
Praznicul Naşterii Domnului

Omul îşi caută bucurii împotriva suferinţei. Domnul le spune
sfinţilor să vindece suferinţa neamului omenesc, cel stăpânit de pă -
cat. Domnul dojeneşte neamul român pentru felul cum sărbătoreşte
Crăciunul şi îi aminteşte că şi-a mutat sărbătorile străbune. 

ÎÎ n zi de praznic de naştere a Mea pe pământ, Eu,
Domnul, Mă las cuvânt în cartea Mea cea de azi şi

Mă ves tesc în lung şi în lat cu această zi şi le spun la toţi cei
de pe pământ că Eu sunt Făcătorul cerului şi al pământului,
că Eu sunt Creatorul, că Eu sunt Crăciunul, aşa cum M-au
botezat strămoşii cei sfinţi în zi de praznic de naştere a Mea
pe pământ, şi sunt plin de daruri, numai să am cui să le dau,
numai să Mă vrea cu ele omul. 

Şi iată, cobor prin greu şi-Mi las un picuţ de cuvânt în
carte şi Mă uit la durerea pe care au avut-o cei care Mi-au
purtat venirea Mea cea de atunci când M-am născut pe pă -
mânt, căci cu durere s-au purtat din loc în loc ca să Mă ocro -
tească de cei ce Mă pândeau să-Mi curme viaţa, o, şi cu du -
rere a fost atunci aşezată naşterea Mea pe pământ şi ocroti rea
trupului Meu apoi de cei ce Mă purtau, şi n-am avut Noi spri-
jin, căci omul nu trage cu durerea, nu trage cu cei îndure raţi,
că e slab omul şi-şi caută bucurii împotriva suferinţei, iar Eu
sunt Cel milos şi-Mi pornesc mereu sfinţii să meargă spre toţi
cei îndureraţi şi să le dea daruri, şi le spun Eu lor: O, sfinţi
vindecători, coborâţi, o, coborâţi în slavă, coborâţi pe pământ
la oameni, că e în suferinţă tot neamul omenesc şi-şi caută
alin şi nu se găsesc pe pământ oameni vindecători cu putere,
căci neamul omenesc este stăpânit de pă cat, o, sfinţi vindecă -
tori. O, e tare, tare trist o mul, şi de aceea caută cumva bucurii,
şi nu are putere să înţeleagă împărăţia cerurilor şi alinul cel de
la ea pentru om. 

O, de câte ori am stat Eu cu omul, luând chip pămân -
tesc, omenesc, o, de câte ori! O, cât călătoresc, cât de mult
stau de vorbă cu oamenii şi nu Mă cunoaşte nimeni, căci nu
Mă des copăr. Stau şi Mă uit cu durere câte păcate în oameni
pe pă mânt şi câtă vindecare aş vrea să le dau, câtă naştere de
sus! Aş vrea să-i dăruiesc omului împărăţia cerurilor cea
plină de pa ce în om, numai să vrea omul cu ea în el şi de
partea lui apoi. 

O, popor al cuvântului Meu, pace ţie, fiu le! Lumea zice
altfel în ziua Crăciunului, zice la mulţi ani, dar Eu îţi zic: Pace
ţie! Cobor prin durere la tine şi prin ger, şi cobor cu strâm-
torare de putere, iar tu Îmi ştii strâm torarea Mea. O, scoală-te
şi grăbeşte-te să stai în uşă cu colăcei şi cu daruri creştineşti,
că vin colindători la izvor, iar tu să-i întâmpini şi să le dai
daruri din cer aşa cum şi Eu îţi dau şi te fac împărţitor, că Mă
pregătesc să intru în carte cu mama Mea Fecioara şi să tri m i -

tem apoi cartea la toţi cei care privesc în calea cuvântului
Meu şi Mă aşteaptă să Mă arăt cu el. 

O, ce frumos, ce frumos colindă îngeraşii şi sfinţii în
ziua Mea de praznic de naştere, ce frumos! E praznic de naş -
tere şi Mă mângâie sfinţii şi îngeraşii şi Mă mângâie mama
Mea Fecioara. 

O, ţara Mea cea de azi, o, neam ro mân, nu e ziua Mea,
nu e Crăciunul când ţii tu Crăciunul, că nu aşa l-au purtat
strămoşii tăi, iar ţie îţi trebuia să asculţi de sfinţi şi de părinţi,
şi iată, Crăciunul este cum îl ţineau ei, şi Mă primeau ei cu
această sărbătoare şi cu acest nume. Eu sunt Crăciunul, Eu
sunt Cre atorul şi-Mi ziceau Crăciunul strămoşii tăi şi erau
plini de daruri sfinte, şi de a ceea Mă iubeau strămoşii tăi, iar
tu faci acum ca lumea toată, faci petrecere cu mâncăruri care
nu se mănâncă în zile de post de Crăciun. 

O, nu pot oamenii să se distreze, să mănânce şi să bea
când vine ziua cea dintre ani şi căreia lumea îi zice revelion.
O, a ve nit omul străin de sărbători sfinte şi te-a păcălit şi a
plecat şi te-a lă sat păcălită, o, ţara Mea ortodoxă, iar tu ai zis
ca el şi ţi-ai mutat sărbătorile străbune, de parcă tu erai păgâ -
nă, nu creştină, şi n-a avut cine să te apere, să te ocro teas că
de acest rău, căci capii bisericii te-au vândut neorânduielii, o,
ţara Mea de azi. Dar tu nu ştiai ce ţi-au lăsat scris strămoşii
tăi cei sfinţi să faci şi să trăieşti? Eu, Domnul, te aştept să-ţi
revii, şi de mult te aştept şi te privesc, că nu e bine să rămâi
după legea omului care a umblat la ceea ce nu era al lui. Să
ştii că Eu Mi-am aşezat la loc praznicele sfinte pe vatra ta şi
Mi-am zidit biserică vie din fii credincioşi şi cu frică de Dum -
nezeu în ei, că nu voiesc să vin şi să găsesc peste tot neorân -
duială în tine, căci adevărata biserică şi obşte creştină pe voia
Mea nu este cea de pe vârf de munte şi cu porfiră pentru
înveş mântare, ci este cea ascultătoare de Domnul şi de părin -
ţii sfinţi, este cea neştiută, cea nebăgată în seamă de lume,
necălcată şi neurmată de oamenii lumii, este cea care are preţ
în ochii Mei şi este cea neiubită şi cea zavistuită, dar iată ce-ţi
spun: Vai de biserica cea fără de duşmani, căci ce mai este ea?
E fără de preţ biserica cea neduşmănită. Aceasta spun Eu
acum spre ştire peste pământ. 

Iar acum Eu voi sta cu mama Mea Fecioara în grăire
pentru praznic de naştere a Mea, dar stăm acum cu voi, fii ai
poporului Meu de azi, şi primim colindătorii, măi fiilor. În
această zi de praznic sfânt, pace vouă şi celor ce vin la voi şi
la izvorul Meu de cuvânt! 

Slavă în cer şi pe pământ pentru praznicul Crăciunului,
căci Crăciunul Eu sunt. Eu sunt Cel ce sunt, fiilor. Amin,
amin, amin. 
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Soborul Maicii Domnului 

Sufletul minunat este cel plin de dor de Dumnezeu pe pământ; nu -
mai el ştie ce este mângâierea. Taină mare poartă în ea mângâie -
rea. Iubirea e plină de umilinţă şi de mângâiere. Umilinţa şi 

mângâ ie rea sunt rodul iubirii, sunt lucrarea sufletului iubitor. 

MM ă întorc în carte, fiilor. Cartea Mea cea de azi,
aşezată de Mi ne pe pământ prin voi, ea este

calea pe care Eu, Domnul, grăiesc în zilele acestea pe pă mânt.
Pe această cale pot Eu să grăiesc o mu lui, şi pe ea vin cu sfinţii
Mei, cu cei din cer grăire între Mine şi ei, între ei şi Mi ne, ca
să vadă şi omul grăirea celor din cer, ca să ştie şi cei de pe
pământ cum este în cer şi ce grăiesc cei din cer, şi să vadă
apoi cum grăieşte Domnul cu omul pe pământ, măi fiilor.
Grăirea Mea cea de azi cu mama Mea Fecioara şi grăirea ei
cu Mine, această gră i re se aşează azi în carte pe pământ, şi aşa
se lucrează în cer, şi se aşează pe pământ lucrarea celor din
cer, cuvântul cel din cer. 

Mângâiere multă lucrăm în ziua a ceasta, scumpă mama
Mea. O, cât de vii sunt cei ce-şi au locuinţa în cer, mamă, şi
câ tă mângâiere dau ei să aducă şi s-o pună peste cei de pe
pământ, o, mama Mea! O, câtă mângâiere pe Noi, cei din cer,
când gră im între Noi şi are cine să Ne audă de pe pământ
grăirea, mamă! Duhul Mângâierii, pe El L-am promis uceni-
cilor Mei că va ve ni pe pământ şi Se va da lor. 

O, nu ştie omul ce este mângâierea, nu ştie, mamă.
Suflet minunat trebuie să aibă omul ca să înţeleagă cu el ce
este mângâierea, iar sufletul minunat este cel plin de dor de
Dumnezeu pe pământ, mamă. O, cât de dor ar trebui să-i fie
de Dumnezeu omului! Cum să facem să aibă oamenii suflet
cald după Domnul, după cei din cer, după taina mângâierii,
cum să facem, mamă? 

— OO,Doamne mângâios, o, Fiule scump al
meu, nu mai cei ce au îndurat dureri de

suflet, nu mai aceia ştiu ce taină mare poartă în ea mângâierea,
Duhul Mângâierii, Fiule scump. Grăim în mijlocul celor din
cer în această zi de amintire a mea şi a Ta, după ziua de mân -
gâ iere a naşterii Tale, ziua când eu am pus sarcina jos lângă
mine, şi m-am mângâiat cu ea şi sub ea, sub privirea Ta dum -
ne zeiască de copil mic, de Dum nezeu mi cuţ, de Cel ce S-a
micşorat atât cât a putut trupul meu să cuprindă atunci când
Tatăl m-a făcut cale a Ta spre cei de pe pă mânt, atunci când Tu
Te-ai făcut Om, o, Doam ne. O, Te-ai făcut Om, când Tu erai
Dumnezeu, ca să-i poţi spune omului cât îl iubeşti dacă l-ai
zidit la începutul lui, şi i-ai spus aceasta prin micşorarea Ta, că
Te-ai micşorat, Doamne scump, ca să Te poată omul cuprinde,
ca să poată omul cu Tine, şi de dor ai făcut aceasta, iar eu
voiesc în ziua mea de sobor, în a doua zi a noastră a praz -
nicului de Crăciun, voiesc să-i dau o mu lui putere de suflet ca
să ne poată pe amândoi cuprinde în sufletul lui şi ca să-L aibă
în suflet pe Domnul Cel mic şi pe ma ma Lui, pe cei îndureraţi,
care umblau să găsească loc pe pământ şi să se aşeze pentru
naşterea Ta şi pentru îngrijirea Ta a poi, căci noi eram pribegi
atunci, pribegi din loc în loc, şi oamenii nu ne cunoşteau. 

O, nu ne cunosc oamenii, Fiule prunc, Doamne al meu
scump. O, ce dulce eşti şi cât aş vrea să Te simtă omul, dar
oamenii nu ne cunosc, Doamne scump! Da că am deschide
cerurile, dacă am da la o par te perdeaua ce ne desparte de lu -
mea cea văzută de om şi Ţi-ar ve dea oamenii dulceaţa privirii
şi a mângâierii, ar fi atunci să-L vadă ei pe Domnul Cel dul -
ce, pe Cel atât de a proape de om, că ai ve nit pe pământ acum
do uă mii de ani ca să fii cu oamenii, Doam ne, ca să le dai

mângâieri şi vindecări şi lacrimi du pă Tine, şi le-ai dat,
Doam ne, la toţi, câţi Te-au cunoscut de Fiu al lui Dum nezeu
venit pe pământ prin pântecele meu cel fecioresc şi îngrijit de
mine pentru creş terea Ta apoi, până ce ai aşezat pe pă mânt
dovada dumnezeirii Tale când ai în viat prin cruce şi ai lăsat
credinţă în oa meni şi căutare după Tine şi mulţi Te-au că u tat
apoi şi s-au dorit cu Tine, şi au luptat pe pă mânt ca să rămână
ai Tăi în cer, şi ia tă câtă ceată cerească, o, câtă, Doamne! 

Grăirea mea de azi e dulce şi se în dul ceşte lucrând şi
grăind, că vreau să sim tă omul mângâierea cea de la noi şi să
ia în el putere de suflet ca să ne poată cu prinde, Doamne, pe
amândoi, pe Tine şi pe mine, Fiule scump, pe cei îndureraţi
care um blă să găsească loc de popas pe pă mânt. Umblă
Domnul şi caută sălaş care să prindă viaţă şi bucurie de la
Dom nul, căci păiuţele au prins viaţă când Dum ne zeu Făcă -
torul a fost aşezat pe ele în noaptea naşterii Lui pe pământ, şi
era noapte şi era aproape de vremea luceafărului dimineţii, iar
zorii acelei zile L-au cuprins pe Dom nul şi s-au mângâiat cu
El, cu Făcătorul lor, aşa cum toate Îl slăvesc pe Domnul. 

O, cum să grăim mai frumos ca să lă săm mângâiere
peste pământ şi peste om, Fiule născut, copil îndurerat ca şi
ma ma Ta, căci unul pentru altul e ram îndureraţi, şi aşa ne
mângâiam durerea, şi tot aşa şi azi, Doamne născut şi plin de
umilinţă apoi? Iubi rea Ta e plină de umilinţă, e pli nă de mân -
gâiere, şi prin acestea do uă poa te omul să înţeleagă dacă are
în el iu bire, dacă are iubire în lucrarea sa. 

Dar Tu acum de lângă mine tot aşa vei lucra. Dulce
cuvânt să dai celor ce-Ţi ţin ca lea când vii cuvânt pe pământ,
şi să în veţe ei de la noi că umilinţa şi mângâierea sunt rodul
iubirii, sunt lucrarea sufletului iubitor, iar nouă aşa ne este lu -
cra rea, o, Fiule scump al meu. Amin. 

— OO,scumpa şi dulcea Mea mamă, o, câtă
duioşie în duhul tău, mama Mea! Ce

faţă dulce şi sfântă îi face omului duioşia, duhul cel duios,
mamă! Un suflet duios îi vede dulci pe toţi, îi sunt dragi toţi
şi toate, şi aşează totul în sfinţenia sa. 

O, iată de ce au fost și sunt duioși sfinții Mei, măi
poporul Meu! O, cât de dul ce a așezat în carte mama Mea cu -
vântul mângâierii ei! Să iei cartea aceasta și s-o așezi în calea
omului ca s-o găsească tot o mul, fiule poporul Meu! Îţi
mulţumesc pentru toată lucrarea ta cea pentru Mine ca să se
vestească peste pământ grăirea Mea. Pentru truda ta ca să Mă
împarţi îţi mulţumesc. Îţi mulţumesc cu mângâiere, măi po -
porul Meu. 

O, fii ai oamenilor, căutaţi-Mă cu ini ma smerită, cău -
taţi-Mă cu dor. Mă aşez în calea voastră cuvânt. Mă fac carte
pe pământ şi Mă dau de ştire cu ea. O, fiţi credincioşi şi aşe -
zaţi-vă să lucraţi minuni, aşezaţi împlinit în voi cuvântul lui
Dumnezeu şi vă veţi umple de duhul duioşiei şi al dorului de
Domnul pe pământ. Luaţi din cer, că nu sunt veşnice cele
luate de pe pământ. De aceea luaţi din cer, ca să vă faceţi
veşnici prin ele, o, fiilor. 

Iar tu, poporul Meu, tu să Mă împarţi, tu să Mă aşezi în
calea oamenilor, că e vremea venirii Mele iarăşi după om
acum, şi tu ştii aceasta de la Mine, tu ştii că a venit vremea
aceasta proorocită de Scripturi că va veni. 

Iată, am stat şi am primit colindători, măi fiilor, şi le-am
dat colăcei şi bomboane dulci şi i-am aşezat la masă. În a
doua zi de după praznicul naşterii Mele M-am aşezat în carte
cu mama Mea Fecioară, cu grăirea dintre Noi şi Ne-a fost
dulce şi mângâioasă grăirea. O, ce mângâiere pe cei din cer
când pe pământ se aşează grăirea lor! Aceasta este lucrarea ta
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cu Mine, poporul Meu de azi. 
O, stai sub mantia Mea, fiule, şi lucrând să stai sub ea.

Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, iar tu eşti poporul cuvântu-
lui Meu din zilele acestea. Aşa să ne cunoască pe noi oamenii,
iar lumina cuvântului Meu să-i cuprindă pe ei şi să înţeleagă
cu ea pe Domnul, pe Cel născut în Betleem din mamă
Fecioară acum două mii de ani. 

O, pace vouă, fiilor! Staţi în preajma coborârii cuvân-
tului Meu, o, fiilor. Amin, amin, amin. 
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Sărbătoarea sfântului apostol, întâiul mucenic şi
arhidiacon Ştefan

Iubirea pentru Dumnezeu este foc care arde în om. Mărirea omu-
lui este iubirea de Dumnezeu. Rugăciunea aduce pace pe pământ

în oameni şi între oameni. 

ÎÎ n a treia zi de după praznicul naş terii Mele pe pă -
mânt, Eu, Domnul Iisus Hristos, aşez în carte

cuvânt de sărbătoare, căci apostolul şi mucenicul Meu Ştefan
are în această zi ziua lui de sobor între sfinţi, şi mare a fost
locul Meu din el, mare, măi poporul Meu. 

O, pace ţie îţi spun şi azi, fiule poporul Meu! Cu tine
Mă sprijin pe pământ, cu tine, fiule, şi voiesc cu tine să fac
mult, mult bine, multă lucrare de folos, că mult îi lipsesc
omului cele din cer, mult de tot stă el departe de cele de sus
pentru viaţa lui. Aş vrea să-l înviorez pe tot omul, ca să poată
el cu cele de folos lui, dar s-a dat mult cu cele vremelnice,
bietul de el, şi greu mai pătrunde Domnul cu împărăţia Sa cea
dulce în om. 

Însemnăm în carte această zi de sărbătoare şi îi dăm
intrare apostolului Duhului Sfânt, că plin de Duh Sfânt a fost
el şi plin de râvnă pentru Mine, Cel prigonit de cei mari ai
vremii de atunci, că fiecare vreme a avut mai-marii ei peste
oameni, iar mai-marii nu vor nimic mai mult ca şi mărirea lor,
prin care ei ajung orbi faţă de tot şi toate câte ar însemna mari
în faţa măririi lor. Apostolul Meu Ştefan însă, s-a ridicat în
vremea aceea şi M-a vestit pe Mine cu putere de cuvânt şi a
dat să ruşineze dorul de mărire a celor mari de peste gloate a -
tunci, şi care l-au făcut să tacă numaidecât pe mucenicul Meu
apoi, dar mărturisirea lui a rămas în timp împotriva lor ca o
carte de judecată, carte care are putere împotriva tuturor celor
care prin vreme fac cu Dumnezeu ceea ce au făcut cei din vre-
mea lui Ştefan cel azi sărbătorit bisericeşte, şi toată lucrarea
sfinţilor Mei rămâne pe pământ spre mărturie veşnică, iar ei
sunt cei veşnici apoi, după cum este în Scripturi făgăduinţa
pentru cei ce mărturisesc cu putere pe Domnul pe pământ. 

O, mucenicule plin de râvnă pentru credinţa în Mine a
oamenilor de atunci şi de apoi, îţi fac intrarea în cartea Mea
cea de azi. Duhul Sfânt este Călăuza duhului tău ca şi atunci.
Binecuvântată să-ţi fie grăirea în ziua ta de sobor între sfinţi,
şi stau cei din cer şi ascultă acum grăirea ta. Amin. 

— MM ă înveşmântez în du hul râvnei cea
pen tru Tine, o, Iubitul meu Stăpân şi

Domn Iisus Hristos, că mi-ai hrănit cu multul iu bi rea mea de
Tine şi sufeream mult de mila celor ce nu aveau în ei această
fericire, iubirea cea pentru Tine, Domnul meu Iisus. Cei ce
cu nosc a ceastă fericire sunt cei ce Te cunosc în de ajuns, căci
darul Tău este mare şi descoperă lor Fiinţa Ta cu multul, iar
locul un de Tu stai e tot o sla vă, Doamne, tot o gră ire, tot o
iubire măr turisită, o, Doam ne al meu. Iubirea de Tine a fost

toată bogăţia su fletului meu şi toa tă înţelepciunea mea, care
de sus mi se hră nea şi se adăuga. Îmi venea să spun la toa tă
lumea cine eşti Tu şi ce au făcut şi ce fac cu Tine cei mari ai
lu mii, cei ce se cred mari, Doamne, cei care au ştiut şi ştiu
me reu că Tu eşti Cel mare, că Tu eşti Domnul şi că ai puterea
toată în cer şi pe pământ, dar dorul lor de mărire peste oameni
îi îndeamnă mereu să Te ascundă, să Te dea la spate, să Te
folosească pentru mărirea lor şi atât, o, Doamne. 

