Despre post
... S-a profeţit ca trei zile pe săptămână să postiţi post uscat, pentru
înlăturarea duhurilor rele şi pentru întărirea trupurilor în viaţa duhovnicească, pentru
nimicirea vrăjmaşilor, pentru rod în ţarinile voastre, pentru sănătatea trupului şi a duhului,
pentru spargerea şi risipirea şi alungarea farmecelor, pentru uciderea vrăjitoarelor, pentru
câştigarea proceselor care, mulţi din oameni vă vor face vouă. Aţi auzit? Amin. Pentru
înlăturarea poftelor şi a păcatelor, pentru uciderea duhurilor necurate. Cine este bolnav şi
nu poate să postească, să postească o jumătate de zi .
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 30-08-1973
***
Am trimis cuvânt ceresc peste poporul Meu şi am spus să se
întoarcă la hrana cea din Eden creştinul, ca să rămână viu şi ca să se sfinţească. Eu
aşa am lucrat cu tine, popor cules din lume, şi ţi-am adus de ştire una câte una, cu uşorul,
ca să nu ţi se pară greu. Şi când era calea mai largă, Eu strigam şi îţi spuneam că vine
vremea să fie uşa strâmtă când va fi să intri în odaia slavei lui Dumnezeu, Care va veni
înaintea ta ca să te întâmpine în necazul cel mare. Eu ştiu ca Mine şi nu ca tine. Eu
ştiu, tată, de ce-ţi cer şi această treaptă. Eu nu vreau să te las să-ţi fie greu atunci când
nimeni nu-ţi va mai da nimic, şi vreau să fii pregătit bine şi din vreme, ca să te cunoască
Dumnezeu şi să-ţi trimită atunci hrană cerească, aşa cum i-am dat lui Israel în pustie, că şi
atunci am voit cu tot dinadinsul să-l fac curat pe cel ce era binecuvântat, dar el a poftit de
pe pământ şi a picat din cer, şi nu s-a bucurat de mana care venea din cer. Aşa este şi
acum: nu se bucură creştinul ca să înveţe cum să se întoarcă acasă, şi vrea ca pe
pământ, dar Eu voi face cer pe pământ, şi va fi precum în cer aşa şi pe pământ. (Vezi
tema:” Împărăţia cerurilor nu vine in chip văzut”, n.r.)
Primeşte, tată, vestirea Mea şi hrăneşte-te cu cele ce au fost date la început spre
hrana făpturii Mele, că vreau să sfârşesc cu duhul cărnii, cu duhul lumii din tine. Tu
vezi bine că duhul pofteşte împotriva trupului, iar trupul, împotriva duhului. (Vezi tema:”
Ce spurcă pe om, ce intră sau ce iese din el ? ”,n.r .)Să biruiască duhul, tată, să-ţi fie duhul
mai tare decât trupul, căci ceea ce iese de la trup, trup este, iar ceea ce iese de la duh, duh
este. Eu am binecuvântat, aşa cum spui tu, şi am zis să se mănânce dacă omul a mâncat,
dar de la început n-a fost aşa. La început l-am făcut pe om şi i-am suflat viaţă fără de
moarte, şi omul nu M-a ascultat, şi a cunoscut moartea şi a murit. Dar Eu voiesc să-i dau
înapoi viaţa cea fără de moarte şi tinereţea cea fără de bătrâneţe, şi aceasta este lucrarea la
care voieşte Domnul să ajungă.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 2808-1993
***
Sun din trâmbiţă peste tine să te pregăteşti cu post de patruzeci de zile, şi vom
întâmpina sărbătoarea deschiderii cărţii, a desfacerii peceţilor cărţii, iar tu eşti scris
în cartea aceasta şi te numeşti Israel, popor al Domnului. (Vezi tema:”Cartea Mielului”,
n.r.) Să vină străjerii, să vină sutaşii tăi înaintea ta şi să-ţi aducă cuvântul Meu ca să-l
împlineşti, şi să rămâi apoi pe veci în sfinţenie cerească pe pământ şi în trupul duhului

tău, căci trupul tău fi-va să se vadă templu al Meu în vremea care mai este, şi va umbla
după tine omul care va căuta pocăinţă şi scăpare.
Fiule, poporul Meu, să posteşti, tată, patruzeci de zile; să nu te mai dai la mâncări
timp de patruzeci de zile. Îţi voi da putere mare, fiule, poporul Meu. Îţi voi da saţ ceresc,
Israele, iubitul Meu fiu. (Vezi tema “România Noul Ierusalim Noul Canaan”,n.r.)
Mănâncă, tată, pâine după ce trece ziua. Mănâncă, fiule, grâu, aşa cum a mâncat Rut,
fiica Moabului, care a găsit milă în Israel culegând spice de grâu de pe urma secerătorilor.
Rut era rudenie cu neamul lui Avraam, şi am adăugat-o lui Israel şi am scris-o în numărul
strămoşilor Mei cei de după trup. Iată ce face postul, căci pe această fiică a condus-o spre
Dumnezeul lui Israel. Omul care mănâncă grâu, acela se îndumnezeieşte în duh şi în trup,
căci taina bobului de grâu este ca de aici şi până la cer de mare, fiule, poporul Meu; este o
putere mare în om. Eu i-am deprins pe apostolii Mei întru această taină, şi vreau să te
deprind şi pe tine, Israele de azi, popor de apostoli de la sfârşit. Vreau şi tu să mănânci
grâu, şi îţi voi da multă, multă sănătate dacă Mă vei asculta să iubeşti hrana aceasta; şi îţi
voi da duh de sfinţenie, căci bobul cel viu de grâu va lucra în tine şi Mă va creşte pe Mine
întru tine, şi tu Mă vei iubi cu mare har şi cu mare iubire. Vin să te pregătesc bine şi să te
învăţ să mănânci sămânţa de grâu şi sămânţa de untdelemn, lapte şi miere din cele
crescute de Mine pentru cel sfânt de pe pământ. Vin şi Mă zidesc prin cuvânt înaintea ta
şi îţi dau învăţătură de înţelepciune a vieţii fără de sfârşit, căci va fi să treci cu Mine o
punte, ca să nu rămâi să guşti şi tu din sfârşitul lumii. Iată, lumea va rămâne pe pământ
şi îi va sluji lui antichrist, dar cu tine voi fi Eu, şi îţi voi sfinţi trupul şi mintea şi îţi voi
binecuvânta pâinea şi apa şi sămânţa de grâu şi de untdelemn, şi îţi voi binecuvânta
roadele cele curate, bucate curate din pământ binecuvântat de Mine. (Vezi
tema:”Anticrist”, n.r.) Postul este de folos numai celor ce iubesc postul. În vremea
postului cel curat diavolii nu mai au curajul asupra ta, iar îngerii se desfată cu cei ce
postesc. În vremea postului trebuie să se stingă mândriile, pretenţiile şi vicleşugul cel
ascuns din om, dar omul lumii de azi nu ştie rostul şi puterea postului. Postul
însănătoşeşte pe om şi îl hrăneşte sufleteşte. Tot trupul omului trece spre însănătoşire prin
post. Omul, tată, nu crede că toată boala trupului şi a sufletului vine de la mâncare
şi de la pântecele cel cu mâncare. Nu mai crede omul aşa ceva. Zice omul că nu are
vitamine dacă nu mănâncă, aşa zice omul ştiinţei. O, are dreptate omul ştiinţei, dar nu ştie
cum să aibă. O, dacă omul omoară mâncarea şi numai apoi o mănâncă, şi dacă aşa face cu
toată viaţa din mâncare, de unde, tată, să aibă mâncarea viaţă şi putere? Mâncarea este
muncă trupească, iar postul este muncă duhovnicească, măi fiilor. Proorocii aveau postul
peste viaţa lor, şi de aceea vorbea Duhul Sfânt peste ei. Cine, Israele, să mai creadă că
glasul Meu cu tine este Duhul Sfânt de peste tine? Tu, poporul Meu, ai avut rânduială
de post şi de mâncare şi de trăire şi de sfinţire, tată. Ferice ţie dacă M-ai ascultat! Iată,
dacă nu M-ai ascultat întru toate, ascultă-Mă, poporul Meu, ascultă-Mă întru toate, până
la punte, tată, şi vei vedea apoi pentru ce M-ai ascultat.
Extras din Cuvântul lui
Dumnezeu pentru România, din 04-03-1995
***
Omul primitiv este omul care nu-L are pe Dumnezeu. Dacă acest cuvânt este
adevărat, iată, acesta este rostul cuvântului primitiv, că adevărată este istorioara cea de pe
pământ despre Mine, Domnul, Care eram casnic cu familia creştină şi smerită, şi nu este

pildă această istorioară, ci este adevăr dumnezeiesc între oameni, şi a rămas doar pilda
lui. Eram casnicul familiei creştine şi aveam adăpost în casa omului, şi se spune că era o
familie de oameni iubitori de Dumnezeu. Un om avea femeie şi doi copilaşi, şi trăiau
iubind pe Dumnezeu şi în mulţumire mare. Îşi făcuseră o căsuţă, un adăpost de vreme rea,
şi intraseră în el şi trăiau fericiţi de pe o zi pe alta. Aveau un pat din lemn pe o parte a
căsuţei şi se odihneau în el cu toţii. În alt colţ îşi făcuseră o sobică de lut, să-şi facă focul
în vreme de frig, şi mai aveau în cui o mesică, şi o luau să pună pe ea mămăliguţa şi
udătura şi ce mai aveau ei din darul lui Dumnezeu. Şi se strângeau în genunchi pe lângă
mesică şi întindeau cu bucătura în blid şi se aplecau pentru fiecare bucătură. Se aşezau şi
se sculau cu rugăciune şi cu mulţumire de la masă, şi apoi luau mesica şi o puneau în cui,
şi vorbeau de Dumnezeu, şi vorbeau cu Dumnezeu, şi Dumnezeu era cu ei pe pământ. Şi
M-am făcut om şi M-am dus în casa lor ca să fiu casnicul lor, şi ei M-au primit, şi
dormeam cu ei şi mâncam cu ei şi Mă înveseleam cu ei şi cu Duhul lui Dumnezeu în casa
lor şi în traiul lor. Şi a venit o vreme rea peste casa lor, peste inima lor. Duhul rău nu s-a
bucurat de căsnicia Mea cu ei şi a urzit ispită şi M-a scos de la ei din casă, căci într-o zi a
bătut la ei un om bogat din sat şi l-a rugat să meargă să-l ajute la lucru, că-i va plăti
pentru ajutor. Iar el, om blând ce era, s-a dus să ajute pe cel ce l-a rugat, şi a văzut el
atunci cum trăieşte cel bogat şi ce are în casă. Şi când a terminat lucrul, a luat plata şi a
mers acasă şi a spus ce a văzut la bogat, şi cu banii s-a dus şi a luat un pat mai bun, mai
frumos, mai moale, şi l-au pus în locul patului lor din casă. Eu când am văzut căldura
inimii lor pentru patul cel bun şi nou, M-am simţit sărac de iubirea lor şi M-am sfiit, şi nu
M-am mai culcat cu ei în pat, că ei aveau altă bucurie. Eu stăteam alături de patul lor cel
nou, şi ei se strângeau în pat şi se bucurau, că-şi ziceau că i-a ajutat Dumnezeu. Şi s-a dus
iar şi a lucrat, şi şi-a luat şi o masă mai mare şi mai luxoasă, şi au pus-o în mijloc, iar Eu
M-am tras mai în lături. Au mai adus şi scaune, şi alte lucruri, şi casa lor s-a umplut, şi Eu
M-am tras la uşă. Mă rugau şi ziceau: „De ce, Doamne, nu mai stai pe pat, pe scaun, pe
ladă? De ce stai la uşă?“. Eu ziceam că nu am loc, şi de aceea nu stau. Bucuria lor creştea
pentru ceea ce aveau şi strângeau. Munceau şi îşi făceau ce le plăcea lor, şi Eu am ieşit
îndurerat şi n-am mai încăput casnic în căsnicia lor. Ei n-au simţit durerea Mea, şi ziceau
mereu: „Doamne, Îţi mulţumim că ne-ai ajutat şi că ne-ai dat atâtea ca să avem“. I-am
lăsat să-şi aleagă iubirea, şi ei şi-au ales iubirea de sine. Eu eram de-acum mic în inima
lor, mic şi tot mai mic, şi Mă foloseau doar pentru obiceiul lor cel dintâi de a mulţumi
Domnului pentru toate. Aşa rămâne omul orfan de Dumnezeu. Aşa rămâne omul singur şi
în duhul lui, prinzând curaj omenesc, pierzând frica de Dumnezeu şi iubirea de
Dumnezeu, bogăţia cea mai de preţ între bogăţii.
O, poporul Meu, frumos îi mai stătea omului care se strângea lângă măsuţa cea
scundă, în genunchi pe lângă ea. Se asemăna omul cu pasărea, care ridică în sus
căpuşorul după ce înghite apa, în semn de mulţumire lui Dumnezeu. Omul făcea
plecăciune cu trupul şi îngenunchere pentru fiecare bucătură, în chip de mulţumire către
Cel ce dă spre fiinţă. Ţinea omul mesica în cui, în semn de respect pentru lucrul sfânt,
căci mesica era obiect sfânt, pe care omul rupea pâinea, şi îşi punea pe ea hrana de la
Dumnezeu. Acela nu era om primitiv, şi era om sfânt, şi avea de avere pe Dumnezeu, şi
era bogat în har şi în cuvânt. Dar azi nimeni nu mai are pe Dumnezeu prin har. Nu mai
este, tată, loc în casa omului pentru Dumnezeu. De aceea te-am crescut Eu pe tine, Israele
nou, şi te-am învăţat, tată, să te întorci la Mine şi să Mă iei pe Mine în casa ta şi în viaţa

ta, şi în haina ta să Mă iei şi să Mă încălzeşti, că mult te iubesc Eu pe tine, cel de azi care
Mă ai pe Mine. Caută, poporul Meu, să lucrezi ce am lucrat Eu, şi să nu lucrezi ce
lucrează omul, că omul, tată, ai văzut ce ţi-am zis, îşi face azi una, mâine alta, şi uită ce
trebuie să ştie şi să facă.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălţării sfintei Cruci, din 27-101995
***
Sunt două feluri de păcătoşi. Sunt păcătoşi umiliţi, şi sunt păcătoşi îngâmfaţi şi
mândri. Eu vă dau vouă învăţătura Mea, iar voi, slugile Mele, daţi hrană la timp celor fără
de hrană, că e timpul să vin, şi să vă găsesc făcând aşa. Amin.
Postesc oamenii post pentru serbarea naşterii Mele. Postesc unii oameni şi nu ştiu
oamenii ce înseamnă post, nu ştiu oamenii căile dreptăţii şi ale curăţeniei de inimă
înaintea Mea. Am întărit prin strămoşii cei sfinţi patru vremi de post, ca să fie biserica o
casă tare cu patru stâlpi tari şi întăriţi prin post şi prin veghe de suflet, iar oamenii cei
care s-au aşezat slujitori ai Mei pe pământ, au scos din rădăcina lui pe unul din cei patru
stâlpi, şi au făcut stricăciune peste orânduiala cea tare. (Vezi tema:” Schimbarea
sărbătorilor-Lepădarea de credinţă ”,n.r .) Dar pe tine, poporul Meu, te-am întors cu faţa
spre părinţi, ca să fii ocrotit în ziua cercetării, că oamenii s-au încumetat să schimbe până
şi vremile, iar glasul sfinţilor din cer Mă întreabă mereu: «Doamne, până când?», dar Eu
le-am spus mereu să aibă răbdare până la plinirea vremilor, până la plinirea
numărului sfinţilor Mei, până la cei mai mici ai Mei. Amin.
Pe vremea trupului Meu, Eu am iubit postul şi rugăciunea către Tatăl. La fel şi
Maica Mea, la fel şi sfinţii Mei. Postul trebuie să fie însoţit de rugăciune, şi rugăciunea
trebuie să fie însoţită de post. Dar scris este în Scripturi şi în prooroci că în zilele cele de
pe urmă puterea bisericii, puterea poporului sfânt va fi ruinată de la locul ei. Scris este în
prooroci că în zilele din urmă când se va isprăvi de strivit puterea poporului sfânt, atunci
va lua sfârşit împlinirea Scripturilor cele pentru venirea Mea.
Să ştii, poporul Meu iubit, că puterea bisericii Mele este postul şi rugăciunea.
Să ştii, fiule, că fiii bisericii nu sunt fiii Domnului dacă nu sunt îmbrăcaţi cu această
putere. Să ştii, fiule, că Eu te-am îmbrăcat cu această putere ca să-Mi fii Mie fiu şi să te
am, şi să nu ajungi fără de putere, căci cei ce nu au această putere, aceia sunt slabi de tot,
şi la orice încercare se smintesc şi se pierd de pe cale, după cum este scris în Scriptura
care spune: «Mulţi se vor sminti, se vor vinde unii pe alţii, se vor urî unii pe alţii şi vor
cădea prin profeţii minciunii, iar din pricina fărădelegii, iubirea multora se va răci,
dar Evanghelia Mea se va vesti pe sine în toată lumea spre mărturie, şi atunci va veni
şi sfârşitul a toate, şi atunci va veni şi venirea Mea cu putere şi cu slavă multă. Amin».
Şi Îmi voi trimite slugile Mele cu glas de trâmbiţă ca să adune pe cei aleşi ai Mei, şi iată,
Eu vă trimit pe voi ca să răspândiţi cuvântul venirii Mele până la toate marginile, şi
fericită este sluga aceea pe care venind Stăpânul ei o va afla făcând aşa, căci Stăpânul nu
întârzie. Amin.

Postesc oamenii postul naşterii Domnului, şi sunt patru vremi de post pentru
sărbătorile cerului pe pământ. Este apoi postul în care oamenii se pregătesc pentru
serbarea învierii Mele. Este postul cel pus înaintea serbării sfinţilor apostoli, şi este apoi
postul cel pus înaintea Măicuţei Mele, şi sunt patru vremi de post, aşezate de părinţii şi de
sfinţii care au întărit biserica Mea pe patru stâlpi tari, dar unul din aceşti stâlpi nu mai
este. Era scris de proorocul Daniel că puterea poporului sfânt va fi sfărâmată, iar oamenii
bisericii de azi nici gând nu au să se întoarcă cu faţa spre părinţi şi să-i întoarcă pe
părinţi cu faţa spre ei ca să nu vin să lovesc cu blestem fărădelegea şi pe fiii ei. Postul
cel de dinaintea sărbătorii sfinţilor apostoli nu mai este, că oamenii s-au încumetat să
schimbe vremurile, după cum era proorocit că va fi să fie. O, nu se poate această
fărădelege peste biserică. Până când? O, până când, oare? Strig cu glasul sfinţilor, şi
sfinţii strigă peste pământ prin cuvântul Meu: «Până când? Până când? O, până când,
oare?». Eu am măsurat altfel vremea pentru om. Eu am zis o seară şi o dimineaţă măsura
zilei, iar oamenii au dărâmat măsura Mea. O, unde sunt serbările sfinţilor? Până când
această fărădelege? (Vezi „Unde sunt serbările sfinţilor” n.r.)
O, popor român, n-ai mai vrut să fii român adevărat, n-ai mai vrut. Unde sunt zilele
tale de serbări cereşti pe pământul tău? De ce, tată, te-ai încântat? De ce, tată, ai fost
nepăsător? De ce, tată, nu mai eşti creştin, creştin adevărat? Au trecut şaptezeci de ani
peste tine de când ţi-ai stricat credinţa ta cea din strămoşi, şi după şaptezeci de ani Eu am
aşezat la loc serbările cereşti pe pământul tău, şi te-am vestit, tată, să te întorci cu
faţa spre strămoşii cei sfinţi, care strigă la Mine: «Doamne, până când?». Vreau să te
iert, poporul Meu român, că tu eşti poporul Meu la care vin la a doua Mea venire. Vreau
să fac act de împăcare cu tine pentru acest păcat săvârşit împotriva sfinţilor Mei şi ai tăi,
împotriva strămoşilor, tată. Vreau să te iert. Amin. Ia aminte ce-ţi spun, că la sărbătorile
tale mari, cei mari de peste tine întocmesc când şi când act de iertare pentru mulţi
vinovaţi care au greşit împotriva legii. Aşa şi Eu voiesc să fac la sărbătorile Mele. Vreau
să te iert, poporul Meu român. Ţie îţi poruncesc cu poruncă cerească: întoarce-te cu faţa
spre părinţi şi aşează la locul lor praznicele sfinţilor Mei, că am aşezat în mijlocul
tău început nou şi piatră de aducere-aminte şi de împăcare cu cerul, şi tu n-ai
înţelepciune ca să pricepi vremile Mele şi împlinirea lor.
Să fie patru vremi de post, căci aşa este din părinţi. Amin. Să fii român, poporule
român. Să fii român, tată, şi să fii creştin, fiule român. Amin. Sulul zilelor căzute din
numărătoarea ta, stau sul înaintea Mea spre mărturie împotriva ta, că tu ai fost înşelat de
neam străin şi n-ai fost cu veghe înaintea Mea. Dar vin cuvânt spre tine şi zic: întoarce-te
şi fii popor adevărat înaintea Mea! Nici un popor n-a fost atât de lovit în credinţa lui, în
legea lui cea sfântă, nici unul mai lovit ca tine. O, nu e bine să dormi. Veghează, tată,
veghează de acum, ca să nu mai vină tâlharii de suflet şi să-ţi vândă sufletul tău în vremea
nevegherii tale.
A venit vremea să te iert, ţară cu Mire şi mireasă. Eu sunt Mirele, şi am în tine
popor mireasă şi cuvintez peste el pentru tine, ţara Mea de nuntă. Trezeşte-te şi fă voia
Mea şi fii nuntaşa Mea, că am în tine taina Mea, venirea Mea în cuvânt peste tine. Şi
iarăşi îţi zic: scoală-te şi umblă şi stai cu veghe înaintea Mea, că sunt în tine cu venirea

Mea, şi din tine Mă vestesc peste tot pământul şi neamul de pe el, Mă vestesc din tine
întru venirea Mea. Amin.
Postesc oamenii postul naşterii Domnului. Postesc unii oameni, şi nu ştiu oamenii
ce înseamnă post. O, oamenilor, cine vă învaţă pe voi legile Mele cele sfinte ca să le
puneţi peste voi? Eu am fost dus de duhul în pustie ca să fiu ispitit de diavolul, şi am
postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi ca să pot birui ispitele. Dar M-am hrănit cu
cuvântul Meu cel către Tatăl, şi cu cuvântul Tatălui cel către Mine, şi n-am lăsat pe diavol
să Mă ispitească şi i-am spus: «Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău!», după cum
este scris. Iar când diavolul a zis să-Mi dea împărăţia lumii ca să Mă plec lui, Eu i-am zis:
«Du-te, satano, că scris este: Domnului să te închini şi să-I slujeşti».
O, oamenilor, cu ce biruiţi voi ispitele diavolului? Postul şi rugăciunea sunt
putere cerească în omul cel credincios şi iubitor de Dumnezeu. Postul şi rugăciunea
au cu ele smerenia cea dinăuntru şi cea din afară. Postul şi rugăciunea înseamnă săL iubeşti pe Dumnezeu şi să nu ai alt dumnezeu, să nu furi, să nu ucizi, să nu fii
desfrânat, să nu mărturiseşti strâmb, să nu loveşti pe aproapele pentru cele ce sunt
ale lui. Asta înseamnă postul şi rugăciunea, iar fără acestea lângă postul cel de
bucate, nu înseamnă post. O, cine vă învaţă pe voi toate acestea ca să le faceţi? Sunt
pline locaşurile cele sfinţite, sunt pline de trupuri vopsite şi fardate şi fără nici o lege
sfântă, şi postesc zile de post fără să ştie ce înseamnă post.
Dar Eu ies cu tine, poporul Meu cel cu cuvântul Meu peste tine, ca să dau
oamenilor învăţătură vie. Ieşirea ta cu Mine în lume, ştiu, fiule, ştiu că e greu, ştiu mai
bine ca tine, ştiu, dar trebuie să împlinim Scriptura care spune că voi aduna pe cei ce vor
fi ai Mei din lume din cele patru vânturi, şi îţi voi da putere peste puterea ta, căci postul şi
rugăciunea, pe care tu le împleteşti ca să-ţi faci punte spre Mine şi Mie spre tine, acestea
sunt puterea ta, poporule sfânt, care te sfinţeşti încă, după cum este scris. O, iubeşte legea
raiului, căci ţi-am dat-o ca să te aşezi în ea şi să fii cuprins de ea şi să Mă cuprinzi în ea
ca să am loc să-Mi plec capul în tine, poporul Meu, biserica Mea cea vie, cea de la sfârşit,
cea de la venirea Mea. Amin.
…În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, sună glasul trâmbiţei lui
Dumnezeu, sună din cer pe pământ. Amin.
…Arde duhul meu de dor, ca să te învăţ, poporul meu, să stai cu veghe înaintea
Domnului şi să ai milă de Domnul, Care trudeşte din greu să nu se strivească bobul de
grâu în vremea strângerii neghinei, care va fi pusă pe foc, unde este partea ei şi soarta
ei. Eu sunt trâmbiţa cea vestitoare peste grâu şi peste neghină ca să se tragă la locul lor
fiecare, că vine Domnul şi nu sunt ascunzători ca să se poată ascunde cineva de la faţa
Lui cea cu slavă cerească. Să se întărească peste voi puterea cea pentru cer, postul şi
rugăciunea, puterea poporului sfânt. Amin. Iubiţi postul, nu numai de bucate. Postiţi de
toate cele rele care se învârt pe lângă voi, că mare este amăgirea pe pământ. Cel ce
voieşte să se mântuiască şi nu poate lupta împotriva duhului lumii, acela să stea cuminte
şi departe de lume ca să se mântuiască rugându-se lui Dumnezeu pentru biruinţa
mântuirii. Postiţi de la bucate şi de la cele rele pentru minte şi pentru inimă; postiţi şi cu

privirea şi cu auzul şi cu mirosul şi cu gustul şi cu tot trupul. Învăţaţi să postiţi post
desăvârşit. Învăţaţi să fiţi mântuire unii altora, mântuire şi nu slăbiciune, că vremea de
azi e friguroasă pentru suflet, şi sufletului îi trebuie haină groasă, haină scumpă, haină
din cer, nu de pe pământ.
Postiţi şi vă rugaţi neîncetat. Amin. Nu mâncaţi să vă săturaţi, că pântecele plin
goleşte inima de plinul Domnului, goleşte mintea de Duh Sfânt, căci trupul pofteşte
împotriva Duhului, fiilor. Mâncaţi ca să trăiţi. Amin. Mâncaţi ca să nu muriţi. Nu
mâncaţi ca să muriţi şi mâncaţi ca să trăiţi, fiilor, şi toate să le faceţi spre zidire laolaltă,
spre iubire în Domnul.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către poporul creştin, din 28-11-1997
***
Astăzi biserica lumii are scris peste ea de la sfinţi şi de la părinţi
sărbătoarea duminicii sfintei cruci, înjumătăţirea vremii postului cel mare pentru
întâmpinarea sărbătorii răstignirii Mele şi a învierii Mele pentru om. Cu cine să vorbesc
Eu despre post? Ce ştie lumea despre această putere? căci postul este putere în om, nu
este slăbire în om. Scris este în Scripturi cuvântul Meu: «Este, oare, acesta un post careMi place, o zi în care omul îşi smereşte sufletul său: să se aplece ca o trestie, să stea în
sac şi în cenuşă? Oare, acesta se cheamă post şi zi plăcută Mie? În fiecare zi aceştia
Mă caută pentru că ei voiesc să ştie căile Mele, ca un popor care lucrează dreptatea
Mea, ca un popor care nu se abate de la legea lui Dumnezeu». O, nu acesta este post, ca
să nu mănânce omul mâncare bună sau deloc mâncare; nu numai atât înseamnă post.
Post înseamnă iubire de Dumnezeu şi de oameni. Post înseamnă să ai şi să dai tot ceţi prisoseşte, căci de la Dumnezeu ai, nu de la tine ai. Sunt oameni plini de bogăţii şi
postesc zile de post. O, bogaţii care postesc aşa, nu ştiu, n-are cine să le spună ce
înseamnă post. Bogatul care nu posteşte de bogăţii, acela nu atinge cu mintea lui taina
postului. Bogatul nu posteşte, şi el nu ştie acest adevăr. Precum săracul nu posteşte, tot
aşa şi bogatul, dar nici unul, nici altul nu ştiu ce înseamnă taina postului. Dar cine sunt
cei ce postesc?
Vine duhul înţelepciunii lui Dumnezeu pe pământ ca să înveţe pe oameni adevărul
cuvintelor. Eu sunt Domnul, şi locuiesc în ceruri, iar cerurile spun slava lui Dumnezeu,
spun adevărul lui Dumnezeu. Ce sunt cerurile? Cerurile sunt sfinţii, care au trăit şi
trăiesc cu închinare înaintea lui Dumnezeu. Cine sunt cei ce postesc? Aceia sunt cei
ce-şi închină viaţa lui Dumnezeu şi sfinţilor cei asemenea Lui. Cine-şi închină viaţa lui
Dumnezeu şi celor plăcuţi lui Dumnezeu, aceia sunt oameni care împlinesc Scripturile lui
Dumnezeu, voile lui Dumnezeu între cer şi pământ, şi aceştia lucrează taina şi lucrarea
postului. (Vezi tema:” Cerul - scaunul de domnie, pamantul - asternut picioarelor - omul
îndumnezeit ”,n.r .)
Cine trebuie să postească? Cel ce nu posteşte, acela trebuie să postească. Ce
înseamnă să postească omul? Omul nepostitor este omul care calcă poruncile lui
Dumnezeu, nu omul care mănâncă. Cel ce calcă voia lui Dumnezeu în el, acela poate să
nu mănânce cât o vrea să nu mănânce, dar Eu îi spun unuia ca acela că nu ştie ce este
postul.

Ce înseamnă om care posteşte? Acela face binele lui Dumnezeu în trupul său; acela
pune acest bine înaintea oamenilor ca să fie văzut spre înţelepţirea multora care vor să
înveţe taina bisericii, taina lui Iisus Hristos, pâinea omului îndumnezeit; acela împarte
pâinea aceasta cu cel flămând de pâine, că nu este o mai mare milostenie între cer şi
pământ ca atunci când înveţi şi deprinzi pe om să mănânce pâine din cer, căci Eu aşa am
spus: «Eu sunt pâinea care se coboară din cer spre viaţa oamenilor». Amin. (Vezi
tema:”Adevărata biserică”, n.r.)
Adevăr adevărat grăiesc ţie, Israele: săracul şi bogatul nu postesc. Nu ştiu oamenii
adevărul cuvintelor acestea, sărac şi bogat; căci după mintea omenească, săracul
este cel ce nu are, iar bogatul este cel ce are de toate. Dar după mintea cea
dumnezeiască, săracul este cel ce nu voieşte să aibă cele ce nu sunt de folos
sufletului, ca să aibă pe Dumnezeu bogăţie şi slavă şi bucurie şi mulţumire, iar
bogatul este cel ce are de la Dumnezeu pentru ca să dea celor fără de griji
pământeşti şi care poartă grijă de cele cereşti pentru el şi pentru oamenii închinători
lui Dumnezeu. Când nu ai şi nu mănânci, nu înseamnă că posteşti. Când nu voieşti să
ai, aceasta înseamnă post de cele ce sunt şi nu sunt spre viaţă veşnică. Iată postul ce
este: când ai de toate şi nu le foloseşti tu, ci le chiverniseşti spre cele care folosesc lui
Dumnezeu şi sfinţilor lui Dumnezeu, aceea înseamnă închinare lui Dumnezeu şi post
pentru Dumnezeu, post pentru postitori, jertfă pentru postitori, nu pentru săracii
care nu mănâncă pentru că nu au şi care ar mânca orice şi ar face orice dacă ar
avea, ca şi lumea cea păcătoasă. Săracii Mei sunt alţii decât săracii pământului. Săracii
cerului e una, iar săracii pământului e alta. Bogaţii cerului e una, iar bogaţii pământului e
alta.
O, poporul Meu, nu ştiu oamenii adevărul cuvintelor. Vine duhul înţelepciunii lui
Dumnezeu, vine din cer pe pământ ca să înveţe pe oameni adevărul cuvintelor. Nu cel ce
posteşte de bucate este om postitor şi smerit înaintea Mea. Omul cel smerit lui
Dumnezeu, omul postitor, este omul care se închină Mie cu cugetul şi cu inima şi cu
sufletul şi cu virtutea lui, iubind pe Dumnezeu cu acestea ale lui.
O, fiilor din grădina cuvântului Meu care-Mi sunteţi poartă Mie între cer şi pământ!
Desluşiţi bine tainele acestor cuvinte, ca să înveţe Israel de la Mine prin voi, căci aceste
cuvinte sunt adânci, şi Israel se încurcă în ele. Închinare lui Dumnezeu, e mare taină
această lucrare. Să se plece omul înaintea lui Dumnezeu şi să stea aplecat sub voia
Domnului şi să stea cu iubire, nu numai cu aplecare, căci adevărata aplecare este iubirea
de Dumnezeu. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a treia a Postului Mare, a sfintei
Cruci. Sărbătoarea sfinţilor patruzeci de mucenici din Sevasta, din 22-03-1998
***
Eu, Domnul Iisus Hristos, strig la voi: treziţi-vă! Amin. Treziţi duhurile voastre,
întoarceţi Duhul lui Dumnezeu în voi, şi trăiţi cereşte întru venirea Mea. Am aşezat pe
poporul Meu de azi să ţină postul venirii Domnului şi să trăiască înaintea Mea ca omul
cel dintâi în rai, că Eu vin să le dau viaţă veşnică celor ce s-au aşezat înaintea Mea cu

post şi cu veghe întru venirea Mea. (Vezi tema:” Taina de mântuire a omenirii,taina
nestricăciunii”,n.r.) Trageţi-vă în părţi dinaintea mâniei Mele, căci vin cu foc şi cu
pucioasă pentru cei ce defaimă numele Meu între neamuri. Trageţi-vă sub mantia
Mea, ca să vă iert depărtarea voastră de Mine. Veniţi spre bucuria care va rămâne pe
pământ cu cei plăcuţi Mie, că vin să fac cerul sul, şi pământul să-l înnoiesc şi să-l dau de
moştenire veşnică celor ce trăiesc dreptatea Mea pe pământ. Deschideţi Scripturile şi
citiţi în ele venirea Mea, care se împlineşte curând, curând. Antichrist şi îngerii lui sunt
pregătiţi să înşele toate neamurile cu venirea lui Hristos, venire făcută din minciuna
lui antichrist. Timpul s-a făcut sul şi nu mai este timp pentru necredinţă, că vine coasa
lui antichrist ca să strângă pentru foc pe toţi cei care n-au iubit pe Dumnezeu cu trăirea
lor
Extras din Trâmbiţarea lui Dumnezeu şi a sfintei Virginia peste cetatea Pucioasa şi
peste cei din casa ei. Sărbătoarea izvorul tămăduirii, din 24-04-1998 (Vezi tema
“Trâmbiţele apocaliptice” ,n.r.)
***
Vai omului care strică cuvintele Mele, că acela are ca hrană pomul morţii, pomul
oprit, pomul care opreşte pe om de pe cale cu Dumnezeu, şi rodeşte omul om supus
morţii. Omul care rodeşte om din femeie, este om care mănâncă din pomul morţii,
aşa cum a făcut omul cel dintâi, pierzând viaţa cea din Eden, viaţa cea fără de păcat. Eu
i-am spus omului aşa: «Din toţi pomii raiului poţi să mănânci, dar din acesta să nu
mănânci, că vei muri când vei mânca». Dar omul a mâncat şi n-a mai avut viaţă veşnică
din clipa aceea, şi de atunci, omul cel ieşit din om mănâncă mereu din pomul morţii, şi
omul este pom al morţii, rod al pomului oprit, pomul din care i-a zis Dumnezeu omului:
«Să nu mănânci!». Dar Eu am zis apostolilor Mei: «Nu toţi pricep taina aceasta, ci
numai cei ce le este dat de la Dumnezeu să priceapă».
…O, a fugit omul de darul vieţii veşnice, iar Eu am venit acum două mii de ani să-l
plătesc înaintea Tatălui ca să-i dau omului viaţă dacă voieşte. Dar tot aşa fuge şi azi omul
de acest dar, căci omul iubeşte fructul pomului morţii, omul iubeşte femeia, şi nu
iubeşte pe Dumnezeu. Dar cine pricepe aceasta? Cine să le spună la oameni ce mănâncă
şi cu ce se hrănesc ei? Cine să le spună de pomul vieţii, care s-a lăsat din cer pe pământ
ca să vină omul spre înviere şi apoi spre pomul vieţii veşnice? Omul cel înviat este omul
care nu mai păcătuieşte, primind în el pe îngeri. Cuvântul Meu este înger trimis din cer
peste oameni ca să le vestească venirea Mea după două mii de ani, după şapte mii de ani.
O, fii ai oamenilor, auziţi! Cuvântul Meu de azi este numit în Scripturi al
şaptelea înger, Eu şi cuvântul Meu. O, fii ai oamenilor, toate sfârşitu-s-au! Toată
taina Mea cea scrisă în Scripturi am împlinit-o. Toate sfârşitu-s-au! Nimic nu mai
am pentru voi. Am trimis tot ce am avut de trimis pentru întoarcerea voastră. Am trimis
peste voi şi ultima strigare, glasul celui de al şaptelea înger, cuvântul Meu cel de azi,
slujit de îngeri. Auziţi ce a spus Cuvântul: toate sfârşitu-s-au! Amin, amin, amin. De
la început şi până la sfârşit am trimis tot ce a fost scris să fac pentru om. Sfârşitu-s-au
toate câte am avut de făcut pentru salvarea omului. Acum este scris în Scripturi plată
pentru orice faptă. Amin. (Vezi tema:”Judecata”,n.r.)

Proorocul mincinos, care se ridică de peste tot şi vesteşte pace între Mine şi
omul care păcătuieşte mereu, acest prooroc mincinos este plată pentru fapta omului
depărtat de Dumnezeu, că scris este în Scripturi: «Când ei vor vesti pacea, atunci fără
veste va veni mânia Mea şi îi va prinde pe toţi sub ea». S-a ridicat proorocul mincinos şi
s-a dat făcător de pace între Dumnezeu şi omul care păcătuieşte mereu slujind idolii
veacului acesta, care sunt: mâncare şi băutură, însurat şi măritat, şi toate câte ies din
acestea ca rod al pomului morţii. Proorocul mincinos se dă prieten al lui Dumnezeu
înaintea oamenilor, dar Eu îl vădesc şi îi spun că nu este prietenul Meu, ci este vrăjmaşul
Meu, ca şi omul cel dintâi, care a răsturnat scaunul Meu din el ca să stea el şi să mănânce
din pomul oprit, pomul morţii, care l-a omorât pe om. (Vezi tema:”Proorocul mincinos şi
ecumenismul”,n.r.)
Fiilor, pregătiţi calea cuvântului Meu, pregătiţi pacea cuvântului Meu peste voi,
pregătiţi în voi locaş pentru Duhul Sfânt, ca să fie pururea cu voi. Amin, amin, amin.
(Vezi tema” Acest cuvânt este râul vieţii”,n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil,
din 21-11-1998
***
O, fii ai oamenilor, taina postului e taină cerească. Lucrarea postului e mare
taină, dar oamenii care-şi zic „teologi“ au ridicat păcatul la rang de taină, iar postul îl iau
de peste om, şi omul mănâncă mereu şi nu mai posteşte; mănâncă cu poftă, mănâncă să-i
placă şi îşi face bucurie din mâncare uitând că pentru mâncare a murit omul şi
moare pentru ea şi azi. Fericit este omul care mănâncă în vremea aceasta cu ascultare de
Dumnezeu. Apropiaţi-vă şi voi, fii ai oamenilor, şi ascultaţi de Dumnezeu, căci am aşezat
peste cei plăcuţi Mie postul cel pentru venirea Mea, mâncarea cea plăcută lui Dumnezeu
pentru viaţa cea veşnică a omului, ascultarea de legile raiului. Amin. Apropiaţi-vă şi
ascultaţi, căci Eu, Domnul, am aşezat pe pământ post pentru venirea Mea cea cu slavă
întru slava Tatălui, că Eu pentru slava Lui vin, nu pentru slava Mea. Iubiţi şi voi ce iubesc
Eu; iubiţi slava lui Dumnezeu şi lepădaţi-vă de slava voastră, că slava voastră trece ca
iarba, dar slava lui Dumnezeu este în veac. Veniţi şi luaţi înţelepciune! Veniţi şi aflaţi pe
Domnul! Veniţi şi învăţaţi! Amin, amin, amin.
Lucrarea postului e taină mare. Ea înseamnă să postească omul de cele pentru el
şi să le facă pe ale Mele. Cine se hrăneşte cu trupuri, trup este, iar cine se hrăneşte cu
Dumnezeu, acela se face mare cu duhul şi cu harul, biruind lucrarea trupului. Amin. Când
l-am zidit pe om din pământ, i-am spus să mănânce tot din pământ, dar el n-a ascultat, şi
a voit să mănânce din cer, şi a mâncat fără de ascultare. De aceea astăzi zic: fericit este
omul care mănâncă cu ascultare de Dumnezeu în vremea aceasta a venirii Mele. Amin,
amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a treia a Postului Mare, a sfintei
Cruci, din 02-04-2000
***

Omul nu ştie ce este postul când vorbeşte despre post, că dacă ar şti, ar posti omul
de tot răul care-l desparte pe el de Mine. El vrea să se apropie de Mine prin postul lui de
bucate, dar aşa nu ajunge el la Mine. Iată, omul nu ştie ce este lumina şi din ce se face ea
ca să aibă omul lumină. Iar Eu zic: luaţi lumină de la cuvântul Meu cel făcător, o, fii ai
oamenilor! Luaţi facerea voastră de la Mine prin acest cuvânt care curge de atâta vreme
peste pământ pentru facerea omului. Daţi-vă lui Dumnezeu Făcătorul ca să vă facă. Amin.
A venit vremea înnoirii lumii, şi trebuie om nou pentru vremea aceasta, că vine Fiul
Omului, vine ca să-Şi aşeze masa împărăţiei Sale pe pământ cu oamenii. Fiii nunţii nu
vin, căci singuri s-au făcut fii ai nunţii Mele, şi dacă-i chem, nu vin la masa nunţii.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica întâi a Postului Mare, a
ortodoxiei, din 04-03-2001
***
O, duhul rău aduce în om păcat, şi apoi se lasă în om cu nepăsare, cu răceala carel face pe om să se închidă înăuntrul său ca într-un nor de întuneric. Dar Eu străbat de
două mii de ani cu vestea învierii peste toată făptura. Îngerul învierii Mele se împarte
până azi cu urarea cea de bucurie pentru cei ce Mă iubesc, pentru cei ce s-au bucurat şi se
bucură pentru Mine de învierea Mea.
Sunt atâţia oameni pe pământ care se bucură pentru ei, şi cu bucuria lor în ziua de
serbare a învierii Mele. Dacă dădeam astăzi soare şi căldură, se umpleau poienile
verzi de oameni cu cărnuri pe jar şi cu veselie omenească şi cu ospăţ lumesc, şi cu
durere pentru Mine şi pentru sfinţi şi pentru îngeri. Dar am slobozit din cer vreme
ploioasă ca să opresc bucuriile omeneşti care se zic bucurii în numele creştinismului. Dar
neamul creştin este neamul cel plin de umilinţa bucuriilor sfinte care se urcă până la Mine
întru miros de bună mireasmă pentru mângâierea cerului, că e cerul plin de suspin de
sfinţi şi de îngeri care nu se mai pot apropia de oameni din pricina necurăţiilor şi a
desfătărilor omeneşti şi trupeşti care-i fac pe oameni să se îngroape în propriile lor trupuri
spre despărţirea lor de Dumnezeu. Vouă însă, vouă şi celor ce dau să semene cu voi prin
păzirea cuvântului Meu, vă dau mângâiere şi înviere ca să le lucraţi între voi spre venirea
Mea cu înviere, spre păzirea vieţii sfinte pe care Eu o cer de la fiecare fiu care-şi dă
Mie iubirea şi paza vieţii lui şi lumina lui cea pentru Mine, ca să aibă bogăţie de har şi
să poată prin har, căci harul este cel ce-l face pe creştin, harul Meu cel dătător de viaţă.
Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Învierii Domnului, din 15-04-2001
***
Poporul Meu, să nu uiţi să te măsori cu sfinţii, fiule, că dacă uiţi să te măsori, nu
vei fi ca sfinţii. Să nu uiţi ce eşti tu, că dacă uiţi, cum ai mai fi tu muntele Domnului? Toţi
sfinţii se încredeau în Mine în vremea mărturisirii lor şi nu se clătinau întru Mine, căci
«cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului», precum este scris. Ei aveau
grijă de suflet, nu de trup, căci cine are grijă de trup nu ştie să aibă grijă de suflet, nu ştie
din pricina grijii de trup, că una este să nu-ţi laşi trupul să sufere, şi alta este să-i dai
trupului ceea ce nu-i trebuie, ceea ce nu-i face cinste sufletului sfânt şi nici trupului care
stă înaintea lui Dumnezeu.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic Dimitrie,
izvorâtorul de mir, din 08-11-2001
***
Iar voi, copii ai bisericii Mele de nou Ierusalim, fiţi fii-copii, că Eu am zis că
numai copilului îi este teamă singur, fără învăţător mereu, fără ocrotitor mereu, fără
păzitor de cel rău mereu. Voi în ziua aceasta de pomenire a credinţei sfinte învăţaţi de
la Mine că omul care nu iubeşte pe Duhul Sfânt, acela să postească de hrana cea
pentru trup până ce va iubi cu putere pe cele nădăjduite prin credinţă şi, stăruind
aşa şi crezând aşa, să le dovedească a fi, şi nu numai atât, ci a le şi mărturisi. Amin.
Eu vă învăţ pe voi că cel ce posteşte de mâncăruri şi nu are pe Duhul Sfânt
lucrător şi mărturisitor din el, acela nu are nici o plată, precum diavolul, care nu
mănâncă mâncare, nu are plată din Duhul Sfânt. Eu vă învăţ pe voi că Duhul Sfânt este al
sfinţilor, iar sfinţii au duhul umilinţei, duhul înţelepciunii de sus, care este curată,
paşnică, îngăduitoare, miluitoare, roditoare de roade bune, neîndoielnică şi neprefăcută, şi
este ascultătoare, fiilor, iar blândeţea înţelepciunii îşi arată faptele ei şi purtarea ei,
precum neorânduiala şi tot lucrul ei îşi arată faptele ei. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica întâi a Postului Mare, a
ortodoxiei, din 29-02-2004
***
O, fiilor copii care Mă aduceţi pe pământ prin credinţa voastră în Scripturile Mele,
şi prin Mine, Cel ce am găsit sprijin în voi! Spuneţi voi celor iubiţi de Mine şi de voi că
Noi nu iubim pe om pentru că merită, ci pentru ca să se mântuiască omul, fiilor. O, dacă
omul nu ar uita aceasta nu s-ar mai semeţi, ci şi-ar birui trupul şi ar cunoaşte cu
duhul lucrarea smereniei de duh, şi nu şi-ar birui trupul cu post de mâncare şi de
păcate, că nu este post mai mare ca şi ascultarea de Dumnezeu, dar cine să-i arate
omului această desăvârşită cale spre Mine, Cel ce sunt Învăţătorul lumii şi de la Care
lumea toată ar fi să înveţe carte şi nu de la om, copii care cunoaşteţi pe Dumnezeu cu
iubirea Mea din voi!? Şi de aceea iubi-vă-voi pe voi cu toate ale Mele cele din cer şi cele
de pe pământ şi vărsa-Mă-voi în voi cu dragostea Mea ca să-l învăţaţi pe om să Mă
iubească cu dragostea Mea din el şi nu cu dragostea lui de Mine, că rău Mă răneşte omul
care-şi mărturiseşte dragostea lui de Dumnezeu când el nu are ascultare de porunca
dragostei care spune aşa: «Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi
din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău şi din toată puterea ta şi, apoi, să iubeşti pe
aproapele tău ca pe tine însuţi».
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil,
din 21-11-2004
***
Iar voi, copii ai bisericii Mele de nou Ierusalim, fiţi fii-copii, că Eu am zis că
numai copilului îi este teamă singur, fără învăţător mereu, fără ocrotitor mereu, fără
păzitor de cel rău mereu. Voi în ziua aceasta de pomenire a credinţei sfinte învăţaţi de la
Mine că omul care nu iubeşte pe Duhul Sfânt, acela să postească de hrana cea pentru trup

până ce va iubi cu putere pe cele nădăjduite prin credinţă şi, stăruind aşa şi crezând aşa,
să le dovedească a fi, şi nu numai atât, ci a le şi mărturisi. Amin.
Eu vă învăţ pe voi că cel ce posteşte de mâncăruri şi nu are pe Duhul Sfânt
lucrător şi mărturisitor din el, acela nu are nici o plată, precum diavolul, care nu mănâncă
mâncare, nu are plată din Duhul Sfânt. Eu vă învăţ pe voi că Duhul Sfânt este al sfinţilor,
iar sfinţii au duhul umilinţei, duhul înţelepciunii de sus, care este curată, paşnică,
îngăduitoare, miluitoare, roditoare de roade bune, neîndoielnică şi neprefăcută, şi este
ascultătoare, fiilor, iar blândeţea înţelepciunii îşi arată faptele ei şi purtarea ei, precum
neorânduiala şi tot lucrul ei îşi arată faptele ei. Amin.
…O, poporul Meu, te-am învăţat să-ţi arăţi şi tu jertfa credinţei şi a iubirii tale de
Dumnezeu, şi ţi-am spus că te binecuvintez cu putere pentru vremea înfrânării de la
bucate până la ziua de prăznuire a învierii Mele, căci Eu sunt Păstorul Care Şi-a pus viaţa
pentru oi ca iarăşi să Şi-o ia, şi apoi să Şi-o dea oilor Sale ca să aibă viaţă în ele. Tu însă
nu uita de tine, nu de altul, fiule, şi fiecare din voi să dea Domnului după măsura pe care
o are, ca să primească de la Dumnezeu.
Unii din voi trebuie să postiţi pentru voi, fiilor, spre binele vostru. Alţii din voi
postesc pentru Mine, spre binele Meu. Alţii din voi, iarăşi, postesc pentru dragostea de
oameni, precum Eu am făcut aceasta. Alţii postesc pentru puterea celor neputincioşi cu
duhul sau cu trupul, după câtă dragoste au cei care postesc aşa. Şi iată, nu se pot asemăna
feluritele daruri, chiar dacă ele lucrează întru acelaşi duh şi spre acelaşi Dumnezeu, şi
iată, nu toate trupurile sunt la fel, şi unii trebuie să vă jertfiţi mai mult pentru cei ce nu fac
tot aşa, căci dragostea sau putinţa nu sunt la fel în toţi. Amintiţi-vă de mama copilului
care avea să piardă cununa muceniciei spre mântuire şi mai puţin spre dragoste de
Dumnezeu, iar mama lui l-a dus în spate până la cununa lui.
O, fiilor, unii din voi postesc frumos şi cu bucurie şi cu credinţă, fiilor. Alţii din voi
postesc poftind şi aşteptând să treacă postul pentru ca să mănânce, dar înfrânarea aceasta
nu e bună din datorie, ci e bună cu dor şi cu dragoste, fiilor mici. Am pe câte unii din voi
care câştigă de la Mine notă mare pentru o mai mică înfrânare de la bucate, dar în acelaşi
timp pentru o mai multă hrană pentru Mine de la el, pentru o viaţă mai dulce pentru Mine
în el, pentru o împărăţie mai mare a Mea în el, fără ca el să caute să o măsoare pe a altuia
câtă este, căci cel plin de duh de iubire şi de umilinţă plăcută Mie nu face aşa ceva ca să
ia model sau nemodel de la altul, ci Mă ia pe Mine de model şi Eu sunt Cel ce măsor,
după cum este aluatul fiecăruia.
O, poporul Meu, Eu numai înţelepciune presar în calea ta, ca să te poţi tu deprinde
cu calea iubirii Mele, fiule, şi la Mine să priveşti, nu la fratele tău, căci nu tu, ci Eu
trebuie să măsor dragostea ta de Mine şi jertfa dragostei tale. Dacă ţi-o măsoară omul,
rămâi fără plată, dar dacă ţi-o măsor Eu, Eu ştiu bine să cântăresc făptura ta şi creşterea ta
şi jertfa ta cea pentru ea. Pe pământ unii ajung sfinţi cu inima, şi apoi cu trupul, şi aceea
este cea mai dulce jertfă înaintea Mea. Alţii ajung sfinţi cu trupul, iar inima le este puţină
în umilinţă şi în jertfire, şi aceasta este o măsură mai mică, mai uşoară. Iar alţii sunt
iubirea care ajunge la rana Mea şi sunt doctoria Mea prin mila din inima lor, căci fără

inimă omul nu poate să fie un sfânt plăcut lui Dumnezeu, chiar dacă şi-ar pune şi pe jar
trupul.
O, fiilor, nu vă faceţi singuri socoteala, şi nici celorlalţi să nu le-o faceţi. Lăsaţi-Mi
Mie aceasta, căci Eu sunt Cel ce ştiu inimile şi multul sau puţinul lor cel pentru Mine, cel
pentru locul Meu în om. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor patruzeci de mucenici din
Sevasta, din 22-03-2005
***
Tu, poporul Meu, să nu fii fără de Mine întru smerenia ta, căci cei cu adevărat
smeriţi sunt cei ce au harul lui Dumnezeu peste ei. Tu, poporul Meu, să Mă laşi pe Mine
să ştiu şi să spun, iar tu să ştii să iubeşti aşa, ca să ai tată pe Domnul, fiule. Ai grijă, când
posteşti cu trupul, să faci aceasta pentru suflet şi nu pentru trup, căci Eu sunt Dumnezeul
celor sfinţi şi îi învăţ pe ei pacea Mea şi lucrarea ei care are plată de la Dumnezeu peste
om. Pe toate cele bune ale tale să le faci pentru Dumnezeu şi nu pentru tine, şi îţi vei
agonisi în Mine pe toate cele bune ale tale. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii pildei fiului risipitor,
din 19-02-2006
***
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 Dumnezeu al lui dacă el lucrează aşa. Postul de bucate
trebuie să fie împletit cu lucrul cel de la Dumnezeu peste om, căci altfel 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 învăţat
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.
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 sa întors spre neascultare din pricina neiubirii de Dumnezeu 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 pentru
Cel ce l-a făcut pe el.
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 deacum, 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 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
aceasta, şi pentru El să puteţi aşa, căci El vă iubeşte şi vă aşteaptă 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 Dumnezeu şi zilele de post pentru biruinţa lui Dumnezeu în voi, dacă veţi iubi pe
Dumnezeu în ele. Eu vă dăruiesc putere de iubire şi credinţă prin iubire. Eu vă dau pacea
Mea, şi nu precum 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 oamenilor, căci Dumnezeu este mântuirea
omului şi slava celor ce-L iubesc pe El pentru slava Lui pe pământ. Amin.
…O, poporul Meu, te binecuvintez pentru lucrarea Mea cu tine şi cu care să
lucrezi tu peste tine puterea postului de bucate, 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 binecuvintez 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 nul mai găsească diavolul pe el în afara Mea. Amin.

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii izgonirii lui Adam din
rai, din 18-02-2007
***
Am lăsat poveţe mari în carte, şi voiesc să fie ele trezitoare, tată. Vremea postului
este vremea curăţeniei a toate: şi a iubirii, şi a umilinţei, şi a răbdării sfinte. Nimeni să nu
întristeze 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.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a treia a Postului Mare, a sfintei
Cruci, din 11-03-2007
***
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 botezului 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 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 vesteam 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 înţelepţire, tată, dar nu te lua după mâncare ca să te
apleci lui satana 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 neîmplinirea cuvântului
Meu. Am numai şi numai învăţătură pentru tine, că iată, lucrarea Mea de venire are acum
duşmani din mijlocul 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
multora care se mângâie de la râul Meu de cuvânt, poporul Meu.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil,
din 21-11-2007
***
O, fii ai oamenilor, este scris în rânduiala bisericii lui Hristos vreme de
post pentru curăţirea păcatelor omului şi pentru gătirea cea pentru sărbătoarea învierii
Mele. O, tată, nu cei ce postesc de bucate vor fi cei fericiţi, ci vor fi fericiţi cei curaţi cu
inima, cei blânzi, cei milostivi, cei drepţi, cei ce aduc pacea, cei huliţi pentru numele
Meu, cei prigoniţi pentru dreptate, nu cei ce postesc de bucate. În vremea postului căutaţi
să vă vindecaţi de răutate, tată, şi să vă împodobiţi sufletul cu umilinţă şi cu pocăinţă,
căci dacă postul de bucate nu vă aduce vouă pe Dumnezeu în voi, blând şi smerit cu
inima aşa cum este El ca să înveţe oamenii cum să fie şi ei, atunci voi nu veţi învăţa
calea spre împărăţia Mea şi nu-i veţi afla pe cei prea mici fraţi ai Mei, care stau înaintea
Mea pentru slava Mea, pentru lucrările Mele între pământ şi cer. Veniţi spre izvorul
cuvântului Meu, care vă învaţă şi pe voi calea împărăţiei Mele în om, şi aici îi veţi afla pe
cei ce stau înaintea Mea pentru tot neamul omenesc de pe pământ, căci Eu pentru toţi vin
şi cuvintez cuvânt de facere şi de chemare a omului de la moarte la viaţă, de la păcat la
sfinţenie, de la lume la Dumnezeu. Veniţi şi voi pe calea împărătească, pe calea vieţii,
tată! Veniţi şi vă faceţi slujitori ai bisericii Mele, care veghează înaintea Mea ziua şi
noaptea, şi nu înaintea lumii slujeşte ea, ci ea veghează slujind. Veniţi să învăţaţi ce
înseamnă biserică şi ce înseamnă s-o iubiţi pe ea aşa cum ea iubeşte! Veniţi să înţelegeţi
că nu lumea înseamnă biserică a lui Hristos aşa cum vă învaţă cei ce-şi zic azi învăţători
ai bisericii când ei nu ajută biserica nici măcar cu un pai, ci doar îşi agonisesc loruşi slavă
şi numelui lor, care nu este după faptele lor, ci este prea mare faţă de viaţa lor, care nu
seamănă cu a Mea, căci Eu Mi-am dat viaţa pentru biserica Mea şi sunt blând şi smerit cu
inima, iar cuvântul Meu stă în putere şi stă în împlinirea lui. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica înfricoşatei
judecăţi, din 02-03-2008
***
O, poporul Meu! Eu, Domnul Dumnezeul tău, Cel minunat întru sfinţii Lui, întăresc
peste tine binecuvântarea Mea pentru vremea rugăciunii fierbinţi spre salvarea omului din
marea necredinţei de pe pământ. Postul de bucate fără de rugăciune sfântă lângă el nu are
nici o putere nici pentru trup, nici pentru suflet, nici pentru duh, dar tu, poporul Meu, fii
mare, tată, fii puternic prin duhul rugăciunii sfinte, şi vom păşi spre sărbătoare de înviere,
tată, şi vom ieşi cu alai sărbătoresc şi ceresc, ca să vadă lumea că Eu sunt sărbătoarea ta şi
învierea ta, cu care Mă arăt peste pământ, şi să vadă ea că Eu vin la tine ca să fiu cu tine
pe pământ, precum este scris să fie, şi iată, aşa este, precum este scris, poporul Meu.
Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii izgonirii lui Adam din
rai, din 09-03-2008
***
(Cuvântu lui Dumnezeu la Cetatea Sfânta Noul Ierusalim.
www.noul-ierusalim.ro) (Vezi reportaj Noul Ierusalim p. a-I-a şi partea a-II-a n.r.)

(Sublinierile cu caractere îngroşate aparţin redactorului.)

