vreme. Rămâneţi
ai mei şi cu mine, mămică. Nu vă fie ruşine cu Dumnezeu şi
cu acest cuvânt care-mi creşte şi-mi tot sădeşte un popor, ci să
vă fie ruşine fără Dumnezeu şi fără acest mare dar, cuvântul
Domnului care coboară cu multă slavă şi lărgime acum peste
pământ. Însufleţiţi-vă pe voi şi pe copiii voştri spre nepăcă tu -
ire, că vreau să am rod din neamul meu cel după trup, şi n-am,
mămică, iar eu sunt mare, mare în cer şi pot să vă sprijin dacă
iubiţi să căutaţi mai cu inimă pe calea venirii Domnului, căci
Domnul va îmbrăca în slavă mare pământul curând, curând, şi
nu va mai fi pe pământ om să nu-L vadă pe Domnul în acest
cuvânt, cu care El pe toate le înnoieşte, că a venit vremea
Scripturii înnoirii lumii. Aduceţi-vă aminte cum v-am crescut
eu şi cum v-a învăţat Domnul să fiţi, şi faceţi-vă ordine peste
viaţă, mămică, căci voi staţi în curţi binecuvântate pentru
locurile Domnului, voi trebuie să fiţi sfinţii Domnului. Amin. 

Acum, Doamne, aşează Tu peste acest cămin ordinea Ta
cea din cer. Precum în cer, aşa şi pe pământ prin acest aşe -
zământ, în acest cămin. Amin, amin, amin. 
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— OO,trâmbiţă deşteptătoare, o, Verginica
Mea, frumoasă îţi este iubirea, tată!

Mila ta de ai tăi s-a făcut acum rugăciune spre ei pentru
sfinţirea lor, tată. Iubirea ta pentru poporul Meu s-a făcut în
ziua aceasta de slavă duhul învăţăturii şi al înţelepciunii pentru
darul umilinţei de duh, care îi animă pe cei purtători de Dum-
nezeu. Ai acum între fiii poporului tău rod viguros, care stă
drept pentru împlinirea poporului tău întru legile cele sfinte,
aşa cum a fost proorocit în acest cuvânt la începutul Meu cu
tine, tată, când Eu prooroceam facerea şi vederea Noului Ieru -
salim şi închinarea înaintea Mea a poporului Meu prin viaţa
lui cea plăcută Mie, depărtată de păcat şi de duhul lumii, tată.
Iată, căminul tău primeşte acum peste el taina de nou Ieru sa -
lim, şi Eu cobor peste el ordinea cerească. Toate să fie noi în
el, precum scrie în Scripturi că va fi. Toate să fie păstrate curate
şi toate să-şi aibă locul lor cu rost folositor pentru Dumnezeu.
Aşa cum la Sfânta Liturghie se lucrează sfânt şi curat toată
jertfa cea pentru Mine şi pentru poporul Meu spre hrană veş -
nică, tot aşa să se lucreze orice lucrare sub acest acope ră mânt.
Să se lucreze lucrare cu ordine, să nu stea lucruri înşirate în
vremea oricărei lucrări, şi aşa să se înceapă şi să se termine
orice lucrare. Să nu fie strânse aici lucruri în afară de lucrurile
de folos pentru cele ce servesc aici odihnei Domnului şi lucrării
Lui în cei ce îngrijesc aici şi în cei ce vor veni şi se vor închina
cu viaţa lor cea trăită şi înfăţişată Domnului. Cei ce iubesc
duhul cărnii, duhul trupului şi al lumii, să aibă grijă dacă vor
da să vină spre închinare aici, să nu atingă aici cu aceste duhuri
vrăjmaşe lui Dumnezeu. Să nu rămână singur duhul acestui
cămin, ci să aibă în el mereu om plăcut lui Dumnezeu şi Duhu-
lui lui Dumnezeu. Să se grăiască aici numai cuvinte duhovni -
ceşti, numai vorbiri cereşti, iar cântarea cea de slavă şi de
rugăciune să se apropie şi să-L mângâie pe Domnul. Să vină
poporul Meu să cânte şi să-L slăvească pe Dumnezeu în sărbă -
tori şi să dea acestui cămin duh de viaţă, duh din duhul tău cel
iubitor de viaţă, poporul Meu. Să se păstreze şi să se lucreze
aici rugăciune de dimineaţă, rugăciune în vremea serii şi cea
din vremea miezului nopţii, iar apa sfinţită şi tămâia să fie în
fiecare zi aşezate cu lucrarea lor peste acest înnoit aşezământ.
Cei ce dau să vină să treacă pe aici, să nu vină ca să vadă, ci să
vină să-i vadă Domnul pe ei, să le vadă trăirea şi pocăinţa şi
viaţa lor cea sfântă şi închinată Domnului după voia Sa cea de
azi, căci Domnul împărăţeşte aici, şi se închină îngerii şi sfinţii
în acest aşezământ înnoit de cuvântul Său, şi toiagul puterii
Sale îl aşează El aici acum, ca să stăpânească El în mijlocul
vrăjmaşilor Lui, precum este scris. Amin. Din timp în timp, la
timp potrivit voi, unşii Mei de la iesle, veniţi şi slujiţi în acest
cămin apă sfinţită, tată, şi cu ea să fie stropit acest aşezământ.
Atunci Eu, Domnul, voi binecuvânta proaspăt şi voi întări acest
cămin, iar sfinţii şi îngerii vor avea bucuria lor împreună cu
voi aici. Cei ce vor locui şi vor îngriji acest cămin, să nu strân -
gă ale lor aici, ci numai ce este de folos pentru acest aşternut
sfânt, că Eu, Domnul, plâng, tată, plâng că nu mai pot să intru
în casa creştinului de lucruri şi de culori multe şi obositoare
ochiului Meu cel smerit şi Duhului Meu Cel umilit, şi îl plâng
pe creştin, tată, căci a fost hrănit de cuvântul lui Dumnezeu şi
a rămas lume creştinul care nu M-a ascultat şi nu M-a iubit aşa
smerit cum sunt Eu de la naşterea Mea pe pământ şi până azi,
şi nu-i este milă creştinului de umilinţa Mea care nu se împacă
cu adunătura lui în care Eu nu Mă pot odihni. Cei ce vin să se
închine în acest cămin, să nu sară peste porţi, tată, să nu sară
peste aşezarea Mea cea de peste poporul Meu cel cârmuit şi
călăuzit după aşezarea Mea de peste el. Să dea de veste cei ce