În ziua mea de serbare între sfinţi le spun la toţi cei de
pe pământ să se dea de partea iubirii, nu de partea măririi, că
nu mai Tu, Doamne, eşti mare, o, numai Tu, căci oamenii sunt
făpturi neputincioase îna intea măririi Tale cea de necuprins
cu mintea sau cu ochii omeneşti, iar mărirea omu lui e veştedă
de tot, chiar şi când îi este mult hrănită din părţi, şi toată slava
omului este ca iarba şi ca soarta ei apoi. 

În ziua mea de serbare între sfinţi, le spun şi la toţi cei
care Te iubesc, Doamne, le spun şi lor să-şi înveţe iubirea să
ardă me reu în ei, căci iubirea care se ră ceşte slăbeşte mult,
slăbeşte în putere şi se face mică cu fiecare răceală pe care
omul o lasă să-l încerce. O, iubirea es te tot un foc, nu altfel
es te ea. Pe ea a vestit-o Domnul când a spus că foc a venit să
arunce pe pământ şi să se tot aprindă el a poi, şi aşa să stea
me reu, căci altfel ea se răceşte şi se face frig în casă pentru
Dom nul iubirii, frig în om pentru Domnul. 

O, popor al cu vântului lui Dumne zeu, tu să trăieşti din
iubire, ea să-ţi fie via ţa, căci Domnul a ceas tă soartă a ales ţie,
şi tot aşa să alegi şi tu să fii. Pe toate cu iu bire să le lu crezi,
pe toate din iubire să le zideşti. Duhul mărturisirii pentru
Hris tos, acesta să te stăpânească mult, eu aceasta îţi doresc
şi-ţi dăruiesc în această zi, căci altă fericire în afară de Dom -
nul nu este în tre pământ şi cer, o, nu este. Aşadar, aprinde
mereu şi tot mai mult acest foc în tine: iubirea de Dumnezeu,
iubire mărturisită pâ nă peste toate înălţimile de pe pământ,
căci eu mi-am pus viaţa pentru ea şi în nu mele ei şi nu este
mai mare iubire ca a ceasta, ca să-I dea omul Domnului toată,
toată iubirea sa. Amin. 

— OO,poporul Meu de azi, auzi tu mărturi -
sirea ucenicului Meu? O, fiilor, s-o au -

dă toţi cei care nu ştiu ce este mărirea omului, căci una este
ea, şi aceasta este iubirea de Dum nezeu în om. 

Acum, Eu, Domnul, te vestesc de pregătire pentru
praz nicul de Bobotează, măi poporul Meu. Cu sprijinul iubirii
tale de Domnul vom face toată pregătirea şi vom sta înaintea
celor ce se vor strânge la izvorul Bobotezei şi la pieptul Meu
cel plin de dor ca să petrec cu ei, cu cei ce vin la izvor, iar tu
Îmi eşti sprijin şi aşternut Mie şi lor. Eu, Domnul, îţi voi da
putere şi ajutor de sus şi de jos şi alin peste toate neputinţele
tale, că este de lucru şi avem nevoie de alin şi de mângâiere
din unii în alţii şi de bucurii, măi fiilor, căci biserica Mea aşa
lucrează. 

Binecuvintez pregătirea cea pentru praznicul de Bobo -
tează şi înţelepciunea cu care voi pregătiţi serbările Domnului
şi ale sfinţilor Lui, fiilor. Pace vouă! Eu sunt cu voi tot timpul,
o, fiilor. Aşa să fiţi şi voi cu Mine, şi să-Mi înţelegeţi lucrarea
câtă am de lucrat cu voi şi prin voi. 

Pace vouă, iar şi iar pace vouă, fiilor! O, e multă nevo -
ie de pace peste tot pe pământ în oameni şi între oameni.
Cereţi din cer pace pe pământ, fiilor. Cereţi din cer să se în -
mulţească duhul iubirii în oameni, şi de la el duhul păcii,
duhul liniştii peste tot. Rugăciunea aduce de la cer ceea ce
spune ea. Să fie rugăciune de pe pământ spre cer şi să fie
Domnul pe pământ cu omul! 
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O, rugaţi-vă neîncetat, fiilor, şi ce re ţi-Mi să cobor pe
pământ în oameni duhul rugăciunii spre cer şi să creadă ei că
Domnul le va da lor. 

Eu sunt cu voi cu pacea Mea, fiilor. Amin, amin, amin. 
27 decembrie 2014/9 ianuarie 2015

Praznicul Tăierii împrejur a Domnului şi sărbătoarea
sfântului Vasile cel Mare

Iubirea de Dumnezeu îl păzeşte pe om de păcat. Sfinţenia este bucu-
ria sfinţilor. Poveţe pentru întărirea rugăciunii de obşte la miezul
nopţii şi pentru rânduială întreagă în fiecare zi. Durerea Domnului 

pentru că diavolul îl înfrânge pe om prin păcat. 

ÎÎ ngerii şi sfinţii Îmi însoţesc fiinţa Mea dumne -
zeiască şi Ne aşezăm cu sărbătoare de cuvânt în

cartea Mea cea de azi, şi este sobor de arhierei sosiţi la ma sa
cea de azi a cuvântului Meu, şi între ei îşi are ziua lui de ser-
bare arhiereul Vasile, lup tător mare împotriva diavolului, că
mult se teme diavolul de cei înveşmântaţi în harul cel de sus,
în puterea Mea, pe care am făgăduit-o Eu că le-o voi da uce -
nicilor Mei ca să calce ei cu ea peste cei ce dau să muş te,
peste şerpi şi peste scorpii, peste cei ce dau să vatăme, că fără
putere de sus în el e biruit omul. 

Sunt Domnul Iisus Hristos. Sunt Eu şi cartea cuvântu-
lui Meu ca să se aşeze în ea pe pământ cuvântul Meu şi să fie
dat de ştire celor ce Mă ştiu aici şi celor ce Mă întâlnesc pe
calea aceasta, şi mai ales să fie dat spre lucru cuvântul Meu. 

Pace ţie, popor al cuvântului Meu! O, pace vouă, fiilor,
că fără pace de la Mine nu este omul cu Mine! Pace vouă vă
spun, căci suntem în lucru pentru că vine praznicul Bobotezei
şi trebuie aşternut acest praznic, trebuie pregătit. Voi sunteţi
prietenii Mei şi Mă sprijin cu voi în lucrul Meu cel mult peste
pământ, şi multă nevoie de pace este pentru lucrul cel cu
Domnul. De unde vine pacea, fiilor? Pe ce cale poate ea să
pătrundă în om şi între om şi om pentru lucrul Meu când Eu
hărăzesc prin cuvânt peste cei cu care Mă sprijin pe pământ
şi le spun mereu: „Pace vouă!”? O, e nevoie de pace vouă pe
calea tulburării, ca să fie depărtată tulburarea dacă ea vine, ca
să fie depărtat diavolul cel neascultător de Dumnezeu şi de
omul lui Dumnezeu, de cel îmbrăcat cu harul Meu din pricina
lucrului Meu cu el. 

O, pace vouă, măi fiilor, căci în vre me de lucru se nasc
apăsări, îşi bagă diavolul coada pe uşă cu ispite dacă nu
găseşte veghea la uşă şi dăruire de peste tot pentru împărăţia
Mea, pentru pacea Mea vouă, iar coada diavolului atinge
pacea şi liniştea ca să aibă omul prilej să lupte împotriva
diavolului şi să rămână pacea Mea în el şi cu el apoi. Suntem
în toi cu pregătirea cea pentru Bobotează şi aşternem totul
acum şi ieşim apoi în calea celor ce aşteaptă să vină sărbă -
toarea, să vină la sărbătoare. 

O, ce blând, ce cald, ce duios grăiesc Eu cu voi! Voi tre-
buie să aveţi învăţător pentru toate, măi fiilor, iar învă ţă torul
trebuie urmat, trebuie cei ce iau învăţătură să fie apoi ca învă -
ţătorul lor, şi tot aşa să şi lucreze. O, rostiţi şi voi unii peste
alţii pace vouă, rostiţi şi voi, fiilor. Eu grăiesc blând şi cald şi
duios şi dăruitor. Aşa să grăiţi şi voi unii peste alţii, ca să fiţi
ca Învăţătorul vostru, fiilor. Dar Eu am fost şi aspru la cuvânt
faţă de îndărătnicia omului care se alege să fie cu Mine pe
calea vieţii lui, căci scris este: «Cu cel îndărătnic Mă voi
îndărătnici», aşa cum scris este: «Cu cel cuvios, cuvios voi fi».

O, fiilor, fiţi cuviincioşi, fiţi cuvioşi, căci îndărătnicia
este cu fiii oamenilor, care aleargă apoi la cei cu putere de sus

pentru dezrobirea lor, pentru însănătoşirea lor, pen tru vinde-
carea îndărătniciei lor. Avem în ziua aceasta la masă pe arhie -
reul Vasile. Îmbrăcat cu putere de sus a stat el pe pământ, şi
tot aşa a şi lucrat, cu putere de sus, de se văitau diavolii la
cuvântul lui, la minunile lui, căci în cine pătrunde şi este apoi
împărăţia cerurilor, o, e minune apoi omul în ca re ea pătrunde
şi lucrează, şi e cuprins în duhul blândeţii şi al înţelepciunii
de sus un aşa slujitor. O, la toţi oamenii le place bucuria, dar
îi trebuie şi sfinţenie omului, iar celui sfânt îi este alta bucu-
ria, şi ea este pen tru celălalt, nu pentru sine, şi aşa a fost ar -
hiereul Vasile, şi se bucura el pentru dezrobirea celor îndărăt -
nici peste care avea putere diavolul şi aveau ei nevoie de vin-
decare apoi. 

Binecuvântată să fie grăirea de lângă Mine a arhiereu-
lui Meu şi măreaţă să fie ea, căci orice ucenic desăvârşit înva -
ţă bine şi este el ca şi învăţătorul său apoi. Amin. 

— OO,mărire Ţie, Învăţă to rul meu Iisus! Da,
Doam ne, am fost silitor ca să Te învăţ

pe dinafară, ca să învăţ bine Fiinţa Ta în mi ne, puterea Ta în
puterea mea, aşa cum Tu ne-ai învăţat pe toţi ca să învăţăm,
şi după Tine să lucrăm în via Ta. O, nu se mai poate în zilele
acestea să fie lăsat un sfânt să lucreze ca Tine între oameni pe
pământ, că-l iau numaidecât mai-marii bisericii şi îl pun sub
obroc, Doamne, şi nici după trecerea lui la Domnul nu-l pot
uşor lăsa să lucreze de sus peste cei ce au nevoie de vinde -
cători de păcate şi de bube, Doamne, şi n-au oamenii iubire
de Tine ca să-i pă zească ea pe ei de păcat. O, nu ştie omul ce
pază mare este împotriva păcatului iu birea de Dumnezeu,
care face păcatul să fugă de om. Cine nu iubeşte pe Dum -
nezeu iubeşte pe diavolul, iubeşte păcatul, iar pă catul îl iubeş -
te pe el, şi iată, la mulţi le place bucuria cea de la păcat, şi la
puţini le place sfinţenia, Doamne, căci ea este bucuria sfinţi -
lor, numai a lor, iar cine Te iubeşte pe Tine Te şi vesteşte prin
toate câ te el este şi face, că mare bucurie au sfinţii în vreme
de ispite, că ei atunci au de răbdat ca şi Tine, sau au de biruit
şi de învins ispita ca să fie ei biruitori în luptă ca şi Ti ne, şi
fiecare biruinţă este o bucurie a sfinţilor Tăi, Doamne. 

O, popor al lui Hristos, o, fiilor, voi să învăţaţi de la
Domnul şi de la sfinţi cum se lucrează în faţa Domnului şi în
faţa ispitelor, a încercărilor, a luptei cea pentru cer, căci nu -
mai în vreme de luptă se poate învăţa, nu după aceea, iar apoi
doar învăţătura prin încercări şi bucuria pentru biruinţă
rămâne şi paza cea bună mereu, şi iată, are omul mereu de
lup tat şi de ve gheat şi de biruit, şi orice clipă goală poa te
aduce durere şi rană. 

O, nu cumva vreunul dintre voi să nu fie treaz şi în
rugăciune laolaltă în vreme de miez de noapte, măi fiilor.
Învăţaţi-vă trupul să asculte de Domnul şi de învăţătura Lui,
că Domnul a avut şi are învăţătură aparte pentru acest popor
al cuvântului Său. Nu cumva să daţi în lături datoria voastră
de a sta înaintea Domnului în rugăciune în fiecare zi cu rân -
du ială întreagă, căci ne ascultarea este păcatul de la care ies
păcate şi dureri apoi, fiilor. O, stau şi mă uit cu Domnul şi cu
sfinţii câte păcate pe pământ în oa meni! Păcat din păcat se
naşte şi se lucrează de om, iar cel mai usturător pentru noi, cei
din cer, este când ve dem creştini învinşi de păcat. O, ce să
mai fie de cel ce dă să-L împace şi pe Dumnezeu şi pe dia -
volul? O, cât de slab se lasă omul sub ochiul lui Dumnezeu şi
se face el privelişte de du rere pentru Domnul! O, cât de trist
e Domnul şi cât alin am vrea să-I dăm! 

O, Doamne milos, o, de câte ori stai Tu cu omul în chip
văzut, de câte ori! O, cât călătoreşti şi peste tot eşti! O, nu Te
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cunosc oa menii, Doamne! Mergi şi iar mergi şi vezi păcatele
oa menilor şi Te doare, şi Te doare, Doamne. Îi dau diavolului
bucurie, atâta bu cu rie îi dau oamenii, bucuria înfrângerilor lor
de către diavolul, nu altfel de bucurie, căci diavolul este cel
mai trist, şi de aceea caută el să înfrângă totul în cale, îşi face
mereu de lucru, bietul de el, căci omul îl a jută mult, dar omul
păcătos îi măreşte diavolului pedeapsa când îi dă de cules,
căci păcatele oamenilor sunt focul în care diavolul va arde pe
veci cu toţi slujitorii lui, şi n-are cine să-i trezească pe oameni
să le spună să nu mai lucreze atâta foc, atâta păcat, Doamne. 

Dar acum Te pregăteşti cu sfinţii de praznic de Bobo -
tea ză, şi mân gâiere vei avea şi vei lucra şi vei da celor ce vin
la apa Bobotezei aici, lân gă izvorul Tău de cuvânt, Doamne
bun. I-am povăţuit pe toţi, pe mari şi mici i-am povăţuit să-şi
înveţe trupul să as culte şi să fie treji cu toţii la miezul nopţii
în toate nopţile, că vai celor ce nu sunt văzuţi veghind în miez
de noapte, Doamne, aşa cum fiii lui Dumnezeu sunt, ve ghind,
fiii împărăţiei, Doam ne! Această taină a miezului de noapte e
mare, mare putere pentru creştini şi pen tru Tine cu ei, Doam -
ne, iar poporul cuvântului Tău es te veghetor cu Tine peste pă -
mânt acum, în acest timp al lucrării Tale de la sfârşit de timp.
O, slavă Ţie, că Ţi-ai ridicat un popor, pe care mereu, mereu
îl înveţi, îl po văţuieşti, îi grăieşti şi îl ţii treaz pe el, noi de sus
şi el de jos pentru slava Ta, Doamne, pentru veghea Ta peste
pământ, o, Doamne bun! Amin. 

— AA cum Eu, Domnul, îţi mulţumesc, uce -
ni cule mare, că mare ţi-a fost umilinţa

şi lucrarea ta cea pentru Mine şi pentru om, şi ai fost numit
apoi cel Mare. Îţi mulţumesc pentru povaţă mare peste popo -
rul cuvântului Meu. O, cei ce biruiesc pe diavolul dinaintea
lor şi din oameni sunt mari aceia, sunt cât Dum ne zeu, căci
Dumnezeu este Cel ce locuieşte şi lucrează în ei, iar ei sunt
sălaşul Lui, din care El Se arată lucrând. 

Binecuvântată să fie această zi de amintire sfântă, când
Eu, Domnul Cel Prunc acum două mii de ani, am fost dus la
templu pentru tăierea împrejur în trup, după datina cea pentru
Israel, căci Eu M-am supus lui Israel şi mai-marilor lui ca să-l
învăţ pe el, ca să înveţe el de la Mine şi să fie ca Mine, supus
şi sfânt, aşa cum trebuie să fie poporul Meu, dar el nu M-a
primit de la Tatăl venit la el, nu M-a primit ca să-l învăţ pe el,
n-au învăţat cei cu multă învăţătură peste ei. 

Binecuvintez praznicul de Bobotează, care soseşte nu -
mai decât, şi binecuvintez pre gătirea lui şi strângerea la izvor
apoi a celor ce vin la apa de Bobotează. 

Vă binecuvintez călătoria vouă, celor ce veniţi la sânul
Meu în zi de Bobotează aici. Soli cereşti cu trup şi fără de
trup vă trimit pe cale. O, veniţi la izvor, veniţi curaţi şi sfinţi
ca şi izvorul! Cu dor vă aştept, cu dor vă spăl cu apa cea de
Bobotează. Cu dor mare vă împrospătez dorul cu care păşiţi
mereu spre izvorul Meu de cuvânt aici. O, pace vouă, fiilor!
Amin, amin, amin. 

1/14 ianuarie 2015 

Praznicul Botezului Domnului

Cei ce Îl iubesc pe Domnul fac pocăinţă şi pentru cei ce iubesc
deşertăciunea vieţii. Peste râul Iordan a rămas semn de la Botezul
Domnului. Cuvânt către slujitorii de altare. Omul să nu ispitească 

tainele facerii lui Dumnezeu.

ÎÎ n cer şi pe pământ e praznic de Bobotează, şi Mă
adun cu sfinţii aici şi pun masă de cuvânt, şi pun

duhul bucuriei sfinte pe masă, că Mi-a fost dor, am aşteptat

cu dor această zi. Mereu aştept cu dor zilele de praznic ca să
Mă adun cu sfinţii şi cu cei ce vin aici, la izvorul Meu de cu -
vânt ca să le dau lor din cer, ca să le dau lor. O, mare bucurie
am când am pe lângă Mine pe cei ce Mă aud şi Mă simt în
cuvântul Meu cel rostit ca să Mă dau lor. 

Eu sunt Cel ce sunt. La treizeci de ani de la naşterea
Mea din mamă Fecioară M-am arătat la râul Iordan ca să Mă
vestesc lumii care s-a adunat cu multul acum două mii de ani
ca să audă pe Ioan Botezătorul, pe cel care-i chema pe toţi să
vină ca să Mă vestească lor că vin cu împărăţia cerurilor pe
pământ şi să-i înveţe să se pregătească pentru ea şi să se lase
apoi cuprinşi de ea. O, ce clipă măreaţă a fost atunci pentru
cei din cer! O, ce măreţ a fost glasul Tatălui Meu, Care M-a
mărturisit celor ce umpleau malurile Iordanului, de peste tot
veniţi pentru pocăinţă şi pentru botezul lor cu apă! 

O, pace vouă cu Mine aici, şi cu cei din cer, cu care Mă
port! Pace vouă dacă aţi bătut calea spre izvor la praznic de
Bobotează! V-am presărat calea cu cete cereşti. O, pace vouă!
Iată, vi s-a făcut primirea. Sun tem împreună la coborârea
Duhului Sfânt peste ape. Stăm la masă gătită şi sala s-a um -
plut, iar Eu Mă mângâi şi vă dau mân gâiere şi vă dau din
Duhul Meu ca să-L împliniţi voi şi să fiţi prin El asemenea
Mie spre mângâierea Mea, că multă Îmi este nemângâierea,
multă de peste tot. 

O, deschideţi-vă pentru Mine şi pentru harul Meu cel
mare! E praznic de Bobotează peste ape şi peste voi. Fa -
ceţi-vă bucuria Mea. Îmi plânge iubirea după toţi oamenii de
pe pământ care nu caută pe urma Mea ca să-i vindec de deşer -
tăciune şi ca să-i am ai Mei apoi. 

Mă bucur şi Mă mângâi când vă grăiesc. Îmi alin dorul
când vă adunaţi la sânul Meu aici, la poporul cuvântului Meu,
la cel ce Mă împarte vouă. Iată, oştirile cereşti se bucură de
alinul Meu, că-Mi ştiu durerea şi ştiu cum pot să Mi-o alin. 

O, pace ţie, popor de la izvor! O, fiilor, aţi trudit pentru
bucuria Mea, pentru alinul Meu, care-l am peste Mine ori de
câte ori vine prilejul întâlnirilor Mele aici cu voi, şi cu cei ce
vin la izvor ca să ia. O, în toate cuvintele voastre rostite spre
Mine Eu sunt în ele şi le împlinesc, fiilor. Când voi cereţi
harul Meu peste ape Eu împlinesc odată cu cuvântul vostru
rostit. Iată, se binecuvintea ză apa şi se sfinţeşte ea, în numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh şi se împarte spre bine -
cuvântare şi spre curăţirea pe care o face în toată vremea apoi
apa de Bobotează. Cu multă cuviinţă glasul Meu rosteşte
cuvânt şi împlinire de cuvânt pentru toate peste câte voi cereţi
binecuvântarea Mea şi împlinirea Mea, fiilor. 

Acum petrecerea cerească o binecuvintez şi o fac lucră -
toare peste cei adunaţi la izvor, că aţi trudit, fiilor, ca să îm -
părţiţi bucurii şi trăiri cereşti şi înţelepciune şi putere pentru
iubire de Dumnezeu în toţi cei care vin cu dor la izvorul Meu
slujit de voi. O, ce trebuie să facă omul mereu, mereu? Po -
căinţă mereu trebuie să facă şi să aibă. Şi de ce mereu, fiilor?
O, cel fără de pocăinţă mereu în el nu mai stă cuprins în duhul
împărăţiei cerurilor, nu mai stă. Trebuie pocăinţă mereu, căci
cine nu are mereu în el duhul pocăinţei îi uită pe cei ce n-au
pocă inţă, dar cei ce Mă iubesc şi Mă urmează pentru răscum -
părarea lor şi a celor ce rătăcesc de Dumnezeu, aceia fac
pocăinţă şi pentru cei ce n-au decât bucuria cea de la pă cat şi
de la toată deşertăciunea vieţii, şi trebuie şi pentru ei chemată
salvarea, căci Ioan Botezătorul striga la Iordan şi-i striga pe
toţi zicându-le: «Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împă răţia ceru -
rilor şi pregătiţi-vă pentru ea, că vine Domnul, vine plin de
Duhul Sfânt şi vă botează cu El dacă vă va afla în pocăinţă!». 
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E zi de Bobotează, şi este legată de duhul pocăinţei
aceas tă zi, şi mare lucrare cerească a fost împlinită în ziua
aceea acum două mii de ani, când Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt
S-au dovedit atât de mult, atât de mult, şi când râul Iordanului
a stat martor şi a mărturisit şi el pe Domnul în apa lui, pes te
care s-a lăsat semn şi care a rămas până azi în zi de Bobotează
peste râul Iordan. 

O, Eu nu M-am slăvit cu slava Mea în locaşuri înalte şi
împopoţonate cu de toate, ci M-am umilit, şi Mi-a fost dragă
umilinţa şi pe cei umiliţi, dar voi, slujitori de altare, voi nu
vreţi să fiţi, nu vreţi să lucraţi ca Mine. Voi vă tot construiţi
biserici, şi iată, căutaţi bani peste tot, bani şi iar bani, numai
bani, şi iată, pe vatra neamului ro mân dă să se arate acum ca -
tedrala neamului, aşa cum vor s-o numească pe ea mai- marii
bisericii. Dar cum ar fi să Mă simt Eu bine acolo, cum să vin
Eu acolo după voi? O, şi dacă aş veni şi M-aş arăta cum sunt
faţă de voi şi de slava voastră, aţi arunca cu pietre în Mine, că
v-ar fi ruşine cu umilinţa Mea, care v-ar judeca mult înaintea
hainelor voastre scumpe şi sclipitoare, iar unii din voi ar
cădea jos de ruşine şi de spaimă dacă ar fi să vin şi să Mă arăt
descoperit. O, ce ar fi să faceţi voi apoi? Toată slava voastră
s-ar topi atunci şi toate ale voastre ar amuţi înaintea slavei
Mele, căci Eu sunt atâta de slăvit de nu se poate omul uita la
Mine dacă-Mi las slava să se vadă. O, voi uitaţi de slava Mea
cea mare şi înfricoşată şi daţi să vă împopoţonaţi cu de toate
ca să vă arătaţi dumnezei, ca să vă urmeze lumea în numele
Meu. O, şi câtă durere Îmi faceţi că vă daţi dumnezei peste
gloata cea fără de minte, şi iată, Eu vin din cer pe pământ
cuvânt ca să-l învăţ pe om minte de la Dumnezeu, iar voi daţi
să-l speriaţi ca să nu se apropie să Mă audă şi să ia, cum luau
cei de acum două mii de ani care-Mi ţineau urma pe unde Mă
auzeau grăind şi mângâind şi miluind pe cei îndureraţi. O,
vouă vă place să fiţi împăraţi şi domni şi vă place să împă -
răţiţi şi să domniţi şi să aveţi nume mare, iar Mie Îmi place
umilinţa, căci aşa este Cel ce este Domnul. O, cum să mai fiu
Eu în bisericile voastre, cum să mai fiu Eu, Domnul, dacă
sunteţi voi domni? O, ce-aş fi Eu cu sărăcia Mea pe lângă
multa voastră slavă văzută? Eu sunt Cel ce-Mi ascund slava
sub harul celor umiliţi şi smeriţi, pe care voi nu daţi nici doi
bani, şi iată cât Mă doare slava voastră şi a catedralelor voas-
tre, căci Eu sunt şi rămân Cel plin de umilinţă, sunt şi rămân
Domnul celor ce se aseamănă Mie la trup şi la duh, Domnul
celor umiliţi. 

Mă întorc aici acum cu glasul Meu pentru slava praz -
nicului de Bobotează şi stau cu voi, cu cei adunaţi la izvor.
Curge iz vorul cuvântului Meu pes te voi şi vă botea ză cu Du -
hul Sfânt, şi se botează pământul în râul cuvântului Meu şi
apele de pe pământ şi de sub pământ, căci scris este: «Dom nul
a întărit pământul pe ape şi pe râ uri l-a aşezat pe el», iar omul
trebuie să grăiască şi să înţeleagă cu frică facerea Dom nului,
cerul şi pământul, şi nicidecum să se a puce să soco tească cu
min tea lui şi să mai dea şi în lături mintea lui trufaşă cu care
dă să ispitească pe Făcătorul şi să umble la tainele Lui. 

O, nimeni să nu se bizuie pe omul care zice că ştie el,
că el cunoaşte, căci tainele Domnului sunt de nepătruns, şi
Domnul le ţine sub stăpânirea Sa şi Se descoperă pe Sine atât
cât ştie El să facă aceasta după trebuinţă, aşa cum la Iordan
S-a descoperit Fiu al lui Dumnezeu şi L-au văzut pe El noroa -
dele, după ce Ioan Botezătorul L-a vestit că va veni. Îl am la
masa Mea de cuvânt pe Ioan, pe naşul Meu de botez. Eu şi cu
el Ne-am arătat la Iordan şi unul pe altul Ne-am mărturisit: el
s-a arătat botezător, iar Eu Cel botezat, venit de la Tatăl ca să

lucrez pe pământ lucrarea Sa. 
Voi, cei a dunaţi la sânul cuvântului Meu în zi de Bo -

botează, o, învăţaţi umilinţa şi măreţia ei, fiilor. E greu să se
mai înveţe omul cu aşa frumuse ţe peste el, dar cel ce Mă
iubeşte se uită la Mine şi caută să semene cu Mi ne la duh, şi
fericiţi sunt cei ce caută să fie cu Mine în toate a le lor şi în
toate clipele, şi Mă doare de creştinii care se arată că pot sluji
la doi stăpâni, că pot sta când cu unul, când cu celălalt. O, Mă
doare aceasta, şi aştept să se înţelepţească cel neînţelept. 

Aşez peste ţara română ocrotirea Mea toată şi o îm -
pros pătez mereu. Am grijă de ea, că este ţara Mea cea de azi
şi dau mereu s-o aşez în veghe, şi-i spun ei în zi de Bobo tea -
ză: Veghează, o, veghează, ţară scum pă a Mea! Eu sunt cu
îm părăţia Mea în mijlocul tău şi-Mi cern cuvântul peste tine
şi te ţin sub acest acoperământ. Te binecuvintez cu apă de
Bobotează şi-ţi îndemn fiii spre duh de pocăinţă, că pază de
primejdii este acest duh, şi podoabă măreaţă este el peste cel
ce îl cuprinde. O, pace ţie, în toată vremea pace ţie! Eu sunt
în mijlocul tău cu cuvântul gurii Mele şi-ţi gătesc slava. Iată,
îţi împrospătez duhul veghii sfinte ca să te cureţi tu de tot răul
din tine şi de peste tine, şi ca să stea cerul de sfinţi acoperă -
mânt peste tine, iar Maica Mea să te cuprindă ea sub omo-
forul ei. Eu, Domnul, sunt acum cu zi de Bobotează în mijlo -
cul tău, şi cât aş vrea să vină la loc vremea sărbătorilor, aşa
cum este timpul lor şi locul lor în timp, aşa cum străbunii tăi
sărbătoreau sărbătorile sfinţilor, o, ţara Mea! O, cât Mă doare
că tu azi nu ştii de praznic de Bobotează pe vatra ta cu toată
casa ta! O, până când? 

Mă mângâi cu voi, cu cei adunaţi la iz vorul Meu de
cuvânt. O, staţi alipiţi cu Mine, fiilor. Vrăjmaşul Meu şi al
vostru să nu vă poată despărţi de taina cuvântului Meu. O,
atâ ta mângâiere am când veniţi la izvor! Duhul pocăinţei să-l
iubiţi mult şi me reu. Această povaţă v-am dăruit Eu acum. 

Iar după ce ridicăm sărbătoarea de Bo botează Mă aşez
în carte cu Ioan Botezătorul şi vom grăi despre lucrarea duhu-
lui pocăinţei, lucrare fără de care omul cade, cade mereu. Iar
vouă vă binecuvintez venirea voastră la izvor şi întoarcerea în -
tru ale voastre şi pază cerească pe cale vă dau. O, păziţi porun-
cile Mele, fiilor, căci păzirea lor îl ţine pe om în viaţă, şi ele
sunt cuvântul Meu. Cu dulce petrecem aici cu voi, cu dulce vă
strâng la pieptul Meu curat şi du ios şi vă spun: Pace vouă! 

Iar ţie, popor de la izvor, îţi dau puteri cereşti în ajutor,
că tu eşti sprijinul Meu. În duh de Bobotează, în duh de po -
căinţă să stai şi să rămâi, căci tu ai de stat înaintea Mea, măi
poporul Meu. O, pace ţie, şi Ne întoarcem în carte, Eu şi Ioan,
şi vom pecetlui apoi praznicul Bobotezei. 

Eu sunt Cel ce sunt. Mângâiere am luat şi am dat la
masa cea de azi. O, fiţi asemenea Mie, fiţi fiii mângâierii, o,
fiilor. Amin, amin, amin. 

6/19 ianuarie 2015

Soborul sfântului Ioan Botezătorul

Taina lucrării pocăinţei fără de care omul cade mereu. Oamenilor
le trebuie harul înţelepciunii de sus. Omul cade din har prin se -
meţie. Nu este moarte pentru om în afară de păcat. Tainele lui
Dumnezeu nu se ispitesc, ci se desfac pentru ochiul minţii numai 

prin duhul umilinţei. 

ÎÎ nţelepciunea cea de sus, această lucrare măreaţă
voiesc s-o aşez în ziua aceasta în cartea Mea, şi să

fie ea împărţită la cei ce vin la izvorul Meu de cuvânt şi la cei
ce iau din el când el curge peste margini şi se duce peste tot

1018 Cuvântul lui Dumnezeu



şi mângâie şi înţelepţeşte mintea omului care ţine calea cu -
vân tului Meu şi ia din el cu credinţă şi cu dor şi-şi hrăneşte
de sus înţelepciunea sa. 

Sunt Domnul, fiilor veghetori în calea cuvântului Meu.
Sunt Cel botezat în Iordan în ziua Mea de botez când Ioan
Botezătorul M-a întâmpinat şi M-a botezat în apa Iordanului,
pe malurile căruia el venea şi boteza pe cei ce căutau cu
pocăinţă după pro orocul Meu şi după Mine apoi, căci credinţa
pe care ei o primeau prin propovăduire şi prin pocăinţă îi
înţelepţea pe ei cu înţelepciune de sus. 

Pace ţie, poporul Meu de la izvor! Pace vouă, celor ce
Mă întâmpinaţi şi-Mi aşezaţi în carte cuvântul! Am strâns
praznicul Bobotezei şi l-am ridicat la cer şi l-am pus de măr -
tu rie înaintea Mea şi a voastră, căci toate zilele Mele cu voi
petrecute şi cu strângere la izvor se aşează cu toate cele
strânse, se aşează în cer şi mărturisesc, şi de aceea vă dau să
lucraţi mult şi mereu, iar voi să fiţi fericiţi când primiţi de la
Mine de lucru, căci Eu vă strâng truda toată şi o fac de folos,
că vă strâng bogăţii cereşti, fiilor. 

Am găsit veghe şi intru în carte cu Ioan, Botezătorul
Meu, şi aşezăm cuvânt de înţelepciune de sus, că fără ea peste
mintea omului nu poate omul să ajungă la pocăinţă pentru
cele ce îl iau pe el dinaintea Mea atât de mult, o, atât de mult,
măi fiilor, de nu mai simte el când e cu vrăjmaşul şi când se
trage lângă Mine pentru pază de primejdii, că numai curse îi
sunt întinse şi mult îl vatămă de atâtea ori, de atâtea ori. 

O, am venit din Galileea la Iordan către Ioan, că venise
ziua să fiu botezat de el. El, în umilinţa lui, dădea să Mă
oprească şi să-Mi recunoască întâietatea şi Mi-a zis: «Eu am
trebuinţă să fiu botezat de Tine, iar Tu vii la mine?». Eu însă
i-am spus: «Acum aşa trebuie, căci aşa se cuvine Nouă să îm -
pli nim toată dreptatea». Am ieşit din apă şi s-au deschis
cerurile şi S-a coborât ca un porumbel Duhul lui Dumnezeu
şi a venit peste Mine, iar Tatăl a slobozit din ceruri glas şi a
zis: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru Care am binevoit». 

O, nu par atât de mari lucrările văzute ale Domnului,
dar au multă greutate de taină şi multă putere de înţelepciune
de sus pentru omul credincios Domnului. Eu cu multă umi -
linţă Mi-am arătat peste pământ vremea şi semnul lucrărilor
pentru care am venit ca să le săvârşesc, dar omul cel cuminte
este cel ce înţelege, este cel ce se înfioară cu credinţă şi cu
pază pentru ea şi cu dulce fericire pentru Mine, pentru Dom -
nul său, pentru iubirea sufletului lui, care este Domnul. 

O, Eu sunt iubirea sufletelor mari, Eu sunt. Nu sunt din
lumea aceasta cei ce au suflet mare, precum nici Eu n-am fost
din lumea aceasta, precum nici Ioan, Botezătorul Meu. O, ce
primejdioasă este lumea şi duhul ei! Puţini sunt cei ce cunosc
această încurcătură de limbi ca să nu cadă peste ei slava cea
deşartă a lumii fiilor oamenilor. Stăm la masă de cuvânt cu
Ioan Botezătorul, o, fiilor, şi aşezăm în carte taina lucrării po -
căinţei, fără de care omul cade, cade mereu. Binecuvântată să
fie lucrarea cuvântului Meu în zi de sobor pentru Ioan Bote -
zătorul, ziua a doua de Bobotează! Amin. 

— CC obori spre mine, Doam ne Mieluţ, şi-mi
dai întâietate la masă de cuvânt, aşa

cum mi-ai dat acum două mii de ani de Te-am botezat eu pe
Tine, şi nu Tu pe mine, dar lucrarea mea era ca să botez, să
vestesc pe Cel ce vine după mine şi să botez cu apă spre po -
căinţă pe cei ce veneau la Iordan ca să audă propovăduirea
mea şi să se cureţe prin pocăinţă de păcatele lor, după ce mă
întrebau să le spun ce au de făcut în urma botezului cu apă. Îi
pregăteam, îi învăţam, eu, cel ce n-am învăţat nimic de pe

pământ, ci numai de sus, numai înţelepciunea cea de sus o
aveam de carte a mea, aşa cum şi Adam avea de la Tine după
ce l-ai zidit. 

O, cum să facem să-l învăţăm pe om că numai Dum -
nezeu poate să-l înveţe pe el şi să-i dea înţelepciune, aşa cum
şi suflet îi dă fiecărui om care se naşte pe lume, pe pământ,
Doamne, căci Tu ai dat fiilor oa menilor pământul, precum
este scris că ai făcut şi că ai împărţit pentru cei din cer şi pen-
tru cei de pe pământ. 

Grăim în ziua aceasta de taina po căinţei, că este nevoie
de înţelepciune de sus în om pentru această măreaţă taină, o,
Doamne Mieluţ. Să nu uite omul că Tu ai putere să-l înveţi pe
el, şi nu omul are pu tere să facă aceasta. Harul înţelepciunii
de sus, o, este mare lipsă pe pământ în oa meni de acest har.
Pe el trebuie să-l coborâm cu multul pe pământ, o, Doamne.
Nu mai harul Tău poate împărţi oamenilor pe cele ale Tale,
care pot sălăşlui în om spre slava Ta, şi nu spre slava lui, că
mare greşeală face omul care se făleşte înaintea fiilor oame-
nilor cu cele ce sunt în el prin ha rul cel de sus, pe care Tu îl
doreşti în mulţi, în tot mai mulţi pe pământ, şi iată de unde se
strică lucrarea harului cel de sus, că se strică de la duhul
semeţiei omului, care se crede că sunt ale sale cele din el, care
vin de la Tine prin dăruirea pe care o ai pentru oameni,
Doamne. 

O, dacă omul ar fi să înţeleagă lu crarea pocăinţei lui, ar
fi atunci să înceapă curăţirea lui de acest păcat, păcatul se -
meţiei, păcatul care-l face pe om să se crea dă stăpân pe sine
şi pe cele coborâte de la Dumnezeu şi pentru Dumnezeu peste
el. O, prea mulţi, prea mulţi se fălesc, prea mulţi cad aşa, prea
mulţi, Doamne. Fiii cu vân tu lui Tău au duhul subţire şi simt
cu el semeţia omului bolnav înăuntru şi în a fara lui de la
duhul semeţiei lui, acest vierme, fără de care omul aproape că
nu mai poate trăi. 

O, iată din ce se strică omul la min te! Cea mai grea
vătămare şi boală a omului este stricarea la minte, unde se
cuibăreşte vrăjmaşul acesta: semeţia. Simte o mul nevoie să se
dea mare, să se vestească mare la cei din jur şi să-şi mângâie
duhul cu această beţie. O, omule care faci aşa, eu, lucrătorul
pocăinţei şi propovăduitorul ei, îţi spun că nu te înţelegi nici
pe tine, nu-L înţelegi nici pe Dum nezeu şi nu înţelegi nici o -
mul îna intea căruia tu te dai mare, iar dacă ai nenorocul să
cazi aşa în faţa celor subţiri cu duhul şi cu noscători de sus ai
omului, tu eşti atunci de râsul diavolului semeţiei, care-şi tot
bate joc de tine cum vrea el, şi ar fi să te dai bătut şi să cauţi
vindecare multă şi me reu, şi să stai supus sub minte înţelep -
ţită de sus, ca să nu mai cazi apoi, ca să nu mai cazi atât. O,
cine să te înveţe, cine să te trezească, bietule omule? 

Sunt cu Domnul meu la masă de cuvânt în mijlocul
poporului slujitor Lui pentru venirea cuvântului Său pe pă -
mânt între oa meni, căci aşa este scris să fie pentru acest timp,
şi iată vremea pocăinţei, iar lecţia cea pentru ea este gata
pregătită acum şapte mii de ani, când omul s-a semeţit şi a
pierdut înţelepciunea cea de sus, pe care o avea de la Domnul
prin facerea sa, facerea omului. Adam era numai bun de po -
căinţă, căci a căzut prin semeţie şi greu a căzut. O, nu s-a
pocăit Adam, nu s-a ridicat din cădere dacă n-a mai avut în
mintea şi în inima lui înţelepciunea lui Dumnezeu. 

O, Doamne, taina pocăinţei este despărţirea omului de
duhul semeţiei. Cum să facem cu omul ca să-şi înţeleagă
boala de suflet şi să se lase vindecat de ea şi să ve gheze mult
apoi la hotare, ca nu cumva vrăjmaşul vieţii lui să găsească
iarăşi prilej şi să-l îmbolnăvească iar? 
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În duh de Bobotează slobozim cu vânt de sus peste fiii
lui Dumnezeu şi peste fiii oamenilor: peste cei dintâi spre mai
mare înţelepciune de sus, iar peste ceilalţi spre mai multă
umilinţă, ferindu-se ei de calea semeţiei, cale pe care prea
mulţi o umplu, o, prea mulţi. O, eu prin viaţa mea şi prin du -
hul umilinţei mele sunt judecătorul tuturor celor ce n-au avut
şi în ţelepciunea cea de sus pes te ei, şi care în vremea mea pe
pământ spuneau că eu am demon, şi la fel şi de Ti ne spuneau,
Doamne, cei plini de demonii semeţiei, o, la fel, Doamne. Dar
toa te acestea scrise pot să-l înveţe pe om să se umilească, vă -
zând ei prostia de minte a celor ce au greşit ca şi ei prin vreme. 

Dar Tu acum, se cade mai mult ca mine să laşi cuvânt
în carte, căci Tu eşti Domnul, iar eu sunt ucenicul. Noi ştim
să împlinim toa tă dreptatea, dar aşa ne-am supus în zi de
Bobo tea ză la Iordan, când eu a fost să Te botez pe Tine, şi nu
Tu pe mine, căci vremea dreptăţii se mărturiseşte pe sine aşa
cum omul nu bă nuieşte, şi lucrarea umilinţei este ea, şi nu
este înviere fără umilinţă pentru ea, o, Doamne Mieluţ. Amin. 

— OO,marele Meu ucenic şi vestitor al împă -
răţiei Mele cu omul, iată ce mare este

cel ce are din cer! Nimeni nu poate avea, nimeni nu poate lua
dacă nu i se dă din cer. Lucrarea sufletului, această lucrare ar
fi s-o pătrundă omul cu înţelepciunea sa, şi numaidecât ar
trece de la moarte la viaţă dacă ar da întâietate celui de sus,
sufletului său. Sufletul o mului dă viaţă, merge, aleargă,
zboară, ve de, ştie, poate, o, şi câte lucrări poate el fa ţă de cât
îi poate trupul! Iată pentru cine ar fi să poată omul şi să
înţeleagă pe cel ce es te mai mare în alcătuirea lui cea de la
Dumnezeu! 

O, nu este moarte pentru om, nu este, în afară de păcat,
şi din care omul se poate scula şi poate învia ori de câte ori
păcatul îl biruieşte pe el. Sufletul omului e taină ma re, şi au
putut mărturisi aceasta cei care s-au întors în trup după
despărţirea de trup, şi pot Eu să mărturisesc aceasta, căci am
lăsat trupul după despărţirea Mea de el pe cruce şi am zburat
peste tot şi M-am coborât apoi în adânc şi le-am dat înviere
celor asupriţi de păcat şi i-am pregătit de sculare. 

Omul ar fi să trăiască viaţa în trup în aşa fel încât să nu
poată fi trecut apoi pe la vămi, căci vămile şi le face singur
omul da că şi le face, dar sufletul care nu şi-a făcut rost de
vămi se duce în zbor, se duce întins înaintea Tatălui şi-şi
găseşte fericirea cea mai de sus, şi poate s-o capete pe ea şi
cel mai păcătos om dacă vrea să ştie cum, căci taina pocăinţei
se aşează în om după ce înţelepciunea cea de sus îşi face sălaş
în el şi îl aduce la chipul şi asemănarea Mea, la du hul umilin -
ţei, care are în el tot cerul, toată împărăţia. O, blând şi smerit
este omul care are în el acest duh. Stea călăuzitoare spre
Dom nul este pentru mulţi un aşa suflet scump. 

O, popor călăuzit din cer, învaţă, fiu le, mult, şi să nu te
saturi să înveţi, căci ai de învăţat lucrarea sufletului şi veşni -
cia lui cea dulce, şi trebuie să ştie toţi oamenii de pe pământ
că sufletul este fără de hotar cu lucrarea lui, cu mersul lui, cu
zborul lui cel călător peste tot, şi nu numai în trup îşi are el
statul şi locul, şi are de lucrat răscumpărarea trupului său, a
casei care l-a găzduit pentru lucrarea cea multă a sa, după ce
Domnul l-a zidit pe om şi l-a alcătuit pe el cu trup, cu suflet
şi cu duh. 

O, e slab de tot omul cu înţelepciunea cea de sus şi cu
vederea celor de sus şi îi trebuie multă umilinţă pentru ca să
se sălăş luiască în el cele de sus. E mărginită de tot mintea
omului dacă înăuntrul lui nu pot sălăşlui cele cereşti ca în
apostolul Pavel, care cu trup sau fără de trup a fost purtat de

Duhul întru cele cereşti şi a înţeles el lucrarea şi nemărginirea
sufletului, adevărata fiinţă a omului, omul prunc, căruia îi
este hărăzită împărăţia cerurilor. 

Iată, în trupul omului se strâng numai păcatele, iar în
sufletul lui ce se strânge? Eu sunt Cel ce voiesc să stau în
sufletul lui şi să-l învăţ pe el libertatea cea întru Hristos. Eu
intru peste tot, sunt peste tot, pot peste tot, şi voiesc să-l fac
şi pe om să înţeleagă multe din tainele celor din cer, că nu este
şcoală pe pământ la care să meargă omul să înveţe pe cele din
cer. Am venit Eu şi sunt Învăţătorul şi-i deschid omului
mintea şi îl umplu de dor, iar dorul este al sufletului, şi nu tre-
buie să-şi pedepsească omul sufletul său, căci sufletul este
pentru Domnul. 

O, pace ţie, poporul Meu! Fă-ţi timp de ajuns de mult
pentru desluşirea tainelor de sus, măi fiule, că iată câte avem
de aşezat şi de desluşit peste pământ şi peste lumea oamenilor. 

Fiţi lucrători cu Mine în toată vremea şi iubiţi, fiilor,
petrecerea laolaltă pentru desluşirea tainelor Mele. Fiţi numai
ochi şi urechi pentru cele ce vin de sus ca să le pricepeţi şi să
le purtaţi şi să le împărţiţi. Eu odihnă pentru voi nu vă dau, ci
numai de lucru vă dau, fiilor. Fiţi umiliţi şi nu ispititori, căci
tainele lui Dumnezeu nu se ispitesc, ci se desfac pentru ochiul
minţii numai prin duhul umilinţei, o, numai prin el, fiilor.
Amin, amin, amin. 

7/20 ianuarie 2015

Duminica Vameşului şi a Fariseului

Rugăciunea care-l uneşte pe om cu Dumnezeu: fiecare cuvânt să fie
treaz. Trezvia rugăciunii. Rugăciunea şi viaţa numai în duhul
adevărului şi al pocăinţei. Omul rugător are purtare plăcută
Domnului între fraţi. Rugăciunea vie şi rugăciunea neroditoare. 

Cel ce nu se roagă neîncetat nu are pocăinţă. 

ÎÎ nvăţătură sfântă și scumpă las în cartea Mea cea
de azi, în care Eu, Domnul, Îmi așez cuvântul

veni rii Me le, după ce au trecut două mii de ani de când am
venit născut din mamă Fecioară pe pământ, şi am stat cu
oamenii treizeci şi trei de ani, făgăduind că iarăşi voi veni
slăvit, şi iată-Mă în cuvânt de slavă, cuvânt de trezire peste
vii şi peste morţi, cuvânt cu care aduc de ştire iar şi iar îm-
 părăţia Mea cea fără de sfârşit, viaţa vea cu lui ce va să fie, pe
care omul nu poate să şi-o zidească dacă nu are umilinţă şi
pocăinţă apoi, iar Eu strig în lung şi în lat cu glasul cuvântului
Meu şi Mă dau de ştire că am venit să-l învăţ pe om din cer,
nu de pe pământ, că de pe pământ omul ia numai deşer -
tăciune, numai de la om, iar Eu spun că omul trebuie să se
nască de sus, şi vin să-l nasc de sus pe om, să-l nasc din Dum -
nezeu, din Mine, Cel ce am putere să dăruiesc omului împă -
răţia ceru rilor, cu care de două mii de ani Mă ves tesc şi o
doresc omului, căci pentru ea Eu l-am zidit pe om. 

Învăţătură sfântă şi scumpă aşez în carte, iar tu, po -
porul Meu de la izvorul Meu de cuvânt, să Mă împarţi, şi mai
ales să-ţi faci parte din ea cu multul, căci pe la tine trec mai
întâi cu învăţătura vieţii ce va să fie. Eu tot aşa învăţam şi
acum două mii de ani, şi tot aşa deschideam mintea celor ce
se ţineau după Mine pe unde Mă purtam cu ucenicii Mei cei
de atunci, şi la toţi le dădeam să înţeleagă grăirea Mea pentru
salvarea lor. Îi învăţam pe toţi stăruinţa la rugăciune îndelung,
căci prin rugăciunea stăruitoare omul stă lângă Dumnezeu şi
se leagă de ajutorul Său peste el, căci Domnul este vistierul a
toate bunătăţile, cu care omul s-ar mângâia, şi este plin de
bunătate Domnul pentru cei ne sprijiniţi în necaz. O, şi dacă îi
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îndemnam la rugăciune, care îi ţinea uniţi cu Domnul, le dă -
deam apoi povaţă pen tru umilinţă în rugăciune şi pentru po -
căinţă apoi. Îmi era milă de cei ce se credeau drepţi ca să-i
poată privi de sus pe ceilalţi, şi M-am aşezat să le dau povaţă
şi le-am spus o pildă plină de tâlc sfânt. Le-am spus despre un
vameş şi despre un fariseu, care s-au dus să se roage în tem-
plu. Fariseul stătea drept, mulţumind lui Dumnezeu că nu este
şi el ca şi ceilalţi plini de greşale sau lipsit de virtuţi, sau ca
vameşul pe care îl ve dea şi pe el rugându-se şi care de departe
de un de sta nu cuteza măcar o chii să-i ridice spre cer, şi-şi
bătea pieptul zicând: «Fii mie milostiv, Doamne, căci sunt pă -
că tos!». Am spus apoi că mai îndreptat s-a întors vameşul cel
smerit la casa sa decât fariseul care se simţea drept, şi am
spus că oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se
smereşte se va înălţa. 

O, trebuie să fie treaz şi mult treaz orice cuvânt pe care
omul îl aduce înaintea Mea când el Îmi grăieşte, că altfel el
nu este unit cu Mine în vremea rugăciunii lui. Cu multă înţe -
lepciune de Duh Sfânt au lucrat sfinţii şi părinţii ca să lase
nea mului creştinesc povaţă cu rânduială bine alcătuită pentru
vreme de post şi de rugăciune cu post, şi au aşezat ei pentru
biserica Mea vreme de trezire sfântă mai înainte de începutul
vremii de post, şi au luat din Evanghelia Mea şi au pus mai
întâi înaintea creştinilor pilda cea pomenită azi bisericeşte ca
să-i înveţe pe toţi să se roage smerit şi cu adevărat, şi rugă -
ciune cu durere pentru ei înşişi să aducă Domnului, că iată,
rugăciunea cea pentru mulţumire a fariseului n-a avut în ea
smerenie, ba, mai mult, l-a păgubit pe el din pricina lipsei de
umilinţă în vre me de rugăciune, iar de aici omul poate învăţa
că î naintea Domnului nu se trăieşte oricum rugăciunea şi
viaţa, ci numai în duhul adevărului şi al pocăinţei, numai aşa
se poate o mul îndrepta ca să stea apoi î naintea Domnului cu
rugăciunea şi cu viaţa sa. 

O, e mare, mare taină apoi purtarea cea plăcută Dom -
nului a omului rugător şi unit cu Domnul prin rugăciunea sa,
căci prin toate îndeletnicirile lui dintre frate şi frate el trebuie
să dovedească Domnului că este adevărat în vremea rugă -
ciunii lui cea plină de umilinţă, adevărat înaintea fraţilor şi
înaintea Domnului cu purtarea şi cu rugăciunea sa. 

O, poporul Meu de la izvor, ce mai este de spus în
drep tul rugăciunii şi a inimii cea fără de umilinţă în rugă ciu -
ne? O, iată, câtă nevoie de trezire este în toată vremea! Cine
are nevoie de Domnul este numai cel stăruitor, numai cel ce
se teme de dreptatea cea asupra faptelor vieţii lui, iar altfel
omul Îmi dă din obişnuinţă rugăciunea sa, şi nu din nevoia de
a fi el cu Mine şi lângă Mine prin rugăciune. Pilda cea aşezată
de sfinţi şi pomenită azi, când începe pregătirea bisericii pen-
tru vreme de post şi de rugăciune, această pildă îi arată omu-
lui cât de adânc trebuie el să înţeleagă cum se stă înaintea
Domnului şi cum poate Domnul sta în ajutorul lui când omul
Îl cheamă pe Domnul lângă el şi pentru el. Eu, Domnul, ştiu
şi văd că omul are nevoie de Mine, dar dacă el nu-Mi arată
stăruitor aceasta Eu vin şi îl învăţ că trebuie să-i fie treaz şi
mult treaz cuvântul rugăciunii lui înaintea Mea când el Îmi
grăieşte. O, iată de ce am spus Eu atunci: «Când va veni Fiul
Omului va mai găsi credinţă pe pământ?». Cu durere mare
am spus atunci acest cuvânt, după ce am spus pilda văduvei
stăruitoare către mai-marele cetăţii ca să-i facă el dreptate
împotriva asupritorului ei, căci ea a avut credinţa că va birui
pentru ea prin stăruinţa ei. 

O, e rece rugăciunea omului, nu e stăruitoare, nu e cu
credinţă, ci e din obişnuinţă, şi nu e caldă ea între om şi Mine,

şi Mă doare acest rece, Mă doare nedragostea omului, Mă
doare. Mă tot amână omul de pe o zi pe alta cu vremea dra -
gostei dintre el şi Mine. E rece de Mine omul. Dacă Eu slo -
bozesc peste el vreo durere pentru înţelepţire, pentru ca să
Mi-l apropii, el aşteaptă să-i treacă durerea şi nicidecum
să-Mi treacă Mie durerea de la el şi răceala lui de Mine. 

O, să se înfierbânte frate pe frate în milă pentru
Domnul, căci sunt îndurerat de la răceala dintre om şi Mine.
Cel ce se uită la aproapele său că nu calcă bine pe voia Mea,
o, acela caută să se răcească de Mine, şi nicidecum să-l înfier-
bânte şi pe celălalt pentru stăruinţa cea bună, pentru ca să-şi
strângă omul şi să aibă ce să-l întâmpine când Eu va fi să
scriu judecata peste vii şi peste morţi şi să Mă odihnesc apoi
de durerea Mea. 

E vreme cu mare strâmtorare pe pământ peste tot.
Voiesc să-i ocrotesc pe cei stăruitori, dar să-i am mai întâi. E
plin de păcate omul, şi are de ce să se bată în piept cu stăru -
inţă înaintea Mea şi să-şi facă vreme pentru iertarea lui de la
Domnul, iertare multă şi mare, pentru care tot omul trebuie să
aibă stăruinţă şi mereu să aibă. 

O, omule rece, adu-ţi, omule, adu-ţi mereu aminte de
durerea Mea cea de la  păcatele tale şi fii stăruitor spre Mine
pentru iertarea ta, că dacă nu te doare pentru Mine, Cel durut
de la tine, nu va avea putere pentru tine rugăciunea ta rece. O,
rugăciunea ta cea adevărată, cea vie, e singurul tău apărător.
Ea este nedespărţirea, nedeslipirea ta de Mine, de Domnul tău
în toată clipa. Eu de aceea am spus ucenicilor Mei: «Rugaţi-vă
neîncetat, rugaţi-vă, ca nu cumva, neîmplinind a ceas ta, să că -
deţi în ispite, să daţi putere şi timp diavolului împotriva voas -
tră». El are momeli multe şi vă trece pe dinainte cu ele şi vă
pierdeţi frica de Dumnezeu dacă staţi cu clipe fără Domnul. 

Învăţătură sfântă şi scumpă am aşezat în cartea Mea
cea de azi ca să fie ea împărţită, şi mai ales să-ţi faci tu parte
din ea cu multul şi mereu, o, poporul Meu de la izvor, că pe
la tine trec mai întâi cu învăţătura Mea cea plină de viaţă şi de
ve ghe peste cei ce o iau pe ea în lucrare apoi. 

Staţi cu cartea deschisă, fiilor, şi lu aţi din ea mereu,
căci Eu sunt plin de poveţe în ea pentru voi şi pentru cei care
iau din ea când voi Mă împărţiţi. O, învăţaţi duhul rugăciunii
fierbinţi, măi fiilor, că a vem de lucrat veghe multă peste tot şi
biruinţă asupra celor vrăjmaşi şi ne credincioşi, dar voi să vă
arătaţi credinţa şi pe Dumnezeul vostru, pe Care stăruitor
să-L chemaţi mereu, că este nevoie să lucreze Domnul pe
pământ în vremea aceasta când omul dă să şteargă urmele
Mele de peste tot ca să nu se mai vadă calea cea cu salvare
pentru omul rătăcit cu calea lui cu tot. 

Fierbinte vă rog, fiţi asemenea Mie, fiilor. Fiţi fierbinţi
la duh şi la rugăciune stăruitoare şi lăsaţi-vă cuprinşi de duhul
rugăciunii. Rugaţi-vă neîncetat, ca neîncetat Eu să fiu cu voi,
cu pacea şi cu dragostea Mea între voi. Fiţi sfinţi şi fiţi uniţi
şi strâns uniţi, ca nu cumva să vă smulgă diavolul din buche -
tul Meu, pentru care Eu am pus mijlocitori din cer. Căutaţi să
fiţi asemenea Mie, şi între voi apoi asemenea. Cu sănătate de
duh să măsuraţi totul, iar pentru aceasta vă trebuie pe Domnul
Învăţătorul, pe Cel plin de veghe pentru voi. O, căutaţi cu
mare stăruinţă să fiţi văzuţi în toată vremea cu toate ale voas-
tre pe pământ şi în cer, căci duhul rău îl îndeamnă mereu pe
om să nu asculte întocmai, şi să se ascundă apoi îl îndeamnă,
o, şi nu dă omul să se mai dezbare de a ceastă primejdie, că -
reia el nu-i vede lucrarea cea păguboasă mult, mult, fiilor. 

Umilinţă de duh şi rugăciune, şi din acestea să iasă
pocăinţă multă şi mereu şi rugăciune mereu, o, fiilor, căci cel
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ce nu se roagă neîncetat nu are pocăinţă, o, nu are, iar omului
îi trebuie pocăinţă. 

Luaţi, fiilor, şi mângâiaţi-vă cu învăţătura Mea! Fiţi
primii care să rodiţi prin ea. Eu, Domnul, aştept, aştept să
biruiesc, să biruiesc cu voi, o, fiilor. Amin, amin, amin. 

19 ianuarie/1 februarie 2015

Duminica fiului risipitor

Purtarea unui fiu şi cea a unui slujbaş. Frumuseţea duhului duios.
Copii sunt cei supravegheaţi. Taina de fiu al lui Dumnezeu este

măsura staturii creştinului. 

II ar şi iar Mă las în carte cu în vă ţătură sfântă şi
scumpă, şi toate îşi au vremea lor, iar acum e vre -

me de pregătire pentru întâmpinarea postului cel de cinci zeci
de zile, ca să întâmpinăm a poi praznicul Învierii Mele, aşezat
pe pă mânt pentru creştini acum două mii de ani de însăşi în -
vierea Mea, căci M-a răs tignit pe cruce poporul pe care l-am
ales şi l-am iubit apoi, dar Eu i-am dăruit lui învie rea Mea şi
a lui, şi n-a voit nici aşa să se pre gătească şi să Mă primeas -
că poporul a cela, iar Eu am rămas de atunci şi până azi şi
până mâine Învăţătorul celor ce Mă primesc venit de la Tatăl
prin naştere din Fecioară mamă, şi venit apoi dintre cei morţi,
căci am înviat, şi s-a aşezat pe pă mânt învierea Mea, de atun-
ci şi până azi. 

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh este tot
cuvântul Meu, cu care stau deasupra pământului în vremea
aceasta, şi lucrez aşa pentru că este scris prin prooroci că va fi
să lucrez aşa, peste vii şi peste morţi să-Mi rostesc cuvântul şi
să aibă parte de el toţi fiii credinţei, toţi cei cărora le este dat
de la Tatăl să-L audă pe Fiul Său şi să-L primească în ei pe El,
pe Cel Întru Care Tatăl binevoieşte, şi de Care El voieşte să
asculte cei ce cred în prooroci, în Scripturi şi în psalmi. 

Pilda acestei duminici este cea a fiului risipitor, căci şi
aceasta îndeamnă omul la pocăinţă şi la nădejde, oricât de pă -
cătos, oricât de despărţit de viaţă din cer ar fi să fie omul. O,
câtă învăţătură sfântă şi scumpă am lăsat peste toţi, peste buni
şi peste răi, dar e ca şi la şcoală, unde unii învaţă şi au note
mari, iar alţii abia vin la şcoală şi nu învaţă şi nu ies învăţaţi
şi au note mici, note de milă, iar mila a ceasta îl aşteaptă pe
om să se întoarcă la duhul înţelepciunii şi al învăţăturii şi să
se pună pe lucru, căci unealta care stă fără de lucru e prinsă
de rugină şi nu mai străluceşte lucrând şi nu mai are frumu -
seţe, şi nici lumină din lumină, adică lucru mult pentru viaţă. 

O, pace ţie, poporul Meu de la iz vor! Poposesc la tine,
că Mi-am făcut ca să la tine pentru credinţa ta în venirea Mea
cuvânt pe pământ, şi iată, pun masă mereu şi Mă dau cu ea, o
pun la mijloc ca să poată lua cei de la răspântii, căci cei ce
s-au numit şi se numesc pe ei înşişi fiii împărăţiei Mele, aceia
ca şi Israel cel de acum două mii de ani n-au crezut şi nu cred,
căci au peste ei pe cei cu scaune sub ei, iar cei cu scaune
nu-L primesc pe Dom nul, pe Cel smerit, pentru că aşa este
Dumnezeu, şi i-am arătat omului cum am venit şi cum sunt,
dar lui nu i-a plăcut aşa, şi i-a plăcut să-şi facă viaţă împodo -
bită pe pământ şi să uite el de veşnicia sa, la care nimic dulce
şi sfânt nu dă să pună, nici măcar ceea ce i-ar trece printre de -
gete, căci nu merge aşa la Dumnezeu, la Cel ce a făcut cerul
şi pământul şi omul. 

Un om avea doi fii, şi i-a cerut cel mai mic partea ce i
se cuvine din avere, şi după ce şi-a adunat-o s-a dus cu ea
departe de tatăl său şi şi-a risipit-o în bucurii desfrânate, până
ce a sărăcit de tot în cetatea în care a lovit foametea, şi unde

n-a mai găsit sprijin nici măcar dacă s-a băgat ar gat păscător
de porci, căci nimeni nu-i dă dea nici măcar din roşcovele pe
care porcii le mâncau. Şi-a venit însă în fire a cest fiu şi şi-a
amintit că şi tatăl său are argaţi, şi s-a sculat să meargă să-i
spună tatălui că a greşit ca un fiu nevrednic, dar să-l primeas -
că pe el ca pe un argat pentru slujire şi pentru hrană prin
aceasta. Şi dacă s-a gândit aşa, l-a simţit tatăl său de departe
şi i-a venit milă de el, iar mila l-a biruit şi l-a umplut de dor
şi i-a ieşit înainte îmbrăţişându-l şi sărutându-l când s-a în -
tors, iar el şi-a recunoscut vina şi nevrednicia, şi l-a miluit pe
el tatăl său şi a dat poruncă pentru petrecere şi pentru masă
bogată cu hrană bogată pentru fiul cel îndurerat de faptele
sale, şi pe care tatăl îl numea mort înviat, pierdut şi aflat apoi. 

O, fiilor, purtaţi-vă ca fii, măi fiilor. Învăţaţi din aceas -
tă pildă să nu vă purtaţi ca slujbaşi, ca nu cumva să vă fie
inima ca şi a fratelui cel mare din această pildă, care s-a în -
cumetat să-şi arate inima şi să-i spună cu inima amară tatălui
său: «De atâţia ani îţi slujesc necălcându-ţi porun ca şi nu
mi-ai dat vreodată un ied ca să petrec cu prietenii mei, dar
pentru acest fiu despărţit ai junghiat viţelul cel îngrăşat». O,
ce lipsă de duioşie la acest fiu, care se simţea slujbaş sub po -
runcă, dar căruia i se cuveneau toate ale tatălui său după ce
de venise singurul moştenitor, căci fiului întors ca argat nu i-a
mai rămas din avere, el doar s-a întors cu umilinţă ca să
devină argat tatălui său şi fratelui mai mare, dar bucuria pen-
tru că s-a întors trebuia să fie pentru tatăl, bucurie pe care
numai inima de părinte poate s-o cunoas că, dar frate pentru
frate prea puţin când e vorba de drepturi. 

O, e de învăţat mult din această pil dă de înţelepciune,
căci Dumnezeu este duios mult, şi din acest duh voieşte El să
ia toţi cei care Îl cred şi Îl iubesc ca fii, şi nu ca slujbaşi, căci
un fel de purtare au fiii, şi alt fel de purtare au slujbaşii. 

O, fiilor crescuţi de sus de cuvântul Meu de peste voi,
o, învăţaţi din aceste lecţii, măi fiilor. Fiii sunt dulci şi calzi
şi duioşi şi blânzi cu părinţii şi cu fraţii, iar slugile sunt mai
reci, sunt pentru plată şi se poartă ca sub stăpân, iar stăpânii
nu sunt iubiţi, căci aşa ştie omul să se poarte. Fiii însă ştiu ce
înseamnă tată şi inimă de tată şi-şi preţuiesc tatăl şi îl mân -
gâie pe el cu dulce şi cu căldură şi cu duioşie plină de blân -
deţea inimii, ca şi cele ale firii tatălui lor pentru ei, pentru fii.
O, purtaţi-vă ca fii în toată vremea, în toată clipa, căci slujba -
şii sunt reci, iar omul are nevoie de iubire, de milă, de căldură
de la tatăl său, iar dacă se poartă rece cu tatăl său, acela nu are
ce are tatăl, nu are căldură, nu are iubire. În pilda cea azi po -
me nită se vede nedragostea şi răceala de tatăl a fiului cel
mare, care se simţea slujbaş sub poruncă faţă de tatăl său şi
s-a dovedit inimă fără de iubire, fără de duioşie în ea pentru
tatăl şi pentru fratele cel greşit. 

O, fiilor, a te simţi slujbaş, şi nu fiu al Domnului,
aceasta se vede din purtarea omului, de felul cum iubeşte şi
cum primeşte pentru el veghea. Fiul cel neascultător din pilda
de azi se simţea fiu, dar cel ascultător grăia ca o slugă, nu ca
un fiu, nu ca un frate. Cel mare s-a purtat ca o slugă, dar cu
nemulţumiri ca un fiu, iar cel mic şi greşit a venit ca un fiu
greşit la tatăl său, dar mulţumit ca şi argat, numai să fie iarăşi
lângă tatăl său, şi iată ce bună şi mare învăţătură păstrează în
ea Evanghelia Mea cea pomenită azi prin rânduială biseri -
cească. O, de-ar învăţa omul să-L cunoască de tată pe Dom -
nul peste el ar fi el copil al lui Dumnezeu, iar copiii sunt cei
supravegheaţi, şi vai lor dacă n-ar fi supravegheaţi şi dacă
s-ar deprinde aşa apoi! Iar oamenii mari sunt cei ce nu mai
sunt supravegheaţi, şi vai lor din această pricină, căci se de -
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prind aşa apoi şi nu mai simt după Domnul, după Tatăl, şi
iată, fiecare om să se întrebe cum este el faţă de taina de fiu
al lui Dumnezeu şi de toată lucrarea şi simţirea aceasta. 

O, fiilor, aveţi grijă ca nişte fii, aveţi grijă de coborârea
Mea la voi. Mai înainte de orice lucrare a voastră, aveţi grijă
când vin la voi, aveţi grijă de Mine, fiilor. Fiţi lucrători, ca să
străluciţi lucrând. Cei fără de lucrare nu strălucesc, iar voi
ştiţi a ceasta, căci aceasta îl învaţă pe om Evanghelia Mea. 

Eu, Domnul, vă dau, fiilor, acum, vă dau duh împros -
pătat şi putere proaspătă de rugăciune pentru voi şi pentru
ţară, fiilor, şi pentru toţi cei de pe pământ mari şi mici. Cereţi
cu inimă rugătoare pace mul tă între oameni pe pământ şi între
cei ce s-au aşezat peste oameni. Cereţi pe Domnul peste toate,
fiilor, şi fiţi credincioşi în rugăciune, căci pe toate le poate
credinţa omului, credinţă prin care Domnul lucrează şi poate. 

O, pace vouă, fiilor! Prin toate să creşteţi ca fii. Prin
toate să-Mi fiţi fii, o, fiilor. Amin, amin, amin. 

26 ianuarie/8 februarie 2015

Duminica Înfricoşatei Judecăţi 
şi Praznicul Întâmpinării Domnului

Rugăciune în cer a sfinţilor trei ierarhi pentru ţara română şi pen-
tru linişte peste popoare, iar Domnul împlineşte aceasta prin 

lucrarea oştirilor îngereşti. 

CC uvântul Meu se aşează peste pământ şi cârmu -
ieşte lumea, şi tainic cârmuieşte el, şi scris este:

«Cel ce păzeşte cuvântul Meu, acela este cel ce Mă iubeşte»,
şi, iarăşi, scris este: «Cel ce nu iubeşte pe Dumnezeu să fie
anate ma!». Cuvântul Meu însă cârmuieşte tai nic pe cei ce pă -
zesc şi pe cei ce nu pă zesc iubirea de Dum nezeu şi cuvântul
ei, căci Dumnezeu a făcut toate. 

Eu sunt Cel ce sunt, şi sunt trimisul Tatălui pe pământ
cuvânt ca să-i păstoresc şi să-i ocrotesc pe cei ce iubesc pe
Dumnezeu, şi ca să-i înţelepţesc pe cei ce nu se pot apleca, şi
să-L cunoască şi ei pe Domnul prin lucrările Sale pentru câr-
muirea lumii. 

O, pace vouă, fii de la izvor! Aici la voi izvorăşte cu -
vântul Meu şi merge el apoi peste pământ. Sunt deasupra cu
oştirile cereşti, cu care Mă port. Acum trei zile v-am aflat plă -
pânzi şi am lăsat tot cuvântul Meu şi toată suita coborârii
Mele pentru această zi de duminică, în care se pomeneşte bi -
se riceşte Evanghelia înfricoşatei judecăţi, ziua venirii Fiului
Omului întru mărirea Sa şi toţi sfinţii şi îngerii cu El, stând El
pe jeţul slavei Sale înaintea neamurilor toate ca să despartă pe
unii de alţii precum desparte ciobanul pe oi dintre capre şi să
pună oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga, aşa cum Eu
am gră it acum două mii de ani pentru lucrarea zilei venirii
Me le la sfârşit de timp. 

O, tot în această zi se pomeneşte praznicul Întâmpinării
Domnului, ziua când Eu, copil de patruzeci de zile născut, am
fost adus la Ierusalim înaintea Domnului, după legea lui
Moise pentru partea bărbătească, lege care spune că sfânt lui
Dumnezeu se va chema pruncul care deschide pântecele, şi au
fost aduse pentru curăţire o pereche de păsărele, precum ce re
datina legii Domnului, şi M-a luat a tunci bătrânul Simeon în
braţele sale şi M-a binecuvântat vestindu-Mă mântuirea cea
gătită înaintea feţei tuturor noroadelor şi lumină spre lumi -
narea neamurilor şi slava lui Israel, poporul Domnului, şi,
iarăşi, cădere şi ridicare a multora din Israel, şi ca semn de
tăgadă, şi toate s-au împlinit şi se împlinesc aşa. 

Acum trei zile însă a fost sobor între sfinţi pentru cei

trei arhierei vestiţi prin lucrările Mele prin ei în vremea lor,
Vasile, Grigore şi Ioan, părinţi bisericeşti, pe care Eu, Dom -
nul, i-am avut şi îi am lângă Mine şi lângă voi pentru tai na
aşezării celei noi, pe care am întărit-o în zilele a cestea pe
pământ, biserica Mea cea de nou Ierusalim cu voi, taină neîn -
ţe leasă de cei ce nu iubesc pe Dumnezeu cu credinţa lor, dar
este pro orocit despre a ceastă taină, şi trebu ia împlinit ceea ce
este rostit, şi aşa i-am aşezat Eu lângă Mine pe cei cu care
Mi-am înnoit aşezarea şi odihna Mea prin biserică, şi toate
ale Dom nului se întocmesc pe pământ prin credinţă, iar Eu
am pus în voi credinţă în lu crările Mele ca să le împlinesc
apoi, măi fiilor. 

O, arhiereii Mei stau deasupra cu cuvântul serbării lor
între cetele de sfinţi şi vor grăi ei acum cuvântul lor lângă
cuvântul Meu, căci au aşteptat să cobor, şi se vor odihni apoi
de cuvânt, căci sarcină este orice cuvânt din cer, care trebuie
aşezat pe pământ. 

Stăm cu ziua voastră de serbare în tre sfinţi, o, slujitori
iubiţi ai Mei, iar Eu, Domnul, binecuvintez cuvântul vostru
ca să-l aşezăm în cartea venirii Mele cu sfinţii, şi-i dau putere
şi lucrare şi împlinire, precum în cer aşa şi pe pământ. Amin. 

— OO,din cer, Doamne, din cer vin toate îm -
plinirile de pe pământ, după sfatul voii

Tale şi al veghii Tale cu sfinţii, şi după rugăciunile sfinţilor
Tăi, adunate laolaltă din cer şi de pe pământ. Stăm îna intea Ta
în cer şi pe pă mânt pentru Tine şi pentru biserica Ta de Nou
Ierusalim şi pentru ţara ro mână, ţara Ta de azi, Doam ne. O,
întăreşte-i ho tarele cu pa ză cerească, o cro teşte-i văz du hul şi
umple-l de îngeri şi de trâmbiţe, Doam ne, şi oş tiri ce reşti fă -
ră de număr sus şi jos, căci trebuie rostit cuvânt de ru gă ciune
înaintea Ta, ca Tu să lucrezi prin el. 

O, cu multă duioşie, cu mare iubire veghem şi slujim
biserica Ta de Nou Ie rusalim, Doamne. Suntem din cer pentru
ea şi lângă ea şi în ea cu veghea şi cu slujirea şi lucrăm ca trei
arhangheli ve ghe tori mult, aşa cum Tu ne-ai aşezat şi ne-ai
dat de lucru aici, acum, la sfârşit de timp. 

O, tainică este lucrarea cea din cer peste pământ, şi cu
putere este ea, căci ai de întărit împărăţia Ta, Doamne, şi ai
oştiri cereşti de pază şi de lucru, şi mare bucurie este pe sfinţii
Tăi când Tu le dai de lucru, Doamne. Întărim prin cuvânt arhi -
e resc binecuvântare peste locaşurile Tale de aici, prin care-Ţi
vesteşti cuvântul şi răspândirea lui apoi, că iată, Ţi-ai făcut
locaş pe pământ şi cort sfânt ca să fii între oameni cuvânt,
Doamne. Întărim lucrarea cea ocrotitoare şi slava ei şi-Ţi ce -
rem minuni tainice şi lucrătoare peste ţara română, o,
Doamne. Cordon de în geri şi de sfinţi, oştiri multe să ocro teas -
că sus şi jos cerul şi pământul român, şi dă-le, Doamne, ro -
mânilor credinţă sfântă şi dă-le credincioşie pentru ţară şi
scoală la lucru pentru ea şi pentru Tine suflete tari, inimi iubi -
toare de ţară şi de neam şi de cer, că-i ţara Ta de azi aceas tă
vatră în care Tu Ţi-ai aşezat cortul, Doamne, şi veghea Ta cea
sfântă pe pă mânt. Suntem din partea Ta ocrotitori şi slujitori
aici ai lucrărilor Tale de azi, şi avem cu noi în lucru oştirile
cereşti, şi pe Tine Stăpân slăvit şi mântuire mare, Doamne. 

Şi acum Te rugăm, Stăpâne bun, li nişteşte cu puterea
Ta tulburarea po poa relor şi pe căpeteniile lor şi dă-le, Doam -
ne, duh de pace şi gând duios, prin care să se aplece spre
umilinţă, şi fă milă cu ele, fă semne spre bine, ca să vadă sata -
na şi să se ruşineze văzând mila şi ajutorul Tău peste popoare.
Doboară, Doam ne, lucrările lui satan, doboară-l pe antichrist,
şi toate planurile lui fă-le deşarte, căci Tu Te-ai vestit biruitor
peste el, precum este scris! Biruinţă mare să lucrezi pentru
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împărăţia Ta peste pământ, iar steagul ei să se ridice şi să se
vestească şi să aducă lumina Ta, Doamne. O, fă biruinţă mare
prin rugăciunea noastră înaintea Ta. Amin. 

O, ţară română, o, neam român, lasă-te Domnului, ca
să facă Domnul din  tine lumina Sa peste popoare. Îmbră ţi -
şează venirea Domnului cuvânt peste pă mânt pe vatra ta. Noi,
slujitorii Domnu lui, slujim toţi în oştiri multe pe cerul Tău
pentru Tine, şi pe pământ lângă Tine, ca să strălucească Dom -
nul prin ti ne peste popoare apoi. Domnul Dumne zeu să co -
boa re peste tine pe Duhul Sfânt, ţară română, neam român, şi
să fii tu iubirea Lui apoi, iar El iubirea ta. A ceasta coborâm
peste tine prin rugăciunea noastră către Domnul. Amin. 

— EE u, Domnul, am luat aminte. Pecetluiesc
acum dorirea cea mare a sfinţilor Mei şi

pornesc spre împlinirea ei şi spun: Pace ţie, neam român! Şi
spun: O, pace vouă, popoarelor! Primiţi cuvântul Meu cel
plin de pace şi de putere sfântă! Oştiri îngereşti să facă
această lucrare şi să îm partă popoarelor. 

Eu sunt cu slava venirii Mele peste pământ. Cuvântul
Meu este slava Mea, iar slujitorii cereşti îl împlinesc pe el
peste pământ. 

O, îmbracă-te în Duhul Sfânt, popor român! E vreme
de post şi de rugăciune acum, aşa cum este orânduiala biseri -
cească cea din Hristos, cea din creştini. Eu pedepsesc cu milă
pe cei neascultători şi ridic de jos pe cei ce aşează peste ei
vreme de pocăinţă. Amin. 

O, pace ţie, popor al cuvântului Meu! O, împărţiţi-Mă,
fiilor! Îmbrăca ţi-vă întru dragoste şi lucraţi-o pe ea în mijlo -
cul vostru de-a pururi, ca să iau Eu din roadele ei şi să fac cu
ele minuni peste pământ şi peste noroade. Dragostea dintre
voi, ea Mă va vesti mereu, mereu că sunteţi ucenicii Mei, pe
care Eu Mă sprijin cu tot cuvântul Meu, cu toată împlinirea
lui peste pământ, o fiilor, că a venit vremea şi vin şi împli -
nesc. Amin, amin, amin. 

2/15 februarie 2015

Duminica izgonirii lui Adam din Rai şi ajunul
sărbătorii sfântului sfinţit mucenic Haralambie

Cine are duhul umilit, acela ştie lucrarea mângâierii. Învăţături
pentru vremea postului de bucate. Înţelepciunea se aşează în om
prin iubirea lui de Dumnezeu. Domnul rosteşte pace peste popoare. 

ÎÎ n zi de duminică Mă aşez în carte cuvânt. Cartea
Mea cea de azi, cartea în care Îmi aştern glasul

cuvântului Meu cel de azi, e tot o mângâiere pentru tot omul
această carte dacă are el drag şi răgaz să ia din ea şi să-şi
mângâie duhul, că duhul omului are nevoie de mângâiere şi
de aceea caută omul mereu, caută mângâiere, iar Eu vin cu
mângâiere pe pământ după om. 

Eu sunt Cel ce sunt. Strigau în urma Mea cei nemân -
gâiaţi în vremea trupului Meu pe pământ, strigau după Mine:
«Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne!». Eu îi mângâiam
pe toţi, la toţi le ieşeam în cale, la toţi câţi Mă strigau le dă -
deam mângâiere, le dădeam întregime, le dădeam bucurie,
căci sunt milos şi mult mi los. De când omul a pierdut raiul
din pricina nesupunerii pentru ascultare, Eu, Domnul, umblu
cu milă în cer şi pe pământ. De mila omului M-a trimis Tatăl
pe pământ acum două mii de ani şi sunt ca şi Tatăl, plin de
milă. Cine are duhul milei, acela ştie lucrarea mângâierii, dar
e departe această ştiinţă de cel care nu pricepe cum lu crează
lucrarea mângâierii şi ce fel de bine face ea pentru om. 

Mă doare durerea tuturor oamenilor de pe pământ, şi

de aceea se aşează din gura Mea cuvântul Meu în zilele aces-
tea pe pământ între oameni. Am făgăduit prin Duhul, am spus
prin Scripturi despre tai na de cer nou şi de pământ nou, şi am
spus de cetatea sfântă că se va coborî din cer ca o mireasă a
Mea, şi am spus despre cortul nunţii între oameni şi că voi
sălăş lui cu ei şi vor fi ei poporul Meu şi Eu Însumi voi fi cu
ei ca să le şterg lacrima, şi am spus că sunt credincioase aces-
te cuvinte şi sunt adevărate, şi am spus celui ce însetează că-i
voi da în dar să bea din acest izvor al apei vieţii şi-Mi va fi
Mie fiu, iar Eu îi voi fi Dumnezeu. 

O, Îmi aşez cuvântul pe pământ şi zic tuturor: Celui ce
însetează, să vină să ia în dar din izvorul apei vieţii, iar Eu îi
voi da lui această mângâiere, dar l-am învăţat pe om cum să
lucreze şi el, şi i-am  spus să facă rugăciune către Tatăl aşa
cum Eu am spus ucenicilor Mei să ceară pe Tatăl, şi le-am
spus apoi că dacă ei vor ierta oamenilor greşalele lor, ierta-va
şi lor Tatăl lor Cel ceresc, iar de nu vor ierta oamenilor greşa -
lele lor, nici Tatăl lor nu le va ierta greşalele lor. I-am învăţat
apoi să nu-şi posomorască faţa în vreme de post, căci cei
făţarnici fac aceasta ca să-i vadă oamenii că postesc, iar pen-
tru a ceasta nu vor avea bună plată. O, în vre me de post trebuie
iubire şi senin pe faţă mai mult decât în alt timp, ca nu cumva
să atragă postul privirile oamenilor, ci numai Tatăl să ştie şi
să vadă întru ascuns, şi să fie răsplată apoi. Am lăsat învă ţă -
tură plină de mângâiere şi am spus celor ce Mă iubesc să nu-
şi adune multe şi de toate pe pământ, unde este molie şi rugi -
nă şi fur peste cele agonisite, ci să-şi adune în cer co moară,
căci unde este adunătura omului, acolo este şi inima lui. O, e
mult mai liniştit, mult mai mângâiat în suflet un om sărăcuţ,
decât unul avut, şi se vede a ceasta pe pământ. Îi trebuie pe
Dum nezeu omului, nu-i trebuie lui avuţii. Omului îi trebuie
mângâiere, şi nu s-a arătat o mângâiere mai vie şi mai ade -
vărată pentru om ca şi aceea de la Domnul lăsată peste el. 

O, cere-Mă, omule, cere-Mă la Ta tăl, iar Tatăl Mă va da
ţie de mângâiere. Eu te voi însoţi cu credincioşie dacă nu te vei
mai împărţi cu inima ta. Eu te voi mângâia sub povara vieţii
şi-ţi voi pregăti şi-ţi voi dărui pacea, dar cheamă-Mă, grăieş -
te-Mi, ţine-Mă aproape cu tine şi dă-Mi putere să stau cu tine,
dă-Mi ceea ce este să-Mi dai, iar Eu să-ţi dau mângâiere. 

Este scris de sfinţi şi de părinţi început de vreme de
post de şapte săptămâni, ca să dea o mul deoparte mâncarea
cea încărcată cu de toate gusturile şi bunătăţile şi să se dea el
mult, mult lui Dumnezeu cu trupul, cu duhul şi cu sufletul
său, căci de la Mine vi ne tot ce este bun pentru om, şi-Mi este
dator o mul să Mă asculte, căci l-am povăţuit să postească şi
cum să postească şi ce să-şi adune şi unde şi, iarăşi, cum să
nu-şi a dune pe cele care nu-i rămân de trebuinţă lui. 

O, câtă nevoie es te de vremi de post din partea tuturor,
dar n-am pe pământ apostoli tari care să-i ajute şi să-i
îndemne pe oameni să poa tă aceasta, că nu-i cere Domnul
omului ceea ce nu poate. Înţelepciune multă îi trebuie omului,
iar aceasta vine numai de la iubirea de Dumnezeu, şi vine în
dar, iar când ea nu vine şi n-o are omul, acesta e semn de
puţina lui iubire de Dumnezeu. 

Lipsa iubirii de Dumnezeu aduce încordări între oa -
meni şi aduce nelinişte, dar Eu, Domnul, iar şi iar spun, căci
este nevoie să spun: Pace vouă, popoarelor! Împliniţi cuvân-
tul Meu de peste voi! O, pace vouă! Acesta este strigătul Meu
peste voi şi voiesc să se împlinească acest cuvânt. Vine ziua
de praznic al învierii Mele şi trebuie pregătire de suflet pentru
Domnul. O, pace vouă! Îngerii Mei să împlinească acest
cuvânt şi lucrarea lui. Amin. 
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Iată izvorul cuvântului Meu peste pământ! Să fie ascul -
tare de cuvântul Meu, căci omul cel întâi zidit n-a dat Dom -
nului ascultare şi şi-a pierdut apoi pacea şi mângâierea şi a
suspinat tot timpul pe pământ, şi milă Mi-a fost de el în toată
vremea. O, cu mare milă vin şi acum lângă om şi îl povăţuiesc
spre pacea lui şi a inimii lui, Eu şi sfinţii Mei, căci în ziua care
urmează după aceasta are în cer sobor între sfinţi ierarhul
Haralambie, cel plin de duioşie şi de milă cât a stat pe pământ
cu oamenii, şi tot aşa este el pentru toţi şi dintre sfinţii din cer,
şi dă el de lângă Mine să lase binecuvântarea lui peste popo -
rul cuvântului Meu şi peste pământ. Eu, Domnul, întâmpin
sărbătoarea cea pentru el şi binecuvintez acum duhul şi cu -
vântul lui. Amin. 

— OO,câtă slavă eşti Tu, Doamne, în cer şi pe
pământ, şi câtă mângâiere ai şi câtă dai

să reverşi peste pământ! E ziua mea de sobor în prag de sosire
şi las de lângă Tine cuvânt dulce în cartea Ta cea de azi prin
care-Ţi cârmuieşti un popor, şi lu mea apoi, Doamne, dar
lumea nu ştie cât eşti Tu de mult la cârma a toate câte sunt şi
vin, că dacă Tu n-ai fi, ar mai fi ceva, Doamne? O, n-ar mai
fi, că pe toate oa menii le-au stricat şi le-au clătinat, şi au făcut
aşa ca să fie ei şi ca să nu mai fii Tu, dar Tu eşti Cel veşnic,
şi zadarnică este truda oamenilor depărtaţi de Dum nezeu cu
căutarea lor cea omenească, fi indcă Tu eşti la cârmă şi lucrezi
ca Tine, Doamne, şi nu ca omul, iar de om Îţi este milă. O,
Ţi-e milă şi de buni şi de răi, Doamne! Dai să împarţi mân -
gâiere pes te tot, şi lucrezi tainic. 

Binecuvintez şi eu pe poporul cu vântului Tău şi-i dă -
ruiesc har şi înţelepciune pentru Tine, Doam ne, iar înţelep -
ciunea a ceasta vine de la iubirea lui de Dumnezeu, a şa cum
Tu ai dezlegat azi taina izvorului înţelepciunii cea din om. Bi -
necuvintez arhiereşte a cest popor şi pun pentru el rugăciunea
mea înaintea Ta. Înzestrea ză-l pe el cu taina lu crărilor Tale,
Doamne, şi dă-i lui puteri noi şi dă-i lui sănătate în toa te şi
mângâiere cu Tine şi bucurie inimilor fiilor poporului cuvân-
tului Tău, căci Tu eşti bu curia lor. 

O, binecuvintează cu pază cerească şi cu ocrotire mare
pământul român şi cerul român şi neamul român şi dă cerului
Tău de sfinţi lucrare multă, în oştiri aşezată la lucrul cel sfânt
al Tău din zilele acestea. O, trebuie să faci minuni, Doamne,
minuni tainice şi văzute, aşa cum făceai şi în vremea noastră
de pe pământ, când minunate lucrări revărsai peste noi pentru
încredinţarea oamenilor că Tu eşti Cel ce erai în noi şi că Tu
lucrezi şi eşti. O, slavă Ţie acum pentru bucuria mea că am
cuvântat prin cartea Ta în mijlocul poporului Tău pentru ziua
mea de sobor între sfinţi! O, pace Ţie, Doamne! Pace poporu-
lui Tău cel sfinţit! Amin. 

— OO,popor al cuvântului Meu, frumoasă şi
mângâioasă este lucrarea celor din cer

lângă lucrarea Mea cu tine! Îţi dăm pu teri şi mângâieri, Eu şi
sfinţii Mei, iar tu să ai iubire de Dumnezeu ca şi ei, că înţelep -
ciune multă trebuie să ai pentru toate câte sunt de lucrat. 

Binecuvintez cu putere de sus vremea cea cu post
creştinesc, şi lucrată cu înţelepciune, după putinţa tru pului,
iar sufletul tău să fie plin de Dumnezeu şi de mângâierea Mea
cu tine, fiule. Eu, Domnul, Mă mângâi cu iubirea ta cea pen-
tru Mine. Am nevoie de mângâiere, măi fi ule, aşa cum şi tu
ai. Unii altora să ne dăm. 

Laolaltă să vieţuiţi prin iubire, fiilor. Unii altora daţi-vă
mângâiere, o, fiilor. A veţi grijă de puterea sufletelor voastre,
nu uitaţi aceasta. 

O, pace vouă, fiilor! Binecuvântare las peste voi pe

calea cea cu vreme de post. Nu uitaţi să fiţi blânzi, blânzi,
fiilor, şi calzi între voi, măi fiilor. 

O, pace ţie, neam român! Eu, Domnul, te ocrotesc şi te
învăluiesc în taină, iar lucrarea cuvântului Meu te povă -
ţuieşte. O, pace ţie! Pace ţie! Pace ţie! Amin, amin, amin. 

9/22 februarie 2015

Duminica întâi a Postului Mare, a ortodoxiei

Amestecarea turmei ortodoxiei cu catolicismul: încălcarea orân-
duielilor sfinţilor părinţi. Sămânţa bisericii Domnului va odrăsli
sămânţă nouă care va aduce rod de mântuire. Slujitorii bisericii lu -
mii strâng bani, în loc să strângă ucenici. Vorbirea Domnului cu
creştinii ortodocşi: oiţe fără păstor. Domnul îi anunţă pe creştinii
ortodocşi să nu facă păcatul lepădării de credinţa cea din străbuni. 

ÎÎ n zi de duminică Mă vestesc pe Mine Însumi cu -
vântând prin biserică şi trimiţând carte scrisă apoi

turmei creştine, turmei care calcă drept, şi care nu calcă drept
pe calea poruncilor sfinte, turma ortodoxă, căci dreaptă este
această cale, dar nu toţi cei care poartă a cest nume prin botez
sunt temători de Dumnezeu şi de poruncile Lui pentru cei
binecredin cioşi, pe care Ta tăl Meu îi are între cei mân tu iţi. 

Eu sunt Iisus Hristos, Fi ul Tatălui Sava ot, şi grăiesc în
numele Lui, căci Tatăl este întru Mine. Eu sunt Cel ce am
întemeiat biserica Mea acum două mii de ani, după cincizeci
de zile de la învierea Mea dintre cei morţi, căci am fost răs -
tignit pe cruce şi am înviat după trei zi le, după cum am
făgăduit mai î nainte, şi apoi au trecut patruzeci de zile şi
M-am înălţat lângă Tatăl, unde Îmi este aşezarea, dar mai
întâi de înălţarea Mea la Tatăl le-am spus ucenicilor Mei cei
culeşi de Mine din lume, le-am spus să nu se depărteze de
cetatea Ierusalimului, ci să stea să-i îmbrac cu putere de sus
mai întâi, şi numai apoi să lucreze ei peste pământ cu această
putere prin trimiterea Mea la toate neamurile cu vestea cea
despre Mine şi despre împărăţia cerurilor, coborâtă pe pământ
prin venirea Mea după om. 

În această zi de duminică se însemnează trecerea pri mei
săptămâni a postului cel mare, şi au aşezat sfinţii pă rinţi po -
me nirea şi păstrarea dreptei credinţe, zi în care creş tinii şi
apos tolii bisericii îşi amintesc cum Mi-am pregătit Eu acum
două mii de ani biserica Mea prin propovăduirea Mea, şi apoi
aşezarea ei la lucrul cel cu putere de sus, putere cu care ei
lucrau şi se arătau lucrând din loc în loc în tre oameni, ca să se
alăture din loc în loc cei ce vedeau şi credeau apoi prin sem -
nele şi minunile care se lu crau prin a postolii Mei, pe care cu
mare iubire i-am ales şi i-am cules apoi ca să umble ei cu
Mine, până ce voi fi vândut de unul dintre ei şi pus pe cruce
spre batjocură, dar crucea Mi-a fost biruinţa cea de partea Mea
faţă în faţă cu arhiereii care M-au dat la moarte pe cruce, căci
Eu am înviat, şi sunt de atunci şi până azi mărturisit înviat
când creştinii botezaţi întru această credinţă se vestesc unii pe
alţii salutându-se cu salutul cel pentru Paşti: Hristos a înviat! 

O, ce frumos, ce frumos Mi-am ales Eu ucenicii! M-am
dus la Ioan, Botezătorul Meu, şi l-am găsit stând cu ucenicii
lângă el şi le-a spus lor: «Iată-L pe Mielul lui Dumnezeu,
iată-L, El este!», şi a plecat cu Mine Andrei, ucenicul lui
Ioan, şi l-a luat şi pe Petru, fratele său, şi i-am aşezat prin cu -
vânt ucenici ai Mei, şi Mi-am tot făcut apoi ucenici, căci i-am
ales apoi pe Filip, pe Natanail, şi căutam să le lămuresc
mintea şi credinţa şi le-am spus apoi: «Mai mari decât aces-
tea veţi vedea şi veţi auzi, căci de acum veţi vedea ce rul
deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu su indu-se şi
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coborându-se peste Fiul Omului».
Am început apoi să-Mi arăt pe faţă mărirea Mea, ca să

creadă în Mine ucenicii Mei şi să pot lucra Eu peste pământ
prin credinţa lor, căci trebuia numele Meu şi mărirea Mea să
se scrie pe pământ şi să mărturisească pe Dumnezeu întru a
Sa venire după om. O, M-am dus cu ei apoi în Cana Galileii
la nuntă, unde ca prin minune se terminase vinul de pe masă
şi le-am făcut din apă vin şi s-au minunat nuntaşii toţi de gus-
tul acestui vin, dar s-a minunat mirele nunţii aşa încât Mi s-a
alăturat mirele şi s-a făcut ucenicul Meu alături de ceilalţi
care Mă însoţeau, şi aşa se deschideau cerurile şi îngerii cei
tainici lucrau cu Mine minuni între oameni, şi dreapta cre -
dinţă se aşeza în multe inimi şi le trezea dragostea de Dum -
nezeu şi de propovăduirea Mea, dar n-am putut să arăt aceasta
până ce nu Mi-am făcut mai întâi ucenici, în care Eu să pun
credinţă şi să-i numesc pe ei biserica Mea, biserica Duhului
Sfânt, lucrătoare prin sem ne şi minuni, biserica lui Hristos,
care aşa lucrează şi aşa se arată că este ea biserica Sa. 

O, din vreme în vreme apoi a rămas peste biserica Mea
acest duh lucrător de semne şi minuni prin ucenici credin -
cioşi, şi pe care adunarea cea bisericească i-a numit apoi sfin -
ţii părinţi ai turmei creştine până la sfârşit, iar ei din cer dintre
sfinţi mijlocesc înaintea tronului slavei cu rugăciuni pentru
biserică, pentru credinţă mai ales, şi pentru ajutor în nevoi
peste turma cea credincioasă a Mea pe pământ. Iată, în fiecare
zi de slujbă bisericească tot clerul slujitor de peste tot spu ne
la încheierea fiecărei slujiri: Pentru rugăciunile sfin ţilor
părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hris toase, Fiul lui Dum -
nezeu, miluieşte-ne pe noi! 

Biserica cea de jos rugându-se către biserica cea de
sus, iată ce rul şi pământul în unire prin rugăciune, dar, oa re,
câtă ascultare are biserica cea de jos de biserica cea de sus?
Mai are ea, oare? Îşi mai păzeşte ea credinţa şi ascultarea?
Mai are ea grijă să nu fie ea anatema prin călcarea ortodoxiei
ei lăsată prin părinţii sfinţi? Mai iubeşte ea pe Dumnezeu?
Mai ştie ea ce înseamnă iubirea aceasta? O, iubirea aceasta se
poartă cu multă credincioşie, căci scris este: «Cel ce nu iubeş -
te pe Dumnezeu, să fie anatema!», şi iată, trebu ie cre din cioşie
şi nu mai este ea, căci s-a călcat peste cele lăsate să se împli -
nească peste biserică, fiind că, iată, slujitorii ei cei mari şi-au
îngăduit să cal ce şi să facă ei alte o rânduieli, prin care nu mai
păzesc unitatea şi lucrarea Duhului, căci ames tecarea despre
care este scris să nu se îngăduie în biserică, iat-o, s-a a rătat,
şi se arată tot mai mult, iar Eu, Dom nul, plâng în cer cu părin -
ţii sfinţi şi Ne luptăm pe pământ să nu piară duhul şi ascul -
tarea bisericii, să nu piară de tot şi pes te tot, să nu piară în
neascultare toată tur ma, ci să rămână sămânţă, să rămână fii
cuminţi şi ascultători de Dumnezeu şi de părinţi, şi va odrăsli
sămânţă nouă şi mul tă, şi ramurile ei se vor întinde şi vor a -
duce rod de mântuire, şi va lucra iarăşi ca la începutul ei bi -
serica Mea cea de la sfârşit, aşa cum Eu lucram din loc în loc
semne şi minuni în văzul şi în auzul ucenicilor Mei culeşi de
Mine dintre oameni, şi aşa cum şi azi lucrez cu biserica Mea
cea înnoită prin cuvânt şi aşezată pe piatra ei cea de la început
prin însuşi cuvântul Meu cel de azi, prin care Mi-am ocrotit
biserica şi sămânţa ei. 

O, Mă doare adânc, Îl doare pe Tatăl, îi doare pe sfinţi,
Ne doare pe toţi cei din cer când îi vedem pe cei numiţi
ortodocşi slujitori în faţa turmei u niţi acum cu vrăjmaşii, cu
cei despărţiţi prin duhul trufiei de duhul şi de unitatea lăsată
scrisă de sfinţi şi de părinţi, ca să fie ţinu te la locul lor orân-
duielile sfinte şi păstrate aşa. 

O, iată ce fac capii turmei! S-au dat la bani, le face ba -
nul cu ochiul la toţi ca să-şi facă palate peste palate, în care ei
să se mărească pe sine, şi nu pe Domnul. Duminica ortodox-
iei, aşa au lăsat sfinţii părinţi să se numească a- ceastă întâia
duminică a postului mare, iar mai-ma rii bisericii au grijă
mare în această duminică să se strân gă bani cu căciula şi să
se pună în hambar la un loc ca să fie bani, dar nu bani trebuie
să se strângă, ci u cenici trebuie, căci Eu, Dom nul, nu bani am
strâns, nu palate am ridicat, ci u cenici am cules şi i-am ridicat
la lucrul cel sfânt al credinţei. 

O, de te-ai trezi măcar tu, oaste mi că, turmă mică, tur -
mă răvăşită şi ameţită pe deal şi pe munte şi pe şes, um blând
de colo-colo nepăstorită şi neoblăduită şi nepansată la rană! 

O, creştini ortodocşi, ţineţi-vă firea, fiilor, că e prigoa -
nă peste voi. Vouă vă trebuie salvare şi mântuire şi mângâ -
iere, şi nimeni nu vă dă acestea dintre cei ce-şi zic arhierei şi
preoţi ai turmei ortodoxe, ci doar vă jupoaie de tot ce mai a -
go nisiţi voi pentru cele de trebuinţă zilelor voastre pe pământ. 

O, fiilor, Mi-e tare milă de voi, oiţe fără păstor! Vin Eu
din cer să vă dau mângâiere, să vă dau credinţă în Mine şi
putere să umblaţi pe urma Mea, căci credinţa voastră trebuie
să fie ca a sfinţilor părinţi, o, fiilor, nu ca a celor de azi care-şi
zic părinţi peste voi. Vin Eu cuvânt pe pământ şi vă strig: Ve -
niţi după Mine! Îmi cânt cântarea Mea de jale pe urma voas -
tră şi vă chem la izvor ca să beţi. Cânt din fluieraş, cânt du ios
şi vă strig prelung: Veniţi la Mine, veniţi la izvor. Eu vă voi
odihni, vă voi da lapte ca să creşteţi şi ca să-Mi fiţi fii! O, ru -
ga ţi-vă Domnului şi sfinţilor părinţi să scape turma creştină
de vrăjmaşi îmbrăcaţi în piei de oi şi de păstori de oi. Ru -
gaţi-vă plângând, că vremea e cu rătăcire mare de la adevăr.
Deschideţi pravilele sfinţilor şi căutaţi în ele ca să vedeţi voi
cât se calcă peste ele, şi treziţi-vă la veghe, căci cei ce-şi zic
păstori nu vă veghează, ci vă duc pe neştiute spre păcatul
lepădării de credinţă, credinţa cea din străbuni, o, fiilor, şi tru-
fia este perna lor de odihnă şi dorul de slavă. 

O, veniţi-vă în fire, voi, cei lăsaţi de izbelişte, şi as -
cultaţi cântarea Mea, care vă cheamă blând! Eu vă sunt Păs -
tor, Eu sunt din cer şi vin din cer după voi şi vă chem la
fântână ca să vă dau, şi vin cu apă după voi. Iată cum vin ca
să vă dau. Luaţi şi beţi, şi nu vă lăsaţi pieirii, căci vremea este
as cunsă şi e cu încercarea credinţei, ca să vă lepădaţi fără să
ştiţi că vă lepădaţi. Eu, Domnul, nu vă voi lăsa. Vă voi păs -
tori, vă voi striga, voi da să vă trezesc mereu la veghe şi voi
cânta duios din fluieraş, iar voi când auziţi, luaţi şi mâncaţi
din cer şi staţi pe stâncă, fiilor, şi feriţi-vă de păcatul lepădării
de credinţă, căci Eu vă ajut. Amin. 

O, pace vouă, celor ce auziţi glasul cuvântului Meu ca
să-l împărţiţi peste turma cea încercată mult pentru credinţă în
acest timp! O, pace ţie, po por al cuvântului Meu! Să ne ru găm
Tatălui pentru credinţă sfântă în oameni şi pentru paza Ta tălui
peste cei binecredincioşi. Voi sunteţi ucenicii Mei. Cu voi Mă
sprijin, cu credinţa voastră lucrez peste pământ, şi strig mereu
prin acest izvor, strig peste tot şi peste toţi: Pace vouă! 

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh am
grăit cuvântul Meu peste biserica Mea în zi de pomenire a
dreptei credinţe şi M-am odihnit cuvântând, căci odihna Mea
este lucrul pe care-l săvârşesc pe pământ. 

Iar voi, ucenici iubiţi, împărţiţi-Mi cuvântul, daţi-l de
ştire de la margini la margini, căci voi sunteţi ajutorul Meu pe
pământ, voi sunteţi sprijinul Meu şi al sfinţilor Mei, o, fiilor.
Amin, amin, amin. 
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Duminica a treia a Postului Mare, a Sfintei Cruci

Păstorul Cel cu crucea păstoreşte şi pe oi, şi pe păstorii care păs -
toresc. Nu mai este folosită rugăciunea spre cer, ci numai bogăţiile
de pe pământ. Mare minune ar fi dacă tot neamul creştinesc ar ţine
cu sfinţenie toate zilele de post. Crucea purtată: calea şi mersul 

celui ce vine după Domnul. 

VV ine din cer, vine Cuvântul lui Dumnezeu din cer
pe pă mânt, vine şi Se vesteşte pe Sine că vine.

Vine Du hul Sfânt Mângâietorul, Care din Dum nezeu va lua şi
va vesti peste pământ Cuvântul lui Dumnezeu. 

Eu sunt Cel ce sunt, şi Mă vestesc pe Mine Însumi
când vin cuvânt peste pământ ca să Mă aşez în carte şi să fiu
împărţit în lung şi în lat până la marginile marginilor, ca nu
cumva să fie cineva să spună că n-a grăit Dumnezeu peste
pământ în acest timp. 

Eu sunt Iisus Hristos şi sunt Păstor. Pe cei ce Mă cu -
nosc şi Mă cred şi Mă aşteaptă, pe aceia îi păstoresc şi le dau
din gura Mea şi sunt ei mângâiaţi de Dumnezeu, iar pe cei
necredincioşi şi neiubitori de Dumnezeu îi aştept, îi aştept
să-Mi cunoască strigătul şi să le întind mâna ca un Păstor şi
să-i scot dintre spini şi să-i curăţ apoi ca să le dau iertare pen-
tru deşertăciunile vieţii lor, că n-am venit şi nu vin să pierd
lumea, ci vin s-o mântuiesc pe cea din pierzare dacă va ascul-
ta ea glasul Meu, strigătul Meu după om. 

În zi de duminică grăiesc cuvânt peste pământ, grăiesc
ca un Păstor. Fieca re preot dacă-i păstor le dă din gura lui
povaţă şi mângâiere şi putere celor păstoriţi de el. Aşa este
lucrarea păstorului şi grăieşte el în duminici şi în sărbători,
grăieşte peste cei păstoriţi de el, iar Eu dacă sunt Păstorul Cel
din cer, Păstorul Cel cu crucea, Eu sunt Cel ce păstoresc şi pe
oi şi pe păstorii care păstoresc, căci aceasta este lu crarea
Cuvântului lui Dumnezeu, a Fiului lui Dumnezeu, a Celui
Care are nu me ma re la sfârşit de timp când «El vine cu oş tiri
din cer după El, călare pe cai albi, îm brăcaţi în haine de in
alb, curat», precum este scris că «vine Domnul, Cel îmbrăcat
în veşmânt stropit cu sânge, şi nu mele Lui se cheamă Cuvân -
tul lui Dumnezeu». Să se deschidă Scripturile şi să se citească
în ele ceea ce Eu, Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor,
spun acum cu gura Mea, ca să fie crezut ceea ce spun. Amin. 

Duminica a treia a postului mare, duminica sfintei
cruci, popasul cel de la mijlocul timpului cel pentru postul
Sfintelor Paşti, iată aşezare scrisă de sfinţii părinţi peste bi -
serica Mea de pe pământ! O, ce dulce este pentru cei din cer
graiul Meu când grăiesc cuvânt peste pământ în sărbători! O,
ce mare slavă se aşează îna intea lor când Domnul lor grăieşte
călătorind cu ei între cer şi pământ călare pe cai albi, precum
este scris! 

O, ce-ar face oamenii de pe pământ dacă li s-ar deschi -
de ochii ca să vadă cu ei cum călătoresc Eu, Domnul, între cer
şi pământ cu sfinţii Mei? Am spus poporului cuvântului Meu
cel de azi şi spun acum şi lumii care-L ştie pe Domnul, dar nu
umblă pe urma Lui, îi spun să citească din cartea istoriei
Domnului cartea Macabeilor şi să vadă în ea cum cei din cer
mergeau prin văzduh luptând cu săbii şi cu săgeţi ca şi cei de
pe pământ pentru cei credincioşi, care strigau la Domnul, şi
mare era rugăciunea lor spre cer şi puterea ei! O, dar ei tre-
buia să înveţe din a ceastă arătare cerească şi să înţeleagă din
ea că nu pentru cele de pe pământ trebuie să se lupte omul, ci
pentru cele din cer, pentru patria cea din cer a celor ce iubesc
pe Domnul, căci scris este în Evanghelia duminicii de azi
cuvântul Meu care-i învaţă pe cei iubitori de cer şi le spune

că: «Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine,
să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze, căci cine va voi să-şi mântu -
iască sufletul îl va pierde, iar cine-şi va pierde sufletul său
pen tru Mine şi pentru Evanghelie acela îl va mântui, căci ce-i
foloseşte omului să câştige lumea întreagă dacă-şi pierde
sufletul şi ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul
lui?». O, şi le-am mai spus mulţimii şi ucenicilor Mei să nu
se ruşineze, «Căci cine se va ruşina de Mine şi de cuvintele
Mele în neamul acesta curvar şi păcătos, şi Eu, Domnul, Mă
voi ruşina de el când voi ve ni întru mărirea Tatălui Meu cu
sfinţii îngeri». 

Chem şi azi mulţimile, chem şi iar chem popoarele de
pe pământ şi le spun şi lor acelaşi cuvânt, căci patria cerească
este aceea care va rămâne, iar dacă ei zidesc la altă împărăţie
şi patrie pe pământ îşi vor pierde salvarea, îşi vor pierde
sufletul, în timp ce ei ar crede că şi-l vor mântui. 

Eu, Domnul Iisus Hristos, vin din cer cuvânt pe pământ
şi chem la rugăciu ne popoarele, căci oamenii toţi sunt păcă -
toşi peste măsură şi trebuie să bată la uşa cerului cu rugăciune
fierbinte şi să ceară milă, să ceară cu putere ca să li se des -
chidă cerul, de unde să li se dea. 

Voi, popoare şi căpetenii de popoa re, o, aţi lăsat să ru -
gi nească de tot această cheie cu care omul poate să des chidă
ce rul şi să primească. Iată, nu mai este folosită rugă ciunea
spre cer, ci numai bo găţiile de pe pământ şi gloatele sărace
care să slujească pentru cei bogaţi, pentru cei ce au şi trăiesc
în plăceri, dar dacă aceştia ar fi săraci ar striga la cer şi s-ar
mângâia cu mila care ar avea grijă de ei din cer, fără să le
dăuneze lor a ceas tă milă aşa cum le dăunează bogăţiile, banii
şi plăcerile lor. 

O, Mă doare când îi văd pe cei bogaţi de bani şi de
avuţii şi de plăceri şi de distracţii, Mă doare când îi văd şi
când îi aud că-Mi cân tă, că-Mi rostesc numele de care se folo -
sesc pentru ei şi nu pentru Mine, Mă doa re când îi aud şi când
îi văd cum sunt, căci sunt goi de tot şi n-au veşmânt pentru
cer, că iată cum umblă femeia, um blă descoperită cu trupul şi
cu ca pul, umblă lumeşte tot timpul, şi tot aşa se pune apoi şi
în faţa icoanei ca să grăiască Domnului, o, şi Mă doa re lipsa
sfinţeniei din rugăciunea ce lor ce Mă folosesc numai pentru
bi nele lor, uitând ei că şi cei din cer au nevoie de binele făcut
de ei şi plăcut Mie, adică după voia Mea, după legea Mea cea
sfântă lucrat. 

O, nu pot grăi celor ce-şi zic păstori şi slujesc în bise -
rici, nu le pot grăi durerea Mea cea de la ei, căci ei nu Mă
iubesc. Şi cum ar putea să Mă iubească dacă nu a ceasta este
dorirea lor? E de ajuns să-i dea diavolului un vârf de deget, şi
dacă-i dai, el îţi ia apoi toată mâna şi toată inima, şi nu mai
rămâne omul pentru Dumnezeu nici dacă se duce să stea pe
scaun de păstor. Dar cei ce Mă iubesc, cei cărora Eu le sunt
iubirea, aceia altfel sunt, şi trebuie ei să spună Domnului
mereu în rugăciunea lor şi să ceară spunând: să ştiu că sunt în
mâinile Tale, Doam ne, chiar şi când diavolul vrăjmaş mă are
la mâ nă prin multele mele slă bi ciuni şi păcate, pe care le-am
a dus înaintea Ta împotriva mea însumi, dar ţine-mă în mâna
Ta ca să nu mă pierd, Doamne, ci doar să mă umilesc adânc
pentru neputinţa mea. Amin. 

O, ce mare minune s-ar ridica de pe pământ la cer dacă
tot neamul creştinesc, tot neamul botezat ar vrea să nu calce,
ci să ţină cu sfinţenie toate zilele de post, toate câte Eu,
Dom nul, am aşezat pentru oameni pe pământ prin sfinţi! O,
greu Mă apa să neascultarea tuturor oamenilor, dar Eu îi strig
şi le a mintesc de legea Mea cea sfântă pentru creştini şi le
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spun că sunt patru posturi în an, şi ele trebuie să fie ascultate
şi împlinite cu frică şi cu cutremur, căci altfel nu este bine pe
pământ. Nici unui neam de pe pământ nu i-a fost bine când
n-a ţinut seama de aşezările din cer venite pentru neamul
creştinesc ca să fie ţinute şi ca să pot Eu, Domnul, să am cu
ei vieţuire şi ajutorare pentru ascultarea lor. Orice necaz,
orice ameninţare, orice lucru şi năvală diavolească se duc pe
apa sâmbetei dacă postul şi rugăciunea lângă post sunt aduse
Domnului aşa cum este orânduiala lor, căci Eu am spus
tuturor: «Rugaţi-vă neîncetat!».

Să-l simt pe om când se roagă Mie, când Îmi grăieşte,
aşa aştept Eu de la fiecare om, căci aşa este adevărată iubirea
ce lui ce Mă doreşte şi Mă iubeşte şi-Mi gră ieşte, iar altfel e
seacă vremea rugăciunii omului. Să facă roade rugăciunea
aşa cum face pomul, că numai aşa se vede că Mă doreşte şi
Mă iubeşte omul şi se roagă după adevăr. 

Iată o durere mare a Mea, că de pes te tot ajunge la
Mine durere neştiută că este ea şi că doare, că văd pe mulţi
care dau să nu creadă, să nu mai creadă, după ce au a vut fo -
los pentru credinţă prin cei care au crezut şi au iubit pe Dum -
nezeu. Dar să a jungi să nu mai crezi de la Dumnezeu pentru
că nu-l mai ai la suflet pe cel prin care Domnul S-a strecurat
şi Se strecoară spre tine, pe cel de care ţie nu-ţi mai place pen-
tru că-ţi place de tine, iar de el eşti nemulţumit, iată, a ceasta
este durere fără de mângâiere pentru Mine şi pentru cei din
cer, şi numai celui ce-i pla ce de el însuşi căutându-şi drep-
tatea lui, nu mai acela se împiedică în cel de lângă el prin care
Domnul i-ar putea lui grăi, şi iată, a junge acela să nu mai
vrea, să nu mai ia, să nu mai creadă de la Domnul. O, şi vine
aşa peste tine, omule, vine aceasta ca pedeapsă a îndoielii
tale, a nestatorniciei ta le faţă de Domnul, vine ceea ce cauţi,
vine ceea ce lucrezi şi faci tu, vine şi te în tunecă şi te pedep -
seşte şi te alungă de lângă Domnul, iar tu ai răspundere pentru
aceasta şi ai de dat răspuns. O, numai cel ce rabdă totul, totul
până la capătul răbdării, numai acela va avea pla ta fericirii
pentru răbdarea sa, Eu aşa am spus, şi aşa se va împlini, pre-
cum am spus. Amin. 

Purtarea crucii şi statul lângă Mine şi lângă multa Mea
lucrare dintre cer şi pământ, numai aşa poate omul care Mă
cunoaşte în acest cuvânt, numai aşa poate să aibă el plată că
M-a iubit şi că M-a slujit, dar nu până la jumătatea drumului,
nu aşa se merge pe cale cu Mine. O, nu cu lumea, ci cu Mine
şi lângă Mine să mear gă cel ce voieşte să ajungă să vadă ziua
slavei Mele, ziua la care tânjesc toţi sfinţii din cer, toate
oştirile cereşti. Viaţă păstorită, aşa voiesc Eu să fie viaţa celor
ce vor să fie creştini, căci fără păstorire din cer vine diavolul
şi păstoreşte el peste om cu ale lui. 

Crucea purtată, aceasta este calea şi mersul celui ce
vine după Mine ca să fie cu Mine pe pământ, şi în cer apoi.
Tânjirea după cele din cer trebuie s-o poarte în suflet cel ce
vine după Mine ca să fie cu Mine aici şi pe vecii. Acestea le
spun Eu, Domnul, celor ce au fost sau sunt sau vin să fie cu
Mine pe cale până la sfârşit, până la venirea Mea. Eu vin
mereu, vin după om mereu, vin şi până la ziua Mea cea slăvită
mult, şi să înţeleagă omul această mare iubire a Mea, iar cine
nu înţelege de iubire, e de plâns unul ca acela. 

O, e mult de plâns pentru toţi oamenii, măi poporul
Meu. Grăiesc cu tine, fiule, şi grăiesc în mijlocul tău pentru
toţi cei de pe pământ mari şi mici. Tu eşti poporul cuvântului
Meu, micuţa Mea obşte de ucenici acum, la sfârşit de timp, şi
eşti pregătit de Mine pentru cele ce am de împlinit şi de îm -
părţit acum, în vremea ta cu Mine pe pământ. Întăreşte-te,

dar, ca să-Mi fii de ajutor şi ucenic să-Mi fii pentru împărţirea
Mea peste tot, ca nu cumva să fie cineva să poată spune că n-a
grăit Dum nezeu pe pământ în zilele cele de apoi, când
oamenii nu-şi mai întorc faţa spre cer. 

O, pace ţie, poporul Meu, obştea Mea cea mică de uce -
nici! Pace vouă, şi staţi mereu, staţi în ajutorul Meu mereu, o,
fiilor! Amin, amin, amin. 

2/15 martie 2015

Duminica a patra a Postului Mare, a cuviosului Ioan
Scărarul şi sărbătoarea sfinţilor patruzeci de mucenici

din Sevasta

Domnul îi îndeamnă pe oameni să ţină cele şapte săptămâni de
post. Ascultarea de aşezările cele sfinte aduce binecuvântare de la
Dumnezeu, iar neascultarea aduce suferinţă. Arhiereii de azi
pregătesc fără să ştie lepădarea de credinţa cea din străbuni. 

CC u mare dor Îmi aşez în carte cuvântul Meu, şi cu
fiecare grăire a Mea, cu atât mai mult Îmi creşte

dorul să grăiesc şi sunt plin de dor şi plin de cuvânt de dor. O,
tot atât de dorit voiesc să fie pentru mulţi cuvântul Meu, că
voiesc să se hrănească mulţi din el şi să-şi ţină sufletul lor în
cer, aşa cum Eu, Domnul, Mi-l ţin pe pământ după fiecare
om, după fiecare suflet, şi aş vrea cu dor să fie iubire de Dum -
nezeu pe pământ şi să stea în cer iubirea celor ce iubesc, căci
patria iubirii este cerul, fiindcă acolo se strânge ea, acolo îşi
strânge ea pentru cei ce iubesc. O, ferice de cei ce au pe
Domnul de iubire a lor, că numai această iubire îşi păstrează
roadele nepieritoare, numai ea poate să aducă omului bucuria
cea mai întreagă, cea care va rămâne ca plată scumpă celor ce
iubesc pe Domnul. 

Îmi aşez în carte cuvântul Meu, iubirea Mea cea pentru
om. Cine Mă iubeş te Mă aşteaptă, Mă caută, Mă găseşte şi
Mă păstrează al lui, iubire a lui, iar cine nu Mă iubeşte nu Mă
caută şi stă departe, departe de Mine cu dorirea lui, iar Eu ştiu
că omul este neputincios fără Dumnezeu în mintea lui, în
inima lui, şi dau să Mă las gă sit şi căutat apoi de om, căci
viaţa fără Dum nezeu e fără de cărare şi e numai prin spini. 

Odată cu această zi de duminică, a patra din postul cel
mare, odată cu pomenirea cea bisericească a sfântului cuvios
Ioan Scărarul, după denumirea care a căpătat-o el pentru des -
co perirea lăsată pe pământ a urcuşului duhovnicesc, pe care
el l-a numit scară, iată, tot în această zi so borul mucenicilor
pătimitori în iezerul Sevastiei, cei care după trei sute de ani
de la învierea Mea au mărturisit pe Domnul de Stăpân al
sufletelor lor, căci au fost întrebaţi de mai-marii oastei ro -
mane ca să dea ei răspuns între a fi ai lui Hristos sau a-şi
păstra onorurile de ostaşi romani, iar ei au ales pe Domnul şi
pătimirea cea mărturisitoare cu mare răsunet, căci au răbdat
pen tru credinţa lor, pentru alegerea lor, şi au fost slăviţi pe
deplin pentru dragostea lor. 

O, cât de mult s-a pus la temelia bisericii Mele ca să fie
apoi credinţă în oameni! O, cât de mulţi mucenici au arătat
prin vreme că Dumnezeu este mai presus de toate câte omul
poate să dobândească, o, şi cât de puţină credinţă este pe
pământ, cât de puţină căutare după Domnul este în oameni!
Iată ce face lipsa înţelepciunii! Pier oamenii unii după alţii
din lipsă de înţelepciune. Cine n-are frică de Dumnezeu acela
n-are nici un stăpân, nici o speranţă, nici o apărare şi trece gol
prin vre me, trece ca şi cum n-ar fi fost, dar numele celor ce
iubesc pe Domnul mărturisindu-L, rămân nume mari, nume
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slăvite în cer şi pe pământ, şi pomenirea lor este veşnică, pre-
cum este şi viaţa lor cea cerească apoi. 

Mă bucur şi-Mi alin dorul când grăiesc cuvântul Meu,
iar când el este împărţit şi căutat şi iubit Mă bucur cu multul
şi-Mi alin dorul şi se bucură sfinţii Mei sub slava cuvântului
Meu când vin cu ei însoţit ca să cuvintez şi să fiu aşezat în
carte şi să fiu împărţit şi mărturisit. 

O, oameni de pe pământ, ascultaţi glasul cuvântului
Meu, înaintea căruia merg oştirile cereşti, care-Mi alcătuiesc
slava şi lucrarea. O, apropiaţi-vă şi ascultaţi, căci Domnul
grăieşte vouă. Voiesc să vă mustru cu blândeţe pentru neas-
cultarea voastră de datinile cele sfinte, căci prea puţini, o,
prea puţini pe pământ aleg să asculte de Dumnezeu şi de
sfinţi, iar în această vreme de şapte săptămâni afierosite pen-
tru Domnul şi pentru sufletul fiecăruia nu se mănâncă decât
mâncare creş tinească, bucate de post, fără untdelemn şi vin,
şi se mănâncă pâine, poame, seminţe, legume creştineşti şi se
bea apă. O, dar voi nu ascultaţi, mulţi, prea mulţi dintre voi
nu daţi să ascultaţi, dar vă atrageţi dureri pentru neascultare,
o, fiilor, iar Eu, Domnul, sufăr pentru voi cu milă şi Mi-e milă
de voi când vă ajung necazurile, pe care singuri vi le înfiin -
ţaţi, călcând voi peste orânduielile sfinte. O, ce frumoasă, ce
binecuvântată ar fi o cetate, un neam, o ţară care ar fi cu toată
voinţa şi iubirea pentru ţinerea datinilor sfinte, pentru dragos -
tea de Dumnezeu, Care S-a jertfit cu totul pentru om! O, ce
frumoasă ar fi bucuria şi viaţa celor ce ar iubi toţi laolaltă pe
Domnul prin ascultare de aşezările Lui sfinte! Iată, lipsa
temerii de Dumnezeu aduce neascultare de Dumnezeu în
oameni şi aduce apoi suferinţă. Vai de cetatea fără povăţuitor
peste ea, fără păstorire pentru căile cele sfinte! 

O, ţara Mea română, nu ştiu fiii tăi de ce te-am ales Eu
pe tine să fii tu cetate a cuvântului Meu cel de la sfârşit de
timp. Toţi în tine îşi văd de ale lor, de înţelepciunea lor cea
fără Dumnezeu, dar Eu, Domnul, în mijlocul tău sunt plin de
cuvânt din cer, iar scrierea cuvântului Meu este cea mai
frumoasă, cea mai mare, cea mai dulce carte scrisă din câte au
fost şi sunt şi vor fi, şi prea puţini în tine Mă caută şi Mă află
şi Mă îndrăgesc ca să Mă asculte apoi ca pe Stăpânul cerului
şi al pământului, de Care trebuie să se teamă omul ca să-L
poată urma şi asculta. 

O, ţara Mea cea de azi, tu ai alegere mare înaintea Mea
şi voiesc să te cuprind în dragostea Mea, în cuvântul Meu, şi
vin la tine cu sfinţii şi Mă fac cuvânt pe masa ta şi-ţi dau din
gura Mea. O, îţi lipsesc păstorii, iar cetatea nepăstorită este
lipsită de vlagă şi de înţelepciune şi se umple de nedreptate.
O, n-am la cine să strig pentru ve ghe peste tine, că nu sunt cei
ce iubesc pe Domnul, şi iată, vin Eu cuvânt de Păstor pe vatra
ta şi dau să intru în fiecare ca să, numai să Mi se deschidă. Vin
cu veşminte cereşti pentru fiecare suflet şi vin cu hrană sfântă
şi cu sănătate de minte şi de înţelepciune a minţii, căci cine
stăru ie în Domnul, acela risipeşte orice ispită din calea sa,
căci Domnul lucrează şi ajută. 

O, Mă doare când călcaţi peste datinile sfinte, fii ro -
mâni. O, trebuie pildă de viaţă în faţa unui popor lipsit de
viaţă şi de păstorire, dar sunt Eu, Domnul, Eu, Care Mi-am
pus viaţa pentru fiecare om, şi de la Mine trebuie să ia omul
pildă, aşa cum ucenicii cei azi sărbătoriţi au avut pe Domnul
de cărare a vieţii lor şi nu s-au dat după cei mari şi răi ai
pământului, care-i voiau pe ei despărţiţi de dragostea Mea din
ei. O, iată, ei Îl aveau pe Domnul de pildă în mijlocul unui
neam necredincios, şi dau ei acum de lângă Mine ca nişte
prunci să gângurească cu cuvântul lor şi să se audă pe pământ

glasul lor, iar Eu le fac intrarea şi binecuvintez. Amin. 

— GG răirea noastră ne es te una, Doamne,
căci una am fost şi în iezerul îngheţat,

în care ne-a pus mai-marele oastei romane la po runca
împăratului care prigonea pe creştinii Tăi. O, una am fost cu
toţii, o singură inimă, o singură mărturisire şi iubire când am
fost întrebaţi dacă rămânem pentru Tine sau pentru onorurile
militare pe care le aveam, iar purtătorul de cu vânt dintre noi
a răspuns că chiar şi trupurile noastre pot să ni le ia în schim-
bul onoarei celei mai înalte de a fi ai lui Hris tos, Dom nul nos-
tru, dar necredinţa şi trufia lor le erau mari, Doamne, şi nu
s-au muiat la inimă nici când pietrele cu care loveau spre noi
se întorceau şi îi lo veau pe ei de moarte, şi atunci ne-au bă gat
în iezerul îngheţat, cu gărzi pe mal ca să nu fugim, dar dra -
gostea pentru Ti ne ne-a fost mare şi o lumină cerească a venit
şi a încălzit apa şi trupurile noastre, dar ne-a durut adânc când
unul dintre noi a ieşit căzând ispitei întinse de prigonitori, şi
a intrat în locul lui un nou mărturisitor dintre gărzi şi a primit
ace la a pa truzecea cunună împreună cu noi. O, dar drep tatea
Ta a lucrat minunat şi ai descoperit arhiereului cetăţii să ne
scoată noap tea din apă şi să ne pună la un loc ca pe nişte
nestemate strălucitoare foarte, aşa cum se arătau trupurile
noas tre în apă strălucind, şi braţele Tale părinteşti ne-au pri -
mit ca pe o bogăţie cerească, Doamne, şi am fost scrişi măr -
turisitorii Tăi. 

Le spunem la toţi românii, le spunem la toţi creştinii de
pe pământ să fie statornici pentru Tine, Doamne, nu pentru
oameni, căci arhiereul cetăţii din vremea noastră a primit pe
Domnul pentru mărturisirea noastră, dar arhiereii de azi pre -
gătesc fără să ştie, fără de veste pregătesc lepădarea de cre -
dinţa cea din străbuni şi amestecarea bisericii Tale cu toate
felurile de biserici care nu slujesc lui Dumnezeu, ci trupurilor
lor şi atât. 

O, e mare durerea Ta pentru biserica Ta, Doamne, iar
noi, dimpreună cu toţi sfinţii zilei de azi, po meniţi lângă noi,
Te ru găm, Bunule, fă trezire pes te turma creştină şi în dum -
nezeieşte-o Tu cu cuvântul Tău şi dă de ştire, Doam ne, să fie
veghe sfântă pen tru credinţă în fiecare su flet care nu voieşte
să se lepede de Tine pentru in trarea în amestecare. O, de-ar
vrea biserica Ta să rămână cu numele ei şi să şi-l păstreze, ai
aduce pa cea în lume. Numai pentru statornicia ei Tu ai face
mi nuni mari pe pământ şi pes te popoare, căci biserica orto -
doxă nu trebuie să fie amestecată cu nimic, decât cu sfinţii din
cer, care au lă sat peste ea pe pământ cărare sfântă şi veghe
sfântă pentru păstrarea ei. 

Şi acum cu aplecare mare Îţi mulţumim pentru mângâ -
ierea pe care o a vem acum, în ziua noastră de sobor între
sfinţi şi-Ţi dăm mângâiere, o, Doamne, căci ranele Tale sunt
vii, şi cu ele îi vindeci pe mulţi, pe toţi cei ce Te iubesc şi trec
prin ispite fel de fel pentru lămurirea dragostei lor, care tre-
buie încercată. O, slavă Ţie între sfinţii Tăi, şi cărare multă să
aibă cuvântul Tău, Doamne, peste pământ în oameni. Amin. 

— OO,pace vouă, ucenici iubiţi! Eu, Domnul,
vă mângâi pe voi cu cuvântul Meu, ca

şi pe Ioan cel azi pomenit bisericeşte după datina cea de la
sfinţi lăsată, şi iată-l binecuvântând el cuvântul Meu şi lu -
crarea lui. Amin. 

— OO,e mare lucrarea Ta de azi, Doamne, şi
e binecuvântare mare ea peste pământ,

iar eu am arătat prin cartea mea urcuşul pe care trebuie să-l
suie creştinii spre Tine şi toţi cei ce se nevoiesc să capete
împărăţia Ta, şi m-au aşezat sfinţii părinţi ca să fiu pomenit în
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vremea postului mare şi să a jut cu scrierea mea urcuşul du -
hov nicesc pentru cei ce se nevoiesc, iar eu Îţi mulţumesc de
lângă sfinţii azi pomeniţi şi Te rog cu duioşie multă să-Ţi în -
te ţeşti, Doamne, binecuvântarea Ta şi veghea Ta pă rin teas că
şi slava Ta peste pământul şi neamul ro mân, din mijlocul că -
ruia noi, sfinţii Tăi, ne hrănim cereşte cu slava cuvântului
Tău, care curge cu atâta iubire peste poporul Tău de azi şi
pes te pământ apoi, ca râul care se revarsă peste tot, Doam ne,
iar Tu să ai rod şi să-Ţi crească po mii şi roadele, şi toate să
fie spre tămăduirea neamurilor, Domnul meu, precum este
scris. Amin. 

— EE u, Domnul, am îna intea Mea rugăciuni -
le sfinţilor tămâie bine înmiresmată şi

lu crez la cerere şi mult lucrez şi am îngerii care-Mi împlinesc
lucrarea şi cuvântul. 

O, neam român, rugăciunea şi postul te ţin în dra -
gostea Mea, iar tu trebuie să asculţi şi să Mă ajuţi. Aşadar, ai
grijă de poveţele sfinte de peste tine şi teme-te să calci peste
ele, căci te merea de Dumnezeu este începutul înţelepciunii şi
duce ea la iubire şi la ascultare şi la putere sfântă şi la biru -
inţă îm po tri va ispitelor fel de fel, căci ţie îţi trebuie putere,
popor ro mân, şi-ţi spun să ştii de unde şi din ce îţi vine ea ca
s-o ai apoi. 

Acum, pace ţie! Eu, Domnul, sunt cu tine pe cale şi te
povăţuiesc mult şi mereu, iar tu caută, o, caută să asculţi fru-
mos, că frumoasă şi slăvită este calea Mea prin mijlocul tău
şi poporul cuvântului Meu cel servitor Mie şi ţie din mijlocul
tău. Amin, amin, amin. 

9/22 martie 2015

Duminica a şasea a Postului Mare, a Floriilor.
Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim

Domnul grăieşte cu fiii lui Dumnezeu şi cu fiii oamenilor, ca să
ceară ei de la Domnul iertare pentru toate păcatele lor, şi să facă
bine celor ce-i urăsc. Românii să-şi împartă unii altora cuvântul lui
Dumnezeu. Cuvintele Domnului sunt flori de primăvară dăruite 

românilor. 

GG ândul Meu şi inima Mea sunt numai la lucrarea
cuvântului Meu din zilele acestea, pe care vo -

iesc s-o semăn peste pământ şi să fac cumva să răsară ea în
calea şi în inima oamenilor, căci lucrarea Mea este să-l apro -
pii pe om de dorul de Dumnezeu, ca să fie acest dor pe pă -
mânt şi să pot lucra prin el pentru om, căci mila Mea de om
este mare. 

Sunt Domnul Iisus Hristos, sunt Cuvântul Tatălui şi am
spus că oricine cere de la Tatăl ceva în numele Meu îi va da
Tatăl, numai să aibă omul dorul de Dumnezeu în inima lui. 

O, pace ţie, popor al cuvântului Meu! Mă sprijin cu
tine pentru venirea Mea cuvânt pe pământ în zilele acestea, şi
iată, Mă împart în lung şi în lat cu ajutorul tău, iar pentru că
Mă ajuţi Eu, Domnul, te numesc popor al cuvântului Meu, cu
care Eu te hrănesc ca să creşti frumos şi să veghezi frumos în
calea Mea când vin cuvânt pe pământ. Ştie lumea că Eu am
cale în mijlocul tău şi Mă aşteaptă mulţi, aşa cum Mă aştepta
mulţime mare când a aflat că Eu vin în Ierusalim după ce l-am
înviat pe Lazăr, şi voia mulţimea să ne vadă, voia şi pe Mine
şi pe Lazăr, în timp ce arhiereii se sfătuiau pentru răstignirea
Mea şi chiar pentru stârpirea lui Lazăr, pentru a cărui înviere
mulţi credeau în Mine şi căutau să Mă vadă. 

O, ştie lumea că Eu vin la tine cuvânt, poporul Meu, şi
ies mulţi întru întâmpinarea Mea şi-Mi iau cuvântul şi îl

ascultă şi se hrănesc cu el, şi voiesc să pot cu tine această
lucrare, şi dau să te întăresc pentru Mine, că multă întărire şi
multă mângâiere vă trebuie, fiilor, că voi sunteţi puţinei şi sub
greu mereu şi nu mai am cu cine să Mă ajut pentru voi, iar voi
sunteţi sub sarcina Mea, fiilor. O, ruga ţi-L pe Tatăl, rugaţi-L
în numele Meu, rugaţi-L să vă dea putere şi ajutor în toate şi
să vă vindece toate neputinţele, căci Tatăl vă dă vouă, numai
să fiţi voi mereu duioşi, mereu blânzi, mereu cu răbdare în
toate, căci şi Eu pe toate le-am răbdat şi le-am purtat, şi M-am
dat pildă de răbdare urmaşilor Mei şi le-am arătat cea mai
slăvită cale, calea umilinţei de duh, de care oamenii lumii fug,
ca nu cumva să semene ei cu Domnul, ca nu cumva să Se
vadă Domnul în ei prin umilinţa Lui. 

O, nu stăm mult în cuvânt, căci sunteţi voi slăbiţi, fiilor
purtători de Dumnezeu, dar Mă însemnez în carte cu ziua
Mea de praznic când am intrat în Ierusalim pe asin acum două
mii de ani şi când mulţime multă Mi-a ieşit în cale cu ramuri
în mâini şi-Mi cânta Osana, iar Duhul Meu era trist pentru
cele ce aveau să urmeze. 

O, nu ştiu cum să-i mângâi pe toţi de pe pământ şi să
le dau nădejde la toţi. Caut să le ies în cale cu cuvântul şi să
afle de Mine că vin cuvânt pe pământ şi să-l ajut pe om, şi să
fac un Ierusalim în fiecare inimă care primeşte pe Domnul. 

O, fii ai lui Dumnezeu, şi voi, fii ai oamenilor, aple -
caţi-vă spre iubirea Mea şi fiţi blânzi şi smeriţi cu inima şi fiţi
duioşi între voi şi Mine, căci voi aveţi nevoie de mângâiere şi
de salvare din toate răutăţile de pe pământ. Eu, Domnul, vă
dau vouă putere pentru iubire şi pentru înviere. O, n-am pe
cine să trimit pentru voi ca să vă dea pe Domnul, şi iată, vin
Eu şi Mă dau vouă, numai să Mă aşteptaţi şi să deschideţi
bunătăţii cu care Mă ţin după voi. O, cine v-ar mai da atâta
mân gâiere, atâta bunătate? Eu, Domnul, vă învăţ bunătatea.
Nu vă mâhniţi u nii pe alţii, nu vă în dureraţi unii pe alţii, nu
vă faceţi rău unii altora. Fiţi iertători şi fiţi miloşi. A duceţi
Domnului mulţumire pentru toate şi nu-L uitaţi pe El şi nu
uitaţi de El, că multe rele îl pasc pe om când gândul lui nu
este la Domnul. 

Iată, vă mângâi în zi de praznic de Florii şi vă dau po -
vaţă pentru calea voastră sfântă. Aş vrea să vă mântuiesc de
păcat, căci păcatul este vrăjmaşul omului, şi de aceea vă po -
văţuiesc să fiţi cu gândul la Domnul şi la bunătăţile Lui pen-
tru cei ce-L iubesc. 

O, fiilor, cereţi iertare la Domnul pentru toate păcatele
voastre şi nu mai păcătuiţi. O, fiilor, faceţi bine celor ce vă
urăsc, ca să-L înduplecaţi pe Domnul spre iertarea cea de o
parte şi de alta, şi să nu mai aibă răul putere peste voi şi între
voi. Eu, Domnul, aş vrea să fiu mereu cu omul şi aş vrea să
fie omul cu Mine mereu şi să-Mi grăiască aş vrea, şi să fie pe
plăcerea Mea grăirea lui cu Mine. Aş vrea să-l învăţ pe om
cum să fie plăcut lui Dumnezeu în toată vremea, iar el să se
deprindă să lucreze aşa. O, cât bine îi vreau Eu o mu lui, şi de
aceea îl învăţ să nu stea despărţit de Domnul cu gândul şi cu
inima lui. 

O, ţara Mea de azi, o, neam român, Mă slăvesc prin
cuvânt în mijlocul tău în zi de praznic de Florii şi-ţi fac o
rugăminte. Fă-te împărţitor de Dumnezeu peste pământ. Da -
ţi-vă u nii altora cuvântul Meu, fii români, şi mângâia ţi-vă
unii pe alţii cu Dom nul. Fiţi plini de blândeţe şi de duioşie şi
de iertare. Îmbrăţişaţi sme renia inimii şi veţi câştiga o inimă
nouă, o inimă din cer, căci cuvântul Meu vă povăţuieşte acum
inimile voastre spre o lucrare no uă şi dulce, căci bunătatea
inimii e mare co moară pentru om. 
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Fiilor, fiilor, fie-vă milă de Domnul şi purtaţi-L în
inimă şi încălziţi-L în voi, ca să-I fie bine Domnului în voi.
O, câtă durere am pentru fiecare om şi câtă milă şi duioşie
pentru fiecare! Ca pe nişte flori de primăvară vă dăruiesc
cuvintele Mele vouă. O, tot aşa să vi le dăruiţi şi voi unii alto-
ra dacă această bogăţie vine astăzi pe pământ. 

Eu, Domnul, voiesc să-l ajut pe om să facă voia Mea şi
să nu mai calce peste ea, dar trebuie s-o cunoască şi să caute
s-o cunoască. O, vino tu, neam român, vino în ajutorul Meu
şi al tău! Căutaţi să-L cunoaşteţi pe Domnul în acest cuvânt,
fii români, şi daţi-vă unii altora îndemnul spre înviere din
păcat şi putere sfântă pentru aceasta. Eu aşa vă povăţuiesc în
zi de praznic de Florii şi vă rog cu rugăminte sfântă, împliniţi
în voi cuvântul Meu, fiilor. Şi acum, pace vouă! Eu, Domnul,
vă spun: pace vouă!

O, şi ţie, popor al cuvântului Meu, pace ţie! Voiesc să
grăiesc cu voi, fiilor, şi să vă învăţ mereu ascultarea. Voiesc
să-Mi întăresc coborârea şi să vă întăresc pentru ea. Amin. 

O, Tată, întăreşte-i Tu pe ei, căci ei Ne sunt de ajutor,
Tată, iar Eu Mă voi preaslăvi în ei pentru slava Ta şi a Mea,
Tatăl Meu. Amin, amin, amin. 

23 martie/5 aprilie 2015

Praznicul Dumnezeieştii Buneivestiri

Credinţa şi fapta ei. Maica Domnului se roagă Fiului ei pentru
ocrotirea hotarelor ţării române. Maica Domnului pecetluieşte
neamul român cu darurile cele de sus ale credinţei sfinte. Pământul 

român va primi curând slava Domnului deasupra sa. 

ÎÎ n cer şi pe pământul celor bine credincioşi e zi de
praznic îm părătesc şi este sărbătorit cu credinţă

acest praznic, iar Eu, Domnul, sunt Cel vestit Fecioarei Maria
prin înger că Mă voi co borî în pântecele ei ca să Mă nasc din
ea Prunc şi să cresc Om desăvârşit, Om din cer coborât prin
lucrarea Duhului Sfânt ca să Mă fac Salvatorul omului pier-
dut din rai prin neascultarea lui de Dumnezeu, Făcătorul
omului, şi iată praznic împă rătesc pentru Mine şi pentru
mama Mea Fecioara şi venim şi Ne aşezăm în carte cu cuvân-
tul acestei zile şi vom fi împărţiţi spre hrana sufletului celor
ce cred venirea Mea de azi pe pământ cuvânt, că scris es te în
Scripturi că voi veni întru slava Mea, că voi veni iar şi-Mi voi
zidi pe pământ împărăţia Mea cu cei credincioși. 

Mai întâi vestesc pace peste poporul cuvântului Meu,
peste cel ce Mă primește când vin cuvânt pe pământ. 

Pace ție, popor al cuvântului Meu! E zi de praznic
sfânt, iar Eu, Domnul, gătesc în mijlocul tău masă de cuvânt
pentru toţi cei care cred venirea Mea de azi cuvânt pe pământ
şi le spun lor că odată cu credinţa trebuie şi dovada credinţei,
fapta credinţei, voia lui Dumnezeu lucrată de om, trăirea în
ascultare de Dumnezeu din partea celor credincioşi, ca nu
cumva credinţa lor să le fie fără roade, fără putere. 

Grăiesc pentru toţi cei care pun gră irea Mea faţă în faţă
cu ei şi plâng înaintea lor durerea Mea pentru lipsa voii lui
Dumnezeu din viaţa celor credincioşi şi necredincioşi, căci
Eu, Domnul, ar fi să fiu prima iubire a omului şi să nu Mă dea
omul în lături din viaţa lui, ci, din contra, să facă omul voia
lui Dumnezeu, voia Ce lui ce a zidit omul ca să Se odihnească
în el cu voia Lui. O, şi plâng că nu Mă are omul de iubire a
sa, şi uită el de Dumnezeu, uită mult şi se ascunde mult ca să
nu facă voia lui Dumnezeu, ci să-şi facă o mul voia împotriva
iubirii pe care ar fi să I-o dea Domnului, Celui ce S-a coborât
din cer prin cuvânt de înger în pântece de Fecioară ca să iasă

apoi între oameni, ca să Se vestească pe Sine prin semne şi
minuni mai presus de fire, şi apoi prin jertfă pe cruce, ca să
învieze prin cruce Domnul şi să se pecetluiască prin învierea
Lui adeverirea că Dumnezeu a venit pe pământ, că este în
mijlocul oamenilor până la sfârşitul timpului şi-Şi lucrează
împărăţia Sa şi-Şi alege popor pentru Sine şi ca să dăruiască
apoi toate ale Sale celor credincioşi Lui pe pământ. 

O, mamă Fecioară, mama Mea, e sărbătoarea Noastră,
mamă, şi a îngerului cel binevestitor, care a grăit cu tine din
lumină, mamă, şi M-a dăruit pe Mine ţie prin cuvânt rostit şi
bine pecetluit de Du hul lui Dumnezeu, mamă. Hai, aşadar, să
Ne desăvârşim în cuvânt în ziua aceasta sfântă pentru cei
credincioşi şi mai ales pentru cei din cer, mamă. O, hai cu
dulcele tău glas cu care ai grăit între tine şi îngerul trimis de
Dumnezeu la tine, ma mă, şi vom aduce mângâiere pe pământ
prin graiul Nostru sfânt. Amin. 

— OO,Fiul meu iubit, Copil proorocit de înger
că Te vei naşte din mine şi vei fi Mân -

tuitorul lumii, o, ce mare, ce multă este lucrarea cerului pe
pământ, că dintr-o mică ciocă nitură în uşă a cuvântului înge -
resc cu ca re am grăit eu în ziua a ceea s-a făcut o aşa de mare
lucrare pe pă mânt a poi, Fiule Doam ne. A stat în gerul de vorbă
cu mine din baie de lumină ce rească şi am stat de vor bă cu el,
căci mă tulburasem şi mă întrebam ce fel de închi năciune poa -
te fi aceasta! Dar glasul îngerului mi-a li niştit duhul şi mi-a
zis: «Nu te teme, o, nu te te me de harul Domnu lui cel de peste
tine. Acum vei lua în pântece pe Fiul Celui Preaînalt, a Cărui
îm părăţie nu va avea sfârşit». «Dar eu nu ştiu de bărbat», i-am
zis îngerului, iar el a zis: «Duhul Sfânt Se va coborî peste tine
şi vei fi umbrită de puterea Ta tălui, al Cărui Fiu va fi şi al
tău». Şi mi-a vestit îngerul despre Elisa beta, ca să văd eu apoi
adeverirea celor spuse de el şi m-am dus degrabă la ea spre
închinare şi Duhul Sfânt a grăit mie prin ea: «Bi necuvântată
eşti tu între femei şi binecuvântat es te rodul pântecelui tău, că
a ve nit la mine maica Domnului meu şi a săltat pruncul de
bucurie în pântecele meu». O, şi am cântat apoi cântarea mea,
mă rindu-L pe Domnul cu sufletul, cu duhul şi cu trupul gurii
mele şi am rostit cuvinte cereşti şi au rămas ele spre mărturie
acelei clipe când m-am întâlnit în lumină cu îngerul lui
Dumnezeu, căruia la sfârşitul întâlnirii i-am spus: «Iată roaba
Dom nului, fie mie după cuvântul tău». 

Grăiesc cu Tine în cer, Fiule Doam ne, în ziua noastră
de praznic, căreia îi facem aducere-aminte iar şi iar, că fără de
sfârşit eşti Tu şi împărăţia Ta şi lucrarea ