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«Am vãzut apoi în mâna dreaptã a Celui ce ºedea pe tron, o carte scrisã
înãuntru ºi pe dos, pecetluitã cu ºapte peceþi. ªi am vãzut un înger puternic, care
striga cu glas mare: Cine este vrednic sã deschidã cartea ºi sã desfacã toate peceþile
ei?»

Apocalipsa, 5/1-2

«Eu sunt Fiul Tatãlui Savaot, Dumnezeu din Dumnezeu, iar Dumnezeu este mai
înainte de toþi vecii. 

Eu sunt Domnul Iisus Hristos, aºa cum Mi-a fost numele pe pãmânt acum douã
mii de ani. 

Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, aºa cum Îmi este numele acum când vin pe
pãmânt cuvânt. Amin.» 

Citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 26 septembrie/9 octombrie 2003 

«Iar acum zidesc zidire cereascã în mijlocul tãu ºi ridic apoi între pãmânt ºi cer
cartea judecãþii fãpturii, cuvântul Meu cel de cincizeci de ani în mijlocul poporului
român, cuvântul care cheamã omul de la moarte la viaþã, de la vremelnicie la
veºnicie, de la pãcat la sfinþenie, ºi pe morþi la înviere, poporul Meu. ªi dupã ce voi
ridica aceastã carte între pãmânt ºi cer, voi mai rãbda încã un pic de vreme de har, ºi
apoi voi face toate neamurile pãmântului sã se aplece venirii Mele, sã vadã scaunul
domniei Mele în mijlocul neamului român, în mijlocul tãu, poporul Meu.» 

Citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 25 martie/7 aprilie 2005 



De ce trebuie cititã aceastã Scrisoare? 

Atunci când primeºti o scrisoare semnatã de un anume cunoscut, o deschizi ºi o citeºti, ºi apoi îþi dai seama
cã ea este sau nu autenticã. Aºa se întâmplã ºi cu Scrisoarea de faþã: dacã n-o deschizi nu-i cunoºti conþinutul, ºi
dacã nu-i cunoºti conþinutul nu-i poþi constata autenticitatea. 

La o primã lecturã Cartea se poate structura pe scrisori de cunoaºtere (de recomandare), prin care Autorul Se
prezintã în fiinþa lui Dumnezeu Fiul dialogând cu omul prin mijlocirea Duhului Sfânt, pãstrând întregimea Sfintei
Treimi. 

Apoi sunt scrisori de intenþie, prin care Dumnezeu Îºi face cunoscut planul Sãu. 
Un alt fel de scrisori sunt acelea prin care Dumnezeu îi semnaleazã omului anumite scãpãri de la legea cea

dreaptã. Meritã citit! 
Sunt apoi acele scrisori prin care luãm cunoºtinþã despre un popor împlinitor, un popor nou, poporul Noului

Ierusalim, prin care vedem cã poruncile ºi învãþãturile lui Dumnezeu nu sunt imposibil de împlinit. Meritã sã
cunoaºtem acestea! 

Un alt fel de scrisori de luat aminte înfãþiºeazã durerea lui Dumnezeu (Pãstorul) pentru preoþi (ciobanii), care
s-au îndepãrtat de la legea adevãrului devenind „cãlãuze oarbe“ pentru turmele rãtãcite, lupi îmbrãcaþi în piei de
oaie, care ucid oile mai degrabã decât sã le îngrijeascã. 

Între Dumnezeu ºi poporul român este o tainicã legãturã, pãmântul României fiind primul pãmânt ieºit de sub
ape la Facere, primul pãmânt ieºit de sub ape dupã potop. Pãmântul român, mai precis grãdina cuvântului, de la
Pucioasa, este pãmântul din care Dumnezeu l-a fãcut pe Adam. Tot pãmântul român este cel dintâi petec de pãmânt
care va fi înnoit la acest sfârºit de veac. Meritã sã citim! 

Aflãm, aºadar, cã românul nu a fost niciodatã singur ºi cã de la începutul comunismului Dumnezeu l-a însoþit
în suferinþele sale îndemnându-l sã se supunã material ºi sã fie liber spiritual. Se vesteºte prin acest cuvânt moartea
lui Ceauºescu, cãderea comunismului la o datã fixã. Meritã citit! 

Un loc aparte îl ocupã regele Mihail al României, cãruia Dumnezeu i-a vestit întoarcerea acasã, lucru care,
de altfel, s-a ºi împlinit. Meritã citit! 

Arhiereul Irineu Pop Bistriþeanul, patriarhul investit de Dumnezeu, este un capitol pãtrunzãtor, o disputã cu o
mizã majorã. El este cel prin care Dumnezeu aºeazã la loc calendarul ºi legea creºtin-ortodoxã a sfinþeniei ºi
împãcarea cu  Dumnezeu a României. Foarte important de ºtiut! 

De multe ori, Cuvântul revine la dragostea dintâi, a facerii omului, la chipul cel adevãrat al omului creat de
Dumnezeu. Acest chip îl regãsim restaurat în chipul Maicii Domnului, dar ºi al tuturor sfinþilor, dintre care
strãluceºte sfânta Virginia, a ºasea trâmbiþã apocalipticã, prin care Dumnezeu ªi-a început aceastã lucrare de Cuvânt
acum cincizeci de ani. Lucru demn de luat în seamã! Lucru care nu poate fi trecut cu vederea! 

Tonul discursului teologic este blând ºi smerit, dar nu lipsit de acea strãlucire paternã ºi regalã prin care
Dumnezeu Se întoarce sã-ªi ia în primire împãrãþia. Aceastã apropiere de om, pe care Cuvântul o înfãptuieºte prin
plânsul purificator al Tatãlui pe umãrul „fiului risipitor“, este o Baladã care pe nimeni nu poate lãsa rece. 

Omul contemporan nu vede faþa lui Dumnezeu, iar Dumnezeu nu vede decât spatele omului. Adevãrul acesta
trebuie sã ne înfricoºeze ºi sã ne dea de gândit. Meritã sã meditãm la acest lucru, citind paginile Vieþii. Fiecare om
se priveºte în oglindã ºi acolo se vede aºa cum este, bun sau rãu, mincinos sau iubitor de Dumnezeu, frumos sau
urât, slab sau gras, având haine strãlucitoare sau ponosite. Cu atât mai mult, Cartea de faþã este o oglindã a
adevãrului în care ne vedem mai ales urâþenia ºi goliciunea. Meritã s-o citim spre a ne vedea adevãrata faþã! 

Parcurgând paginile acestei cãrþi, cititorul onest Îl recunoaºte pe Dumnezeu; cititorul rãbdãtor aflã tainele
vieþii; cititorul dezinteresat se atinge de izvorul vieþii ºi într-o bunã zi îºi va da seama de gustul neasemuit al apei
din care a bãut cu nepãsare; cititorul revoltat ºi rebel va fi aidoma lui Goliat, care a cãzut sub lovitura plecatã din
praºtia lui David. Tot cititorul va avea de câºtigat. 

Cel care nu citeºte Cartea rãmâne un orb rãtãcit într-o lume rece, dar acesta nu are dreptul sã ridice cuvânt
împotriva Cuvântului lui Dumnezeu.

Marian Zidaru 



NOTÃ  ASUPRA EDIÞIEI 

Tainica împãrãþie a lui Dumnezeu 

Douã mii de ani de derivã spiritualã 

Cândva erau mai mulþi sfinþi pe pãmânt, iar cãrþi sfinte, mai puþine. Strãmoºii noºtri, cu mâini tremurânde de
înfiorare, le rãsfoiau ºi ziceau: „O mie ºi încã o mie ºi gata, vine sfârºitul“. A rãmas aºa, doar o vorbã, cãci în Scrip-
turile din vremurile noastre s-a amestecat omul îndrãzneþ, ºi acum scrie „mii de ani“. Totuºi, tensiunea pe care o
inspira anul 2000 a trecut. Zilele se deruleazã aparent normal, deºi sunt mult mai scurte, ca o clipã. Intrãm în crizã
de timp, prinºi în realitatea pe care o vedem ºi o auzim, iar când mai apucãm, privim cerul ca sã vedem cât e de fru-
mos sau sã vedem care mai e starea vremii. Absorbiþi de griji, uitãm de realitatea netrecãtoare în care ne miºcãm ºi
respirãm; ea, prin care existã fiinþa noastrã, ºi cu care ne vom confrunta fulgerãtor într-o zi. Poate cã ne aºteptãm la
ceva spectaculos: trâmbiþe, crucea pe cer... ºi iatã cã semnele sfârºitului vin ºi trec pe lângã noi în chip firesc, ºi
riscãm sã ne asemãnãm cu fata babei, care n-a cunoscut-o pe zâna cea bunã ca sã-i facã bine ºi sã-ºi ia rãsplatã bunã.

Pentru mulþi, Hristos a rãmas un oarecare ºi la prima Lui venire. Pentru cei care au crezut, atunci a fost sfâr-
ºitul lumii ºi începutul împãrãþiei lui Dumnezeu, iar ei s-au înscris cu trãirea lor în anul întâi. Dar noi trãim chiar
sfârºitul ºi nu ºtim sã-l vedem, sã-l simþim, cum nu simþim aerul viciat cu care ne-am obiºnuit ºi nu-i mai simþim
primejdia. Când a pierit din noi frumuseþea chipului edenic ºi am uitat menirea noastrã, când am uitat glasul Fãcã-
torului Care ne-a zidit ºi când chemarea lãuntricã a dimensiunii noastre veºnice a amuþit, ce sfârºit sã mai aºteptãm?
Ne sfârºim curiozitatea febrilã în ºtiri trecãtoare, uitând ºtirea de ultima orã: vine Domnul! Cu douã mii de ani în
urmã, ucenicii priveau cu dor în zare sã li Se arate Domnul ºi Învãþãtorul lor, iar noi, hãrãziþi sã trãim vremea
glorioasã a capãtului operei de mântuire, suntem anesteziaþi de rãceala credinþei. 

Cel Care i-a însoþit întotdeauna pe ai Sãi prin cuvânt proorocesc, i-a cuprins pe români în cea mai mare lucrare
a tuturor veacurilor: Cuvântul Lui, fãrã capãt, izvorând ca un râu din tronul vieþii ºi adãpând pãmântul, cum stã scris
în filele Apocalipsei (v. Apocalipsa, 22/1).

«Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, ºi am venit sã-Mi gãtesc calea celei de a doua arãtãri, aºa cum este scris
în cartea Mea», grãia Domnul în anul 1955 prin sfânta Virginia, vasul ales prin care a povãþuit un popor vreme de
25 de ani. De atunci, glasul Lui din cer n-a mai avut odihnã, înfruntând biruitor împotrivirile timpurilor omului. La
început se strecura ca un firicel de apã vie printre stânci; astãzi s-a fãcut ºuvoi de învãþãturã, mângâiere ºi putere,
care curãþã ºi sfinþeºte, lãmureºte ºi albeºte, boteazã ºi înnoieºte. Iar noi un singur rãspuns putem da pe placul Lui:
voinþa facerii din nou a fiinþei noastre. 

«...ªi numele Lui se cheamã Cuvântul lui Dumnezeu...» (Apocalipsa, 19/13) 

Dar cum ºi ce mãrturiseºte Domnul despre Sine ºi despre venirea Sa? 
«...Eu sunt Domnul Iisus Hristos. Nu sunt în trup, dar nu mai e mult ºi voi veni în trup, ºi în trup voi despãrþi vea-

curile: pãmântesc, de cel duhovnicesc. Voi face un veac nou, care nu se va mai schimba ºi nici nu se va mai tulbura.» 
(citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 6/19 ianuarie 1975)

«...Sunt Mirele Cel din cer. Am venit sã-Mi îmbrac mireasa în hainã cereascã ºi sã-i pun cununa acestei vremi de glorie. 
...Iatã vremea aceea când omul trebuie sã intre înapoi în grãdina Edenului, de unde a cãzut, în starea cea

îngereascã, în starea cea fãrã pãcat, în starea cea de duh ºi de har.» 
(citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 23 aprilie/6 mai 1991)

«...Eu am scris în carte o mie ºi încã o mie pânã la venirea Mea, dar omul bisericii din lume a scris drum
lung, cãruia nu i se cunoaºte capãtul. A scris „mii de ani“, a adãugat la numãr ºi a scos venirea Mea. ªi dacã aceia
care au scos Mi-au tãiat Mie numãrul ºi drumul, dacã ei stau în nepãsare, aºa stã ºi turma lor.» 

(citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 2/15 februarie 1995)



«...Eu sunt Cel ce am fost, ºi sunt Cel ce sunt. Tatãl este cuvântul Meu în tot ceea ce împlinesc. Când eram
cu trupul vãzut pe pãmânt, am dat cuvânt la cei ce M-au întrebat: „Doamne, când va fi venirea Ta ºi ziua aceea?“.
Eu le-am spus cã „Despre ziua aceea nu ºtiu nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatãl. De aceea, privegheaþi“.
Dacã nu le-aº fi rãspuns aºa, nu le-aº fi putut spune: „Privegheaþi, cã nu ºtiþi ziua când vine Fiul Omului“. 

Am spus cã numai Tatãl ºtie. O, dacã numai Tatãl ºtie, Eu nu mai vin? Ce vrea sã spunã omul care se ascunde
de venirea Mea zicând cã numai Tatãl ºtie? O, Tatã al Meu, ce vrea, oare, omul sã zicã? 

O, Tatãl Meu Savaot, Eu sunt cuvântul Tãu, ºi Tu eºti cuvântul Meu, dar oamenii Mã despart în inima lor de
Tine, ºi zic cã numai Tu ºtii, ºi Eu nu. Omul cel vechi e burduf vechi, ºi nu încape vinul nou în burduf vechi. Învã-
þãtura Mea cea nouã e pentru oameni noi, care stau pregãtiþi întru venirea Mea în toatã vremea, cãci Eu sunt în
toatã vremea ºi vin în toatã vremea ºi vin ca un fur, când nimeni nu se aºteaptã sã vin. Amin. 

Tatã Savaot, Mã fac punte pentru Tine. Scoalã-Te în cuvânt pentru Fiul Tãu. Eu n-am grãit de la Mine Însumi
când am spus: „Nu ºtiu nici îngerii, nu ºtie nici Fiul, ci numai Tatãl despre venirea acelei zile“. Tu eºti Dumnezeu
Tatãl, iar Eu sunt Dumnezeu Cuvântul, Fiul Tãu, cuvântul Tãu, Tatã. Amin, amin, amin. 

— O, Fiule Emanuel, Tu eºti Fiul Meu, Cel Unul nãscut din Mine, înainte de veci, Dumnezeu adevãrat din
Dumnezeu adevãrat, prin Care toate s-au fãcut. O, Fiule scump, nimic n-am fãcut decât prin Tine, cãci Tu eºti cu-
vântul Meu, ºi prin Tine se împlinesc toate. Amin, amin, amin. Nu prin Mine, ci prin Tine, Fiule, cãci Tu eºti Fiul
Meu, ºi le-am spus oamenilor sã asculte de Tine, tatã. Aºa le-am spus: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit. De El sã
ascultaþi“. În toate nu Te ascultã oamenii, dar iatã în ce s-au gãsit sã Te asculte, Fiule durut! Cei ce nu iubesc ºi
nu doresc venirea Ta, au gãsit acest cuvânt al Tãu ºi s-au fãcut credincioºi împotriva venirii Tale, dar Eu sunt Tatãl,
ºi ºtiu mereu venirea Ta pe pãmânt. Cuvântul acesta: „Nu ºtie Fiul, ci numai Tatãl“, acest cuvânt l-ai spus Tu, Fiule.
De ce-l spune ºi omul? Pentru ce-l spune omul? Ca sã-Mi dea Mie mai multã mãrire decât Þie? O, câte cuvinte vii
ai spus Tu, Fiule, Cuvântule al Meu! De ce, oare, pe acelea nu le spune omul? Dar cui ai spus Tu cuvântul acela?
Tu vorbeai cu ucenicii Tãi ca sã rãmânã vorbirea Ta peste oameni, aºa cum vorbeºti Tu pentru oameni, vorbind cu
fiii cuvântului Meu, iar cuvântul Meu Tu eºti, Fiule. Amin. 

O, fii ai oamenilor, Eu sunt Tatãl Savaot. Nu aºa trebuie citite Scripturile Fiului Meu. Cine citeºte, sã
înþeleagã. Amin, amin, amin. Cine citeºte, sã nu rãstãlmãceascã, ci sã înþeleagã cuvântul Fiului Meu. Ucenicii
Fiului Meu L-au întrebat plini de dorul venirii zilei Lui, dar voi nu aveþi dor de aceastã venire. 

O, fii ai oamenilor, ºi voi, slujitori ai bisericii oamenilor! A spus Fiul Meu cã nu ºtie nimeni de venirea Lui, în
afarã de Tatãl. Iatã, iau în mâini Scriptura aceasta ºi o citesc vouã ºi gãsesc în ea cã Fiul Meu v-a spus toatã taina
acelei zile ca s-o cunoaºteþi, ºi a zis: „Iatã, v-am spus de mai înainte; învãþaþi pildã de la smochin, care vesteºte vara“.
Slujitorul cel înþelept ºi credincios este pus de Dumnezeu peste slugile Sale ca sã le dea hrana din cer la timp, ºi pe
acela îl gãseºte Fiul Meu fãcând aºa ºi nu este luat pe neºtire, ci este gata pentru venirea Stãpânului sãu. Dar dacã
acel slujitor, rãu fiind, va zice în inima sa: „Stãpânul întârzie“, el, nu numai cã nu va mai da hranã bunã, dar va ºi
începe sã batã pe cei ce slujesc împreunã cu el, forþându-i sã mãnânce ºi sã bea cu beþivii ºi cu desfrânaþii, ºi atunci,
în ziua pe care n-o cunoaºte ºi pe care n-o aºteaptã, va veni Stãpânul ºi îl va tãia pentru fãþãrnicie. Furul, când vine,
sparge casa, cã e fur, ºi stãpânul casei nu ºtie vremea furului, dar furul o ºtie. Diavolul a furat acest cuvânt al Fiului
Meu, ºi dacã l-a furat, l-a fãcut pe om sã spunã aºa: „Nu ºtie Fiul, ci numai Tatãl“. Dar slujitorul cel înþelept dã
hranã la timp peste slugi, ºi el nu spune: „Stãpânul întârzie“, cãci el este cu Stãpânul sãu în toatã vremea. 

O, Fiule Emanuel, o, tatã, o, Fiule alungat! Eu, Tatãl Savaot, aºa grãiesc: Eu n-am ascuns în Mine ziua aceea
despre care Te-au întrebat îndeosebi ucenicii Tãi de atunci. Nu Eu, ci Tu ai ascuns-o în Mine, ca sã întãreºti veghea
ºi credinþa ºi rãbdarea ucenicilor Tãi; ºi aceasta ai fãcut-o înainte de moartea ºi de învierea Ta, Fiule scump. Atunci
vorbeai pe pãmânt ºi pentru cei de pe pãmânt, iar acum vorbeºti din cer, pentru cei cereºti de pe pãmânt, care au
apucat în trup ziua Ta, venirea Ta cuvânt de viaþã veºnicã pentru cei credincioºi care stau de veghe înaintea Ta,
Fiule, ziua Mea de odihnã. În Tine Mã odihnesc, în Tine binevoiesc, în Tine lucrez ºi din Tine spun peste tot neamul
omenesc: Tatãl ºi Fiul, una sunt. Amin. Nimeni nu ºtie ziua aceea, decât Tatãl. Nimeni nu cunoaºte pe Fiul, decât
Tatãl, ºi cel care voieºte Fiul sã-i descopere. Amin, amin, amin.» 

(citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 15/28 august 1998)

«O, cine sã mai înþeleagã cuvintele Mele dacã omul trufaº se aºeazã împotriva adevãrului lor? Acest cuvânt al Meu:
„Mã duc ca sã vin“, ar fi trebuit sã umple pãmântul de glasuri care sã strige de atunci ºi pânã acum: „Vino, Doamne!“» 

(citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 24 iulie/6 august 2000)

«Cautã, omule, sã înþelegi venirea Mea ºi sã crezi cã am venit dupã tine ca sã te învãþ cu venirea Mea, cu nã-
dejdea în venirea Mea, cã iatã, pe pãmânt nu mai are omul nãdejde cã Eu vin, dar Eu vin, cã scrie în Scripturi sã
vin. Amin. Venirea Mea e nuntã pentru cei ce vin spre ea, iar pentru cei ce fug de ea, e zi de beznã, e zi de judecatã,
cãci cine nu ascultã de aceste cuvinte, acela este judecat de ele ºi rãmâne în întunericul veacului acesta. Amin. 

O, þarã a întoarcerii Mele! O, þarã dulce, Mã îndulcesc în tine cu cuvântul venirii Mele ºi te fac dulce pentru
cer, ba chiar ºi pentru cei de pe pãmânt. O, þara Mea frumoasã, M-am întors la începutul tãu. Tu eºti începutul
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pãmântului, iar Eu stau în vârful tãu ºi cuvintez peste pãmânt din vârful lui, din locul cel sfânt al Meu, din muntele
Meu cel sfânt din tine. Neamul tãu nu-ºi cunoaºte obârºia, dar Eu vin sã-l vestesc ºi sã-l fac iar pe om din locul din
care l-am fãcut pe cel întâi zidit. Iatã ieslea cuvântului Meu cu care încep sã fac din nou lumea, ºi pe om, ca ºi la
început. La început am început de aici, iar la sfârºit, tot de aici am început, ºi am unit începutul cu sfârºitul, ca sã
întocmesc Scriptura naºterii din nou a lumii. 

Sã vinã românul sã ia de la Mine sã înveþe ce înseamnã sã fie românul român. Sã vinã românul ºi sã ia naº-
tere din nou din cuvântul Meu. Sã vinã! Amin. ªi vine, ºi va veni, ºi tot mai mult va veni. Amin.» 

(citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 13/26 august 2000)

Reeditarea unei biruinþe: Cãrticica Albã 

ªi iatã, acum, acest ºuvoi de cuvânt se adunã ºi se liniºteºte ºi se aºeazã într-o nouã carte. De ce aceastã carte
acum, când au apãrut o mulþime de cãrþi „spirituale“, mai mult sau mai puþin sau chiar deloc scrise în tiparele Sfintei
Tradiþii ortodoxe? De ce aceastã carte acum? Pentru cã aºa a voit Dumnezeu. Aceastã carte nu este un rod al unei
minþi omeneºti sau al mai multor persoane, ci este Cuvântul lui Dumnezeu. 

În urmã cu zece ani, Fundaþia Sfânta Virginia edita cartea „Cuvântul lui Dumnezeu“, marcând împlinirea a
patruzeci de ani de pogorâre a cuvântului ceresc pe pãmântul român, la Pucioasa. Acum, la împlinirea a cincizeci
de ani, avem lucru împãrþit de la Dumnezeu pentru reeditarea acestei cãrþi tipãrite în anul 1995, revizuind-o ºi adãu-
gând la fiinþa ei cuvântul lui Dumnezeu cuprins în perioada 3 aprilie 1995 – 19 iunie 2005 ºi, iarãºi, adãugând în ea
cuvântul coborât din cer pânã la data reeditãrii ei. În timpul acestor zece ani (ºi mai bine), cuvântul lui Dumnezeu
a fost împãrþit oamenilor sub formã de ziar ºi prin intermediul site-ului: www.noul-ierusalim.ro. Acum însã, aceas-
tã perioadã de cuvânt va fi adãugatã cãrþii reeditate, pentru marcarea praznicului Cincizecimii Cuvântului lui Dum-
nezeu în România. În fiecare an la Pucioasa zilele Rusaliilor au prilejuit Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ºi
atunci cuvântul lui Dumnezeu încerca sã se strecoare printre momentele programului artistic, specific unui festival
creºtin, chemând morþii, dar mai ales viii la înviere. Nãzuim cã lansarea noii ediþii a cãrþii „Cuvântul lui Dumne-
zeu“ va fi cel mai propice mod de a sãrbãtori acest praznic jubiliar. 

Cei cincizeci de ani de cuvânt înseamnã ºi istoria poporului creºtin martor al acestei lucrãri ce se scrie mereu
prin cei rãmaºi credincioºi. Pentru unii, cuvântul lui Dumnezeu care se coboarã pe pãmânt prin firul acestei profeþii,
a rãmas ºi astãzi scris numai în pagini; pentru alþii, un adevãr incomod, perceput de ei ca un neadevãr zdruncinãtor;
iar pentru alþii a rãmas scris pe «tãbliþele de carne ale inimilor lor» (v. II Corinteni, 3/3). Pentru a întãri însã acest
adevãr, am mai adãugat la fiinþa cãrþii ºi cuvinte adresate în mod special unor creºtini sau grupuri de creºtini. Mulþi
care au pãºit în poporul Domnului sau care s-au nãscut în aceastã lucrare, au ajuns acum sã facã pustiire, atât în
conduita moralã proprie, cât ºi în conduita altora, întorcându-se cu totul de la adevãrul în care au crezut, denigrând
ºi lovind în el ºi în cei ce au rãmas de partea lui. 

Duhul lumii a fost întotdeauna o sitã care i-a cernut pe creºtini. Cei puþini, cei întregi, cei statornici, au rãmas.
Mulþi însã au ales sã se întoarcã ºi sã-ºi continue viaþa în «întunericul cel mai din afarã» (Ev. Matei, 22/13). Pe cel
care a venit la El, Dumnezeu nu l-a scos afarã, însã cei slabi s-au tras singuri, mânaþi de pofte, de slãbiciuni sufle-
teºti, de invidie sau de farmece. 

Puþini cunosc adevãrul despre greul în care aceastã lucrare de cuvânt ceresc s-a nãscut pe pãmânt. În ea s-a
aruncat cu pietre nu numai din afarã, ci mai vârtos dinãuntru. Credem cã în vremea de azi nu este o simplã
coincidenþã divulgarea trecutului „glorios“ al unor persoane proeminente din B.O.R. prin dezvãluirea dosarelor se-
curitãþii comuniste, odatã cu scoaterea la luminã a celor care L-au lovit pe Dumnezeu în aceºti cincizeci de ani. Deºi
mulþi dintre aceºtia, dupã ce „au muºcat“ mâna care i-a hrãnit cu pâine ºi vin din cer, se ascund acum sub praful de
pe drumul lumii, de Dumnezeu însã nu se pot ascunde. 

Nimeni nu a fost forþat sã creadã. Dimpotrivã, mulþi credeau în Dumnezeu doar atât cât sã le meargã bine, sã-ºi
urmãreascã interesul personal. Apoi, izbindu-se în pãmântescul din ei, Îl trãdau vorbindu-L de rãu la ceilalþi, ºi mai
ales la autoritãþile comuniste, care luau mereu mãsuri drastice împotriva celor rãmaºi credincioºi. 

S-a ajuns sã se vorbeascã pe alocuri în batjocurã, cum cã ar fi „produsul Noului Ierusalim“ acei câþiva care
sub hainã cãlugãreascã ºi nu numai, au discreditat þinuta acestei lucrãri prin starea lor moralã ºi spiritualã decaden-
tã. Ne vedem obligaþi sã precizãm cã produsul Noului Ierusalim nu sunt decât cei care prin trãirea lor dovedesc un
comportament creºtinesc autentic ºi demn, plin de rafinament ceresc ºi de sfinþenie, dupã cum ºi-au ales modelul,
adicã pe Hristos. «Dupã roadele lor îi veþi cunoaºte», spune Scriptura, cãci aºa ºi nu altfel sunt recunoscuþi cei ce
dupã adevãr ºi nu declarativ se numesc poporul Domnului. 

Dacã unele cuvinte au fost rostite de Dumnezeu, împins fiind de cele ce se întâmplau „în numele Lui“, de
multe ori cuvinte cu referire directã la anume persoane, aceasta nu înseamnã o implicare preferenþialã, ci este un
prilej de învãþãturã de viaþã pentru toþi. Fãrã sã vrea, cei care I-au fãcut rãu lui Dumnezeu, au fãcut ºi un potenþial
bine, cãci din pãþaniile lor fiecare poate sã înveþe, dacã voieºte, sã nu facã la fel. 
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Cuvântul lui Dumnezeu îi învedereazã pe cei ascunºi în sine ºi scoate la luminã tot ce s-a vrut a fi întuneric.
Dacã omul a reuºit de curând sã realizeze o hologramã în care Scriptura este cuprinsã pe o paginã A4, acum se scoa-
te la luminã o carte care cuprinde în ea cerul ºi pãmântul, fiind «scrisã ºi pe dinãuntru ºi pe dinafarã» (Apocalipsa,
5/1), cãci Cuvântul îi cuprinde paginile, iar nu paginile Cuvântul. 

Celor care vor intra pe tãrâmul acestei împãrãþii le dãruim condiþia sã parcurgã mai întâi câteva articole
teologice ale pãrintelui Nicodim, care se constituie într-un studiu introductiv, menit sã dea o certificare autorizatã
cuprinsului acestei cãrþi. 

Ucenicii

„Fenomenul de la Pucioasa nu este o erezie“ 
Articolul publicat în ziarul „Evenimentul Zilei“ (18 ianuarie 1993), înainte de ºedinþa Sinodului B.O.R. 

Sfântul apostol Pavel a spus: «Dacã e Duhul lui Dumnezeu, sã nu-L stingeþi!». Eu studiez fenomenul de la
Pucioasa de opt ani ºi nu-l pot considera o erezie. Dacã Dumnezeu suflã acolo Duhul Sãu, eu nu-I pot spune Dom-
nului: „Taci!“. M-aº bucura dacã membrii Sfântului Sinod ar cerceta acest fenomen cum l-am cercetat eu, cu pru-
denþã, cu discernãmânt ºi cu râvnã sincerã de a descoperi adevãrul adevãrat. 

Sunt viziuni ºi viziuni. Vedenii ºi proorociri au fost ºi vor fi întotdeauna, pânã la capãtul istoriei, în mijlocul
cãreia lucreazã Duhul Sfânt, Care suflã unde vrea, cum spune sfânta Evanghelie. 

Prin mesajul de la Pucioasa suntem învãþaþi sã trãim la nivelul exigenþei evanghelice, sã consonãm întru totul
cu adevãrul credinþei revelate. Noul Ierusalim din România nu este un pericol nici pentru bisericã, aºa cum am con-
statat eu pânã acum, nici pentru neamul românesc, care e atât de frumos glorificat în mesaje. Din contrã, dacã fe-
nomenul e adevãrat, atunci va fi o sursã de reîmprospãtare pentru biserica strãbunã ºi de înnoire pentru neamul nos-
tru, care e numit ales ºi binecuvântat de Dumnezeu. Nu ºtiu de ce episcopul Vasile Târgoviºteanul vrea sã „termine
odatã cu Pucioasa“, sã-i sporeascã gravitatea ºi sã aþâþe autoritãþile civile. Erezie înseamnã rãstãlmãcirea unui ade-
vãr dogmatic. Or, la Pucioasa, nici o dogmã n-a fost ºtirbitã, nici un canon n-a fost lezat sau încãlcat. Cã existã acolo
avertismente ºi mesaje din altã lume, persoane prin care se comunicã ele, aceasta e cu totul altceva, dar nu e vorba
de erezie. Nu se poate dovedi cã sunt abateri de pe linia doctrinarã a bisericii rãsãritului. În biserica noastrã au fost,
într-adevãr, multe erezii, ºi de aceea toþi sunt prudenþi. Noi avem o rânduialã canonicã. Se tem sã nu ne rãtãcim, din
grija prea mare pentru unitatea canonicã ºi dogmaticã a Bisericii Ortodoxe, dar nu în douã-trei zile califici un
fenomen ca fiind sectar. Asta cere timp ºi bunã-credinþã. 

Toþi iau în considerare ponegrelile care mi s-au adus, dar nu mã cred pe mine, care sunt arhiereu. Cercetez
fenomenul de opt ani cu toatã grija. Sunt teolog scrupulos în cercetare ºi nu pot sã calific fenomenul ca venind de
la cel rãu. Rãmân pe poziþie, indiferent care va fi hotãrârea Sfântului Sinod, întrucât conºtiinþa mea nu-mi spune cã
trebuie sã mã lepãd, ºi nu sunt convins cã sunt înºelat, chiar dacã privesc fenomenul cu prudenþã ºi cu fricã sfântã
pânã când se va face cunoscut într-un chip vãzut de toatã lumea ca o manifestare cu putere dumnezeiascã. 

Dacã se vor lua mãsuri împotriva mea, voi primi totul cu bucurie, chiar ºi sancþiunea extremã a caterisirii
(excomunicãrii, n.r.). Mã voi retrage împãcat, într-un loc de meditaþie; mã voi ruga ºi voi aºtepta ca toþi, inclusiv eu,
sã vedem adevãrata lucrare a lui Dumnezeu. Nu voi cârti, nu voi critica pe nimeni. Îi înþeleg pe cei ce nu înþeleg.
N-am pretenþia sã creadã cum cred eu. Ei n-au vãzut ce am vãzut eu de opt ani de zile. Dar cum sã iei niºte mãsuri
dacã fenomenul n-a fost temeinic studiat ºi analizat, iar eu n-am fost ascultat? 

Majoritatea ºi-au format o opinie pe baza a ceea ce a apãrut pânã acum în presã despre Pucioasa. Interesul lor
a fost ca eu sã mã lepãd de Pucioasa, sã spun: „am fost înºelat“, ºi nu sã vadã cu adevãrat ce este la Pucioasa. Trebuie
sã se ia în considerare ce cred eu, ºi nu sã mã considere naiv, nici ºtirbit la judecatã. Sã se întrebe mãcar: „Ce e cu
omul acesta care crede în ceea ce se întâmplã la Pucioasa ºi nu cedeazã? Poate n-o fi el chiar atât de lipsit de
minte!“. 

S-a dorit din rãsputeri sã mã lepãd de Pucioasa. Dar de dragul tronului de la Cluj sau al altor funcþii, prefer sã
îndur ruºinea. Dacã se dovedeºte cã fenomenul de la Pucioasa e o erezie, mã pocãiesc. Hristos a venit în lume pen-
tru pãcãtoºii care se cãiesc pentru fãrãdelegile lor. Dacã aº renunþa acum, n-ar fi pentru cã aºa aº simþi, ci aº face-
o din laºitate, ca sã astup gurile rele, sã scap de acuzaþii ºi sã mã menþin în tronul de la Cluj. Nu o fac, ca sã nu fiu
un Iudã ºi un trãdãtor. Dacã Dumnezeu e cu adevãrat acolo la Pucioasa, atunci m-aº dovedi un om care sfideazã
Duhul Sfânt. Dar sfântul apostol Pavel a spus: «Duhul sã nu-L stingeþi, proorociile sã nu le dispreþuiþi!» (I Te-
saloniceni, 5/19-20). 

Prefer sã fiu denigrat acum, ca Dumnezeu sã ne ajute sã vedem în timp, ce este cu adevãrat acolo la Pucioasa! 

† Irineu Bistriþeanul
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