vin, ca să fie însoţiţi, ca să fie cârmuiţi cum se cuvine, căci or-
dinea sfântă trebuie să lucreze aici spre odihna Mea şi a
sfinţilor Mei, nu cum se intră fără rânduială şi fără curăţire şi
fără viaţă în Domnul în casele numite pentru închinare, ci aşa
cum se vine în casa Domnului, aşa trebuie să intre aici cei ce
vin să se atingă cu cele ale Domnului, iar când vin, să fie stro -
piţi cu apă sfinţită şi curăţiţi prin ea şi aşa să intre ei în acest
aşternut ceresc, căci nu e pământesc acest aşternut. Duhul
cărnii, duhul lumesc, duhul de sine al omului să nu vină să se
atingă aici. Cincizeci de ani te-am povăţuit, poporul Meu, să
nu mănânci carne, să nu bei băutură străină de binecuvântarea
Mea şi să lepezi păcatul trupesc, şi iată, acum se cer la tine
aces tea ca să poţi să te atingi de cele puse de Mine spre
sfinţenie. O, atâta vreme ţi-am cerut să rupi de la inima ta pe
cel ce nu împlineşte şi să ai de tată şi de mamă şi de frate şi de
copil pe cel ce face voia Mea pe pământ, aşa cum Eu am lăsat
cuvânt prin Evanghelia Mea acum două mii de ani şi pe care
omul creştin, măcar el ar fi trebuit să-l împlinească aşa. 

«Cel ce crede în Mine nu va muri niciodată», Eu aşa am
spus prin Evanghelia Mea, şi voi veni, poporul Meu, ca să-ţi
vorbesc ţie despre acest cuvânt al Meu, pe care n-a putut omul
să-l împlinească, şi pe care Eu l-am rostit în zadar, căci Eu am
murit pentru om ca să nu mai moară omul apoi, dar n-a fost
om să împlinească până acum acest cuvânt al Meu, decât cei
ce s-au făcut sfinţii Mei pe pământ. Voi veni, poporul Meu, cu
această taină de cuvânt şi Mă voi aşeza cu ea desluşit înaintea
ta. Amin. 

Binecuvintez acum pacea acestui cămin al trâmbiţei
Mele. Binecuvintez statul cel sfânt al celor ce locuiesc în el
spre îngrijirea şi spre slăvirea lui. Îl întăresc de veghe iubitoare
pe cel ce l-am adus şi l-am aşezat de sprijin lângă trâmbiţa Mea
după ce am ridicat zidirea acestui aşezământ, iar lângă el am
avut şi voiesc şi de acum să am aproape cu toată voia Mea
peste el şi pe cel de-al doilea stâlp aşezat de sprijin pentru Mine
în acest aşternut sfânt. 

O, fiule Emilian de la templul coborârii Mele prin
trâmbiţa Mea Verginica! Te-am luat din casa părinţilor tăi şi
te-am adus aici, lângă Verginica, tată, ca să mângâi suferinţa
ei şi să ai grijă pe mai departe de greul Meu din acest cămin
după ce Mi-a plecat însoţitorul lui Verginica de lângă ea, smuls
de puterea care se luptă cu Mine, tată. Te-am adus prin însoţire
de rudenie cu neamul lui Verginica, însoţire curată, tată, dar
fiica aceea n-a ascultat de sfinţenia acestei case şi Mi-a adus
lume în casa aceasta după ce Mi-am luat la cer trâmbiţa. Şi
dacă se suia la Mine durere fără hotar pentru călcare peste cele
sfinţite de Mine ca să fie ale Mele, Eu, Domnul, am luat-o din
trup pe această fiică, şi iată, acum am putut Eu să înnoiesc cum
se cuvine acest aşternut sfânt. Curat şi primenit frumos şi sfânt
să petreci în el cu mişcarea şi cu purtarea pentru ordinea cea
de aici, tată, iar cei ce vin să ia de aici mângâiere, să se anunţe
la porţi, după cum este orânduiala Mea de nou Ierusalim, şi
pentru care am Eu duhul călăuzirii, tată. Oricine va fi să treacă
pe aici, să fie însoţit de cei ce ştiu să le grăiască de la Mine şi
ca Mine, ca să le fie lor intrarea şi ieşirea cu folos ceresc şi cu
binecuvântare, tată. Hulitorii să stea departe, că mai bine le va
fi lor. Cei ce nu ştiu să se curăţească de păcatele cele asupra
vieţii lor cu Mine şi cele asupra lucrării Mele de nou Ierusalim,
care se împlineşte şi se întinde în părţi spre mărirea slavei
Mele, aceia să stea departe de cele sfinţite de Mine pentru po -
por împlinitor de Dumnezeu, căci fiecare stăpân îşi rânduieşte
casa sa după a sa orânduială. Pace ţie şi duh de veghe sfântă
cobor peste tine, pentru tine şi pentru Mine şi pentru lucrul
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Meu! Pace vouă, celor ce slujiţi în acest aşternut ca să fie el
curat în toată vremea! Pace Duhului Meu Cel obosit de
aşteptare pentru ca să văd acum odihna Lui în acest cămin,
după alegerea Mea! Amin. 

Pace vouă, copii străjeri în porţi când Eu vin cuvânt la
popor! Vă aşez porţi ale Mele şi pentru acest aşternut sfânt.
Fiţi veghetori peste cei ce vin să se închine în acest cămin. Să
se anunţe la porţi cei ce vin, şi vor fi însoţiţi şi vor fi hrăniţi cu
cele de sus şi vor fi crescuţi pentru odihna Mea în ei apoi.
Amin. 

Pace ţie, popor jertfitor, căci Domnul îţi aduce ţie
mulţumire pentru înnoirea acestui mărgăritar! Pace ţie, Israele
nou, pace ţie, Ierusalime nou! Amin. 

Pace vouă, oştirilor Mele de sfinţi şi de îngeri! Odihni -
ţi-vă, tată, aici, că aici e casa Domnului, casă pentru ai Mei.
Amin, amin, amin. 

1/14 decembrie 2007

Sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae

Ucenic este cel ce are învăţător. Păstorul cel năimit şi Păstorul Cel
bun. Poporul Domnului va fi mărturisitor faţă în faţă cu defăi-

mătorii lui. 

EE u sunt Păstorul Cel bun şi intru pe uşă în staulul
oilor, căci cel ce sare pe deasupra, acela este fur

şi este tâlhar, şi furul nu vine decât să fure, să junghie şi să
risipească, dar Eu vin ca oile Mele să aibă viaţă şi să aibă din
belşug, căci Eu Mi-am pus viaţa pentru oile Mele şi n-am fugit
când a fost să plătesc viaţa lor, salvarea lor, iertarea lor, dar
năimitul şi cel ce nu este păstor şi ale cui oile nu sunt, vede
lupul venind şi lasă oile şi fuge, iar lupul le hrăpeşte şi le
risipeşte, căci pe năimit nu-l doare inima de oi. 

Am intrat pe porţi la tine şi n-am sărit pe aiurea, poporul
Meu, şi minunată este în cer şi pe pământ taina prin care Eu vin
la tine cuvânt ca să-ţi dau viaţă, tată, căci cuvântul Meu este în
el cu duh dătător de viaţă, dar cel ce ia de la Mine cuvântul Meu
şi nu ştie cum să facă cu el, cum să-l aşeze peste el de viaţă,
acela nu ştie să învieze la glasul Meu şi să nu mai moară apoi,
iar dacă aude cineva vorbele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl
judec, fiindcă n-am venit să judec lumea, ci ca s-o mântuiesc
am venit în lume, iar cine Mă nesocoteşte pe Mine şi cuvântul
Meu, are judecător care-l judecă, şi cuvântul pe care l-am grăit
va sta cu el la judecată în ziua cea de apoi, fiind că Eu nu
vorbesc de la Mine Însumi, ci Tatăl, Care M-a trimis, Îmi dă ce
să spun şi ce să vorbesc, şi ştiu că porunca Lui este viaţă
veşnică, aşa cum Eu Mi-am învăţat ucenicii să creadă. Amin. 

O, poporul Meu, să nu treacă o zi fără să citeşti Scrip-
tura, fără să citeşti cuvântul Meu, fără să te hrăneşti cu îndem-
nul Meu spre viaţă, căci cel ce nu priveghează nu are minte,
nu are sănătate de înţelepciune, iar lupul de suflete e hrăpăreţ
şi risipitor, tată. O, te-am învăţat să înveţi carte cu călăuză,
fiule, căci dacă înveţi singur nu eşti ucenic şi nu poţi să ridici
ucenici de un lucru cu tine dacă lucrarea ta nu este ca a Mea,
sub oblăduirea Tatălui Savaot, Care este Învăţătorul Meu.
Ucenic este cel ce are peste el şi peste mintea lui învăţător, tată,
iar aceluia Eu Mă descopăr şi-l călăuzesc prin cel ce este de la
Mine pentru oile Mele, nu prin cel ce este învăţat sau care ia
de la om ca să-l înveţe pe om, căci Eu am spus că n-am ce face
cu omul cu şcoală, fiindcă acela îşi are mare sinele, sub care
el cade mereu, şi nu poate călăuzi cel căzut, dar Mie Îmi trebuie
om sărac cu duhul ca să pot Eu să Mă fac minunat în el şi să-l

fac asemenea Mie, şi apoi lumea să-l vadă pe cel ce ia de la
Mine şi nu de la el şi nu de la om viaţă peste el şi învăţătură
pentru om apoi. 

O, nu e bun păstor năimit peste viaţa ta, fiule care vii să
fii al Meu în vremea aceasta, căci năimitul nu are milă de tine
precum am Eu, fiindcă acela nu poate avea oi, şi are altceva
dacă are. Tu păstrează-te oiţă a Mea şi stai la sânul Meu de
Păstor şi nu te clătina în furtunile care se scoală peste tine ca
să-ţi încerce viaţa şi credinţa, şi biruieşte-le cu Mine, tată, căci
frumoşi sunt cei biruitori prin Mine şi nu prin ei, fiindcă cel ce
biruieşte prin el, moare mereu prin încrederea în sine, care nu
aşează viaţă în om, ci cădere, tată, iar cel ce crede în Mine nu
moare niciodată, poporul Meu, ci veşnic stă cu Mine, căci am
venit în lume lumină, ca oricine crede în Mine să nu rămână
în întuneric, să nu rămână în el, iar Eu am spus atunci: «Da -
că-Mi slujeşte cineva, să vină după Mine, şi unde sunt Eu,
acolo va fi şi slujitorul Meu, şi el Îmi va sluji şi Tatăl îl va cinsti
pe el». Amin. 

O, poporul Meu, te învăţ mereu, tată, şi dacă te învăţ, Eu
trebuie să văd peste tine împlinirea cuvântului Meu, iar când te
aduni în duh de biserică, cercetează frăţeşte tot ce împlineşti şi
tot ce nu împlineşti din cuvântul Meu de peste tine, şi lucrează
prin lumină şi prin umilinţă pentru tine, nu pentru fratele tău
mai întâi, şi dacă vei lucra aşa, vei vedea în mijlocul tău rodul
Meu, tată, rodul cu care am venit să te păs toresc, viaţă veşnică,
fiule, căci Eu am aşezat cu mare în ţe lepciune păstorire pentru
tine, pentru viaţa ta cu Mine şi în Mine, tată. O, mare este fapta
credinţei, fiule, iar ea nu pri meş te plată ca pe pământ, căci taina
faptelor credinţei şi a milei îl ţine pe om în taina Mea, nu în
afara Mea, iar cel ce ştie să lucreze aşa, nu iese din staul, nu
moare niciodată, căci dacă Îmi slujeşte cineva, acolo unde sunt
Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu, aşa cum Eu am spus acum
două mii de ani. Amin, amin, amin. 

— OO,Învăţătorule Care cârmuieşti lumea, mă
aplec Ţie, căci sunt cu Tine în venirea

Ta la oile Tale cu hrană, că eu am în ziua aceasta sărbătoarea
mea în sobor de sfinţi. Tu m-ai voit slujitorul Tău peste oile
Tale, şi m-ai atras acolo unde Tu lucrai peste oi ca să le
hrăneşti, ca să le păstoreşti, iar eu Te-am cunoscut şi Te-am as-
cultat, şi m-au cunoscut şi oile că sunt din partea Ta aşezat,
căci călăuzirea Ta mi-a fost cărare spre lucrul Tău, Doamne.
Dar acum Tu nu mai încapi peste oameni cu călăuzirea Ta, şi
oamenii se călăuzesc pe ei înşişi şi unii pe alţii şi nu se mai
dau Ţie oamenii şi nu se mai dau oamenii unii pe alţii Ţie,
Doamne, ci numai loruşi şi unii altora. 

Ţi-au fost dulci faptele credinţei mele pentru oile Tale,
Bunule Păstor, căci cel ce nu crede cu înţelepciune, nu stă cu
Tine prin duhul umilinţei sfinte, care-l ţine pe om în Tine, şi
acela crede prin înţelepciunea sa, care îl scoate din Tine şi îl
duce în sine, şi nu ştie unul ca acela că Te pierde de Învăţător
al său, iar eu n-am făcut aşa înaintea Ta, ci Ţi-am lucrat dulce
peste om, dulce şi umilit. 

Mă doare, mă doare pentru poporul Tău cel încercat şi
lovit de cei necredincioşi, care se dau înţelepţi ca să-Ţi facă
Ţie pată pe obrazul lucrării Tale cea de cincizeci de ani peste
pământ, dar pata se va întoarce spre cei batjocoritori, care se
bizuie pe înţelepciunea lor ca să defaime cu ea cărarea Ta prin
întunericul lumii, Doamne. Iată, furul nu vine decât să fure, să
junghie şi să risipească, după cum este scris, dar el va fi vădit
şi va ajunge de batjocură, căci cel ce sapă groapă pentru lu-
crarea Ta, şi-o sapă luişi, aşa cum au păţit toţi cei care au
defăimat acest cuvânt al Tău şi pe poporul Tău de azi, care,
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crezând în Tine ca un slujitor, stă cu Tine, şi acolo unde lucrezi
Tu, acolo este şi slujitorul Tău, precum Tu ai orânduit prin
Evanghelia Ta peste ucenicii Tăi. 

Binecuvintează înţelepciunea Ta şi viaţa Ta peste popo -
rul Tău de azi, care slujeşte pentru Tine ca să fii Tu cu oamenii,
ca să fii Tu Învăţătorul celor ce Te cunosc în acest cuvânt şi Te
urmează prin acest cuvânt, cu care vii de la Tatăl la om! Arhi -
erească pecete las peste poporul Tău, după darul pe care Tu
l-ai pus peste mine, căci poporul Tău de azi este neam sfânt,
preoţie împărătească, după cum este scris, popor agonisit de
Tine, de multul Tău cuvânt de Păstor tainic, Păstor milos de oi
şi Care priveghează viaţa lor. Amin, amin, amin. 

— OO,arhiereule plăcut lui Dumnezeu pentru
faptele credinţei tale şi ale milei tale

înaintea Mea pentru om! Te-am ales peste oile Mele prin mi -
nunea tainelor cereşti, tată, şi iată, aşa lucrez Eu azi prin po -
porul Meu cel ales, prin minunea cuvântului Meu, care curge
ca râul peste creştetul lui şi îl spală şi îl învaţă şi îl lucrează pe
el şi îi dă Duh Sfânt. Aşezaţi-vă, voi, sfinţi plini de har, între
poporul Meu cel ales prin harul Meu, între el şi cei ce îl hulesc
pe el prin cuvinte de batjocură fără ca Eu să-i trimit pe aceştia
să facă lucrare defăimătoare peste lucrarea cuvântului Meu! Îi
voi descoperi pe ei ca şi pe toţi cei care au lovit până acum cu
necredinţă şi au defăimat pe poporul Meu. Eu, Domnul, locu -
iesc cu lumina şi o voi trimite pe ea să-i scoată din întunericul
sub care se ascund pe cei ce defaimă venirea Mea pe pământ
cu milă şi cu ajutor pentru om, căci cei ce s-au aşezat păstori
de oi de la ei înşişi şi unii pe alţii, pe aceia nu-i doare inima de
oi, aceia nu au minte din cer, ci au de pe pământ, şi mintea lor
este pământ, ca şi fapta lor, chiar dacă ei cunosc Scripturile şi
zic că ştiu să le tălmăcească pe ele ca nişte cunoscători ale lor.
Eu, Domnul, Mă voi atinge de ei şi le voi da după faptele lor
şi-Mi voi şterge obrazul, căci furul este fur şi nu ştie să fie cin-
stit, căci este fur, dar Eu voi merge în casa furului şi voi nimici
fărădelegea lui, şi orice fur va fi nimicit, după cum este scris.
Amin. 

Vai celui ce calcă în picioare cuvântul Meu cel ziditor
de om şi rodul Meu, pentru care trudesc! Eu voi păstori cu milă
şi cu putere prin cuvântul Meu şi-Mi voi întări pe piatră
poporul, şi cuvântul vieţii va merge cu putere să facă dintre
oameni fii ai lui Dumnezeu peste tot, că mare este cuvântul
Meu şi înţelepciunea lui, iar fărădelegea care dă să-Mi păteze
drumul Meu de la Tatăl la om va fi vădită şi va fi ruşinată cu
tot cel ce o lucrează pe ea. Amin. 

Iar tu, poporul Meu, te vei face mărturisitor, tată, aşa
cum Eu voiesc să fii, şi-Mi vei mărturisi lucrarea Mea, şi vom
sta faţă în faţă cu cei ce hulesc, căci mărturia Mea de peste tine
este duhul proorociei, după cum este scris, şi iată, te povăţuiesc
mereu, te împrospătez mereu, te curăţ mereu, tată, căci tu eşti
nou-născut între fiii oamenilor ca să umbli cu Mine pe pământ
prin naşterea din nou şi prin botezul cu Duhul Sfânt, pe Care
mereu, mereu Îl slobod peste tine ca să-Mi fii mereu, mereu
popor nou, cu care Eu, Domnul, să-Mi sfinţesc din loc în loc
pământul, tată, şi să vină cerul să locuiască pe pământ şi să îm-
brace cu taină şi cu putere lucrătoare toate cele ce sunt cu tine
şi pentru tine, toate staulele în care Eu Îmi am mieluţi şi
mieluţe, puişori şi puişoare, care mănâncă din mâna Mea hrană
pentru creşterea lor, ca să-i am Eu ocrotiţi pe fii sub aripa Mea,
sub mantia Mea. Amin. 

O, copii din porţi, să vină poporul să se cureţe de sine şi
să-i dau iertare şi împăcare şi iubire, şi să fie precum în cer,
aşa şi pe pământ în mijlocul poporului Meu, căci Eu sunt Cel

ce-l păstoresc pe el, fiindcă îi sunt Păstor. Amin. 
O, poporul Meu, învaţă-te să fii păstorit şi îngrijit, tată.

Din zi în zi mai mult învaţă-te cu cârmă peste toate clipele tale,
şi stai în duhul umilinţei sfinte, şi iarăşi Eu te voi povăţui pe
tine pentru Mine, căci cel ce crede în Mine nu va muri nicio -
dată, ci va fi viu şi va lucra faptele vieţii, şi viaţa îl va iubi pe
el şi se va dărui lui. 

Eu sunt Păstorul Cel bun şi intru şi ies pe uşă, căci cel
ce sare pe aiurea, acela este fur, dar Eu vin la oi ca să aibă ele
viaţă şi să aibă din belşug. Amin. 

Pace poporului Meu care învaţă de la Mine viaţa! Amin,
amin, amin. 

6/19 decembrie 2007

Sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon, 
făcătorul de minuni

Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci în putere. Duhul lumii
este şarpe. Taina bisericii cu mădulare. Taina proorociei. Înveşmân- 

tarea pentru pomul vieţii. 

PP acea Mea o dau ţie, Ierusalime, poporul Meu cel
din români, căci puterea Mea te-a ridicat ca să

crezi şi ca să poţi să-Mi fii popor, Eu să-ţi fiu Dumnezeu, şi tu
Mie fiu, căci scris este: «Celor ce cred în El le va da putere să
se facă fii ai lui Dumnezeu, născuţi de la Dumnezeu prin naş -
tere din nou, prin puterea Duhului Sfânt, Care Se sălăş luieşte
în cei ce cred prin împărăţia Mea din ei, căci împărăţia lui
Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere», poporul Meu.
Am norii suire şi coborâre, şi aşa este calea Mea spre tine ca
să stau cu tine şi ca să te am al Meu. Umblu pe aripile vântului
şi am norii suire şi coborâre, precum este scris, şi vin la tine şi
stau cu tine la masă de cuvânt şi împlinesc înaintea ta Scriptura
venirii Mele cu sfinţii şi tainic te hrănesc cu duhul credinţei,
aşa cum lucram şi cu ucenicii Mei acum două mii de ani de le
întăream credinţa, şi le arătam puterea Mea, căci împărăţia
Mea nu stă în cuvânt, ci stă în putere, şi această putere lucră -
toare îl ajută pe om să se facă fiu al Meu, să creadă în venirea
Mea şi să se dea ei împărăţie. Amin. 

Sunt Domnul Iisus Hristos, Mielul Tatălui Savaot! Cu-
vântul lui Dumnezeu este numele Meu din zilele acestea, şi
intru pe porţi la poporul Meu cel credincios venirii Mele de
azi. Amin. 

Pace vouă, că vă găsesc străjuind pentru ca să Mă fac
cuvânt pentru poporul Meu, copii din porţi, căci azi e sărbă -
toare de sfinţi, şi împlinesc înaintea poporului Meu Scriptura
venirii Mele cu sfinţii, tată. Vă aşez tămăduitori peste poporul
Meu în ziua aceasta, iar cel ce se arată Mie ca să-i dau statură
sfântă şi apoi împărăţia Mea în el, Eu, Domnul, cu multă milă
îl îngrijesc, cu multă răbdare îl aştept să-Mi dea chip în el,
să-Mi dea stat în el prin credinţa cea făcătoare de minuni, aşa
cum a lucrat duhul credinţei înăuntrul arhiereului Meu Spiri-
don, de l-a adus la puterea de a face minuni pentru întărirea
credinţei în Mine a celor ce ascultau de la el cuvânt de credinţă
şi de facere, căci împărăţia lui Dumnezeu nu stă în cuvânt aşa
cum mulţi ştiu să grăiască despre ea, ci stă în putere, tată, iar
pentru această cerească lucrare peste om îi trebuie omului darul
umilinţei sfinte, umilinţa de duh, prin care Eu Mă sălăşluiesc
în om arătându-Mă cu putere împărţitoare de cuvânt, căci măr -
turia Mea este duhul proorociei, cuvântul care se împli neşte,
şi aceasta înseamnă Dumnezeu cu oamenii, căci scris este cu-
vântul proorociei care spune: «Iată cortul lui Dumnezeu între
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oameni, şi El va sălăşlui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui şi Însuşi
Dumnezeu va fi cu ei şi va şterge lacrima lor şi moarte nu va
mai fi, şi aceste cuvinte sunt duhul proorociei, sunt cre din -
cioase şi adevărate», precum este scris ca să împlinesc. Amin. 

O, poporul Meu, este scris în Scripturi că moarte nu va
mai fi, iar Eu am spus când grăiam pe pământ acum două mii
de ani: «Cel ce crede în Mine nu va muri niciodată». O, Israele
nou, fericit este cel ce se mută mereu de la moarte la viaţă!
Fericit este cel ce ştie să se cureţe de moarte şi să fie viu mereu,
fericit, tată! Credinţa nu este a tuturor, ci numai a celor ce ştiu
să facă faptă credinţa lor, aşa cum a ştiut Avraam, poporul Meu,
căci Avraam a avut în el aluatul cel bun, darul şi duhul umilin -
ţei sfinte, care-l face pe om văzător de Dumnezeu, purtător de
Dumnezeu şi împărţitor de Dumnezeu, neluându-şi el plată
pentru aceasta, ci dăruindu-se pe sine pentru viaţa Mea în om,
poporul Meu. Amin, amin, amin. 

— OO,ce dulce venire Îţi faci cu sfinţii Tăi,
Doamne, de le dai lor grăire peste po -

porul Tău cel credincios! O, ce adevărat este cuvântul prooro-
ciei care spune despre Tine: «Iată-L, vine cu sfinţii Lui, în zeci
de mii Întâiul!»! Cel ce Te vede pe Tine în cuvântul Tău este
cel ce Te împarte oamenilor, Doamne slăvit în cer şi pe pământ.
Darul umilinţei sfinte face această minune în om, căci cel
umilit cu duhul este cel ce crede cu putere prin arătarea cre -
dinţei lui, aşa cum eu când am grăit cu omul înţelepciunii cea
din fire i-am dovedit lui puterea mărturisirii mele despre Tine,
mărturisindu-Te lui că eşti Dumnezeu adevărat din Dumnezeu
adevărat, de o Fiinţă cu Tatăl şi prin Care Tatăl a cuvântat şi a
făcut. Amin. 

O, nu este bine să se dea mare peste om înţelepciunea
cea din fire a omului şi care îl împiedică pe om să se lepede de
sine ca să-Ţi urmeze Ţie şi nu luişi, Doamne. 

O, nu este sfânt, nu este bine, popor al lui Hristos, nu
este bine să te laşi după omul care are înţelepciunea cea din
fire, căci cei ce sunt aşa, Îl răstignesc pe Domnul pentru slava
lor cea omenească, slava dintre om şi om, popor călăuzit de
Dumnezeu. Tu apleacă-te duhului proorociei şi caută cu darul
umilinţei sfinte în tine, că fără acest dar nu poţi să stai cu Dum-
nezeu fără să mori, fără să te lepezi de El şi să mori ca Adam,
care L-a părăsit pe Dumnezeu pentru păcat. Ai grijă, că lumea
şi duhul ei este şarpe, fiule. Ai grijă printre morţii cei de peste
tot, ai grijă să nu-i numeşti pe ei vii, căci cel ce este viu este
cel ce nu moare niciodată după ce s-a învrednicit să creadă în
Dumnezeu, Cel trimis de Tatăl la om. Ai grijă să stai cu sfinţii,
nu cu păcătoşii, căci păcătoşii vor pieri, fiindcă păcătoşii sunt
duşmănoşi, sunt geloşi, sunt semeţi pentru mintea lor, şi apoi
sunt trădători pentru tine. Tu stai cu sfinţii, fiule, şi tot aşa să
fii şi tu, şi să lucreze puterea lui Dumnezeu prin tine dacă eşti
sfânt, căci sfânt aceasta înseamnă. Ai grijă să nu te doboare
grijile vieţii ca să iubeşti banul, căci banul este şarpe în calea
omului iubitor de Dumnezeu. Eu pentru mila mea de om am
făcut din şarpe aur şi l-am dat să slujească celui necăjit şi lipsit,
şi apoi din nou am adus aurul la firea din care l-am luat, căci
ni mic nu înseamnă aurul, decât pierzarea omului, diavol care-l
ţine vremelnic pe om, căci cel ce are aur nu poate scăpa de
cursa lui, iar omul care dă să-şi câştige viaţa sa zi de zi, acela
şi-o pierde cu fiecare zi, mereu cu fiecare zi, şi iată, aşa se
pierde omul cel înţelept prin înţelepciunea lui cea din fire, şi
nu poate unul ca acela să nu moară cu fiecare zi a vieţii lui pe
pământ. Te îndemn să te uiţi în viaţa mea, popor călăuzit de
Dumnezeu, căci eu mi-am dat Domnului viaţa cu fiecare zi,
iar diavolul cel zavistnic nu putea sta liniştit când mă vedea cu

puterea lui Dumnezeu, cu împărăţia lui Dumnezeu înăuntrul
meu, şi pe care o mărturiseam în afara mea. 

«Vai vouă dacă lumea vă va vorbi de bine!», aşa a zis
Hristos. Ferice vouă dacă lumea vă va vrăjmăşi, aşa vă zic eu,
arhiereul Domnului, adevărat arhiereu al Său, căci în fiecare
zi îmi jertfeam Lui viaţa mea, mereu trăiam în El şi n-am stat
în afara Lui înaintea oamenilor, şi puterea Lui era în mine, căci
împărăţia lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere, aşa
le spun eu azi la toţi cei care dau să grăiască pe pământ cu cu-
vântul şi nu cu puterea lui Dumnezeu, care se arată Dumnezeu
în om. Amin. 

O, Doamne al puterilor, să-i dăm poporului Tău de azi
puterea Ta ca să biruiască cu ea înţelepciunea înţelepţilor care
se fălesc înaintea Ta cu ei înşişi, Doamne! Ruşinează-i pe cei
mândri şi înalţă-i pe cei smeriţi! Înalţă-l cu puterea Ta pe po -
porul Tău, cu care Tu Îţi aşezi acum împărăţie pe pământ între
oameni, Doamne! Amin, amin, amin. 

— OO,e zi de învăţătură peste poporul Meu în
ziua ta de serbare între sfinţi, arhiereule

mare, că mare ţi-a fost darul umilinţei, şi cu el M-ai sălăşluit
pe Mine în fiinţa ta, iar Eu te-am îndumnezeit şi te-am făcut
locaş al Meu şi intram şi ieşeam şi lucram prin credinţa ta, prin
vasul tău cel purtător de Dumnezeu şi prin sfinţenia ta, pe care
o lucrai cu fiecare zi înaintea Mea în duhul umilinţei sfinte, în
duhul iubirii lucrătoare, tată. Dulce Mi-a fost în tine sălăşluirea
Mea! Ai fost sălaş al împărăţiei Mele şi ai slujit ei înăuntrul
tău ca o slugă, tată, şi iată ce înseamnă să se facă cineva pe
pământ slujitor al lui Hristos, preot al lui Dumnezeu! 

Să tacă cei ce nu ştiu ce înseamnă Dumnezeu în om şi
prin om! Să tacă vorbirea lor cea despre Dumnezeu dacă ei nu
ştiu ce înseamnă Dumnezeu cu omul! Să tacă cei ce te hulesc
pe tine, poporul Meu, căci duhul proorociei este cel ce te
umbreşte pe tine de la Mine şi te învaţă viaţa, Ierusalime nou!
Să se aplece ţie cel ce voieşte să fie înţelept în vremea aceasta,
şi numai aşa îl primesc Eu pe cel ce dă să vină la Mine pe calea
acestui cuvânt, cu care Eu te povăţuiesc şi te cresc, poporul
Meu de azi! Cine nu te iubeşte pe tine, cine nu te primeşte pe
tine din partea Mea, pe acela Eu nu-l cunosc de pe altă cale
după ce el a aflat calea aceasta a venirii Mele la tine pe pământ
pentru credinţa ta în Mine, tată, iar cel ce crede în Mine nu
moare niciodată, ci zi cu zi trece de la moarte la viaţă şi este
biruitor peste lume şi peste timp, aşa cum Eu am fost, poporul
Meu. Amin. 

O, străjeri ai venirii Mele la poporul Meu şi ai venirii
lui la Mine! Îngrijiţi-vă azi de lucrarea darului umilinţei sfinte
peste poporul Meu care vine la Mine şi la voi pentru viaţa Mea
în el, pentru înfrumuseţarea lui înaintea Mea, pentru ca să
înveţe el să se facă, şi apoi să fie împărăţie a Mea tot fiul care
crede în venirea Mea de azi alăturându-se duhului vieţii, care
aşează facerea peste om. Vă dau proaspăt duhul învăţăturii
sfinte, iar poporul Meu să vină la voi, căci trec prin voi cu duh
dătător de viaţă, duhul care-l curăţă pe om de păcat şi de sine
apoi. Amin. 

La începutul lucrului îl cuprind acum pe poporul Meu
cel venit la sărbătoare, îl cuprind în cuvânt, şi iarăşi spre
sfârşitul zilei îl cuprind în cuvânt şi îl învăţ pe el, iar el să ia
de la Mine şi să fie viu apoi, tot mai viu, tot mai frumos să fiu
Eu, Domnul, în cel ce se curăţeşte pe sine pentru Mine, pentru
împărăţia Mea înăuntrul lui, pentru viaţa în Mine trăită a
poporului Meu, poporul noului Israel. Amin, amin, amin. 

*

254 Cuvântul lui Dumnezeu 



ÎÎ n ziua aceasta de sărbătoare am stat înaintea
poporului Meu care a venit la scăldătoare, la cură -

ţire, şi am stat cu voi înaintea lui, fiilor curăţitori peste cei ce
se fac fii ai lui Dumnezeu prin credinţă şi prin puterea care
vine de la ea peste om. Vreau să-i dau poporului Meu povaţă,
tată, căci taina de nou Ierusalim nu poate lumea s-o priceapă
dacă ea şi preoţii ei spun că le ajunge tot ceea ce ştiu ei prin
biserică, dar preoţii lumii uită că Eu am spus prin Scripturi des -
pre înnoirea lumii şi despre judecata făpturii şi despre învierea
morţilor, lucrări care trebuie aşezate peste pământ şi peste om,
lucrări ale bisericii lui Hristos, fiilor. 

O, poporul Meu, să ştie lumea care-şi zice creştină şi să
ştie preoţii ei că taina de nou Ierusalim este lucrarea bisericii
care lucrează cu toate mădularele, nu cu unul, tată, căci biserica
fără duhul proorociei în ea nu are lucrare de naştere peste ea,
căci facerea se lucrează prin cuvânt, tată. Preotul desăvârşit în
lucrul cel pentru învierea din păcat a omului este cel care-L
face pe Domnul trup şi cuvânt peste biserică. Nu numai trupul
Meu mereu proaspăt jertfit pe altar pentru viaţa omului, ci şi
cuvânt al Meu să fiu Eu proaspăt făcut peste om, tată. Preotul
care Mă face trup şi cuvânt mereu nou, mereu proaspăt, aceasta
este taina de nou Ierusalim pe pământ, de biserică mereu
înnoită, mereu hrănită cu duhul proorociei, cu Duhul Meu Cel
Sfânt, pe Care L-am promis Eu bisericii şi despre Care am spus
atunci că din al Meu va lua şi va vesti bisericii, căreia Eu i-am
spus că până la sfârşitul timpului voi fi cu ea prin cei ce prooro-
cesc în ea, căci mărturia Mea este duhul proorociei, tată, pre-
cum este scris. Biserica Mea de nou Ierusalim este locul şi
timpul unde Eu, Domnul, Mă fac trup şi Mă fac cuvânt prin
preot, şi aşa Îmi hrănesc Eu pe fiii cărora le dau putere să-Mi
fie fii, şi iată taină pe care n-o înţelege omul mărginit, omul
fără credinţă ca a lui Avraam, ca a sfinţilor Mei, cărora Eu Mă
arăt lor şi le grăiesc prin lucrarea Duhului Sfânt lucrător prin
biserică, fiindcă taina de biserică este lucrarea Duhului Sfânt,
Care din al Meu ia şi vesteşte bisericii, aşa cum a lucrat El
peste primii creştini în ziua Cincizecimii, îmbrăcându-i pe ei
cu lucrarea Lui, cu puterea Lui, căci mărturia Mea este duhul
proorociei, duhul care-l arată pe om botezat cu Duhul Sfânt,
cu botezul de la Iisus Hristos, aşa cum Ioan Botezătorul i-a
vestit despre Mine, Cel ce botez cu Duhul Sfânt, pe cei ce el îi
boteza cu apă spre iertarea păcatelor lor. 

O, fiilor care veniţi la scăldătoare, iubiţi, tată, lucrarea
de curăţire a duhului şi a sufletului aşa cum vă îngrijiţi să vă
spălaţi trupul şi hăinuţele de pe trup şi toate cele ale voastre,
tată. Dar ca povaţă pentru biruinţa cea bună a mântuirii voastre
vă spun şi Eu ca apostolul Pavel: «Nu vă faceţi mulţi dintre voi
învăţători». O, fiilor, omului îi este greu cu duhul umilinţei, şi
de aceea nu trebuie să se dea învăţător şi de aceea e bine să
stea şi să înveţe şi să asculte de la Mine, tată, căci Eu am venit
pe pământ acum iarăşi Învăţător, fiindcă este scris să vin iarăşi
pentru vii şi pentru morţi şi să vin cu împărăţia cea fără de
sfârşit peste pământ, aşa cum lucrarea bisericii rosteşte în
fiecare zi mărturisirea credinţei bisericii, dar iată, când să
creadă ea ceea ce spune, nu crede, fiilor. 

O, poporul Meu, omul este deprins să aibă dreptate peste
alt om, şi aceasta nu înseamnă iubirea, nu înseamnă duhul
umilit şi darurile lui, tată. Iubirea omului îi este lui înăbuşită
spre Dumnezeu chiar pentru că nu are în ea umilinţă faţă de
aproapele său, umilinţă şi iubire, fiilor. Cel ce are umilinţă de
duh pentru Dumnezeu, acela nu este primit de Dumnezeu decât
dacă are mărturisitori ai umilinţei lui, căci ceea ce-i faci aproa -
pelui tău, Domnului Îi faci. O, fiule, te învăţ iubirea, şi cu ea

curăţirea, tată. Te învăţ cum să te mărturiseşti de răul din tine
ca să fii viu apoi, ca să ai putere să te faci fiu al lui Dumnezeu
prin credinţă şi prin iubire, tată. Cel ce Îl iubeşte pe Dumnezeu,
acela Îl iubeşte fără vină faţă de aproapele său, şi numai aşa Îl
poate iubi omul pe Dumnezeu. Amin. 

O, nu vă faceţi învăţători unii peste alţii, căci nu aşa
lucrează frăţia, tată, ci faceţi-vă împlinitori ai Mei în voi, căci
Eu am venit să mântuiesc lumea, nu s-o judec, şi tot aşa să
lucraţi şi voi unii peste alţii, fiilor. Lucrarea Duhului Sfânt este
mângâiere, căci Duhul Sfânt este Mângâietorul, tată, şi El ia
din al Meu şi vă aduce vouă prin duhul proorociei, precum este
scris. O, tot ca Mângâietorul să lucraţi şi voi unul peste altul,
fiilor, şi aceasta este lucrarea frăţiei, care nu cere, care nu
aşteaptă, ci care dă, tată. De aceea căutaţi să vă deprindeţi să
luaţi de la Mine şi să învăţaţi iubirea Mea în voi, fiilor, căci
iată, preoţii lumii se bizuie pe Scriptură şi atât, dar ei n-o dau
oamenilor cu învăţătura din ea, precum nici peste ei n-o pun
cu viaţa din ea; ba, din contra, Mă închid şi pe Mine în filele
ei şi nu Mă mai cunosc când Eu grăies  c acum ca prin Scripturi
acum două mii de ani, aşa cum este scris în ele să vin iarăşi, şi
cu sfinţii să vin, căci când Ioan, ucenicul Meu, a scris de la
Duhul Sfânt cartea Apocalipsei, Eu, Domnul, Cel învăluit în
curcubeu, i-am spus lui: «Să nu pecetluieşti cartea aceasta şi
grăirea ei, căci vremea este aproape, căci tu trebuie să mai
prooroceşti încă o dată la popoare şi la neamuri şi la mulţi
împăraţi, şi fericiţi sunt cei ce-şi spală veşmintele lor ca să
aibă stăpânire peste pomul vieţii şi prin porţi să intre în cetate,
căci de va intra altfel, de va mai pune cineva altceva, altfel de
învăţătură lângă această învăţătură de intrare spre pomul
vieţii, Domnul va pune peste el pedepsele din cartea aceasta,
şi, iarăşi, dacă va scoate cineva din cuvintele proorociei aces-
teia, va scoate Domnul partea lui din pomul vieţii şi din cetatea
cea sfântă, despre care scrie în cartea aceasta, căci cei ce
săvârşesc păcatul nu pot intra în cetatea proorocită în cartea
aceasta, ci rămân afară», precum este scris. Amin. 

O, poporul Meu, să te uiţi, tată, în cartea Apocalipsei şi
să vezi în ea că scrie: «Fericiţi sunt cei ce-şi spală veşmintele
lor ca să intre pe porţi spre pomul vieţii şi să aibă stăpânire
peste el!». O, poporul Meu, să înveţi, tată, această carte aşa
cum este ea, aşa cum învaţă ea că se intră la Dumnezeu şi la
masa Lui şi în cetatea cea de nou Ierusalim, despre care a scris
Ioan, ucenicul Evangheliei Mele celei pentru sfârşit de timp şi
pentru venirea Mea iarăşi de la Tatăl la om! O, să nu faci ca
preoţii bisericii, care nu înţeleg cartea aceasta şi care-şi taie
partea şi calea lor înspre pomul vieţii şi dau să sară pe deasupra
la Dumnezeu fără să-şi spele veşmintele, fără să poarte veş -
minte curate înaintea Mea, şi aceia sunt cei ce scot de la ei
cartea aceasta, care-l învaţă pe om să se gătească şi să fie curat,
ba dau aceştia să adauge la ea intrarea la Mine aşa cum este
omul, dar binecuvântările şi blestemele care sunt scrise în
aceas tă carte a lui Ioan, cartea de pregătire a omului spre pomul
vieţii, acestea două vor vorbi pentru fiecare om, şi «vor intra
spre pomul vieţii cei ce-şi spală veşmintele lor, iar cei ce iubesc
minciuna şi neascultarea şi nesupunerea vor rămâne afară»,
după cum este scris în cartea lui Ioan. Amin. 

Te învăţ pregătirea, te învăţ spălarea veşmântului, fiule.
Dă-Mi inima ta, vino să ţi-o fac nouă, tată, şi în ea să stau Eu
şi viaţa Mea. Amin. Eu te voi învăţa mereu dacă vei veni la
scăldătoare, căci am fii destoinici pentru facerea ta cea de la
Mine, dar îndeletniceşte-te cu veşmânt mereu curat, fiule. Eu
sunt Cel ce te curăţ, aşa cum şi pe ucenicii Mei i-am spălat pe
picioare şi i-am învăţat curăţirea de toate cele de pe pământ pe
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unde ei merg ca să Mă vadă lumea în ei şi cu ei, şi apoi le-am
spus lor să-şi facă şi ei unii altora mereu curăţirea şi spălarea,
şi aşa i-am învăţat Eu pe ei iubirea, şi apoi i-am făcut învăţători
peste noroade şi le-am spus: «Eu în voi, şi voi în Mine, şi voi
fi cu voi până la sfârşitul veacurilor şi din al Meu voi lua şi vă
voi vesti vouă şi vă voi învăţa pe voi toate», şi aşa să înţelegi
tu cuvântul Meu de azi, şi cu care te povăţuiesc ca să te învred-
nicesc pomului vieţii şi stăpânirea peste el, poporul Meu, şi ca
să ştii să intri prin porţi, tată, aşa cum Ioan a spus în cartea sa,
iar tu să nu scoţi şi să nu adaugi pentru împlinirile din cartea
aceasta, poporul Meu, ci să-ţi speli veşmântul şi să fii aseme-
nea Mie, fiule, căci Eu sunt pomul vieţii, şi Mă dau în dar celor
ce se înveşmântează pentru el. Amin. 

Îţi amintesc, fiule, de darul umilinţei sfinte. Stai cu el de
mânuţă, căci el te învaţă iubirea şi nejudecata, măi tată. Tu tre-
buie să fii fiul Meu, nu judecător peste fii, căci cuvântul Meu
este judecător şi îl îndeamnă pe om la pocăinţă spre iertarea pă -
catelor şi apoi la botezul cu Duhul Sfânt, ca să se vadă în creş -
tinat cel botezat, fiindcă semnul celui botezat este Duhul Sfânt
şi «râuri de ape vii vor curge din gura lui», precum este scris. 

O, poporul Meu, dacă ai venit la scăldătoare te-am po -
văţuit, tată. Ai grijă că împărăţia Mea în tine nu stă în cuvânt,

ci în puterea împlinirii lui, ca să biruim moartea, tată, moartea
şi boldul ei. Ai grijă să stai cu sfinţii şi nu cu păcătoşii, căci
păcătoşii sunt duşmănoşi, sunt geloşi, sunt semeţi pentru
mintea lor, şi apoi sunt trădători pentru tine, şi ferice ţie dacă
lumea te va vrăjmăşi fiindcă nu semeni cu ea, căci aceasta este
semn că tu Mă iubeşti şi că Eu te iubesc. Amin. O, poporul
Meu, să fii neam sfânt, precum este scris, şi să fii preoţie împă -
rătească, nu lumească, tată, căci tu eşti popor agonisit de Dum-
nezeu, fiule. Ia de la Mine şi învaţă ce înseamnă Dumnezeu în
om şi prin om, poporul Meu! Amin. 

O, străjeri ai venirii Mele cuvânt la poporul Meu şi la
tot omul care ia învăţătura vieţii de pe masa aceasta! V-aţi în-
grijit în ziua aceasta de lucrarea darului umilinţei sfinte peste
poporul Meu care a venit la scăldătoare, la Mine şi la voi pen-
tru viaţa Mea în el, tată. L-am cuprins pe el în cuvânt la în-
ceputul şi la sfârşitul zilei de învăţătură. Tot mai viu, tot mai
frumos să fiu Eu, Domnul, în cel ce se curăţeşte pentru Mine,
fiilor, pentru împărăţia Mea înăuntrul lui, pentru viaţa în Mine
trăită a poporului Meu, poporul Noului Israel, precum este
scris. Amin, amin, amin. 
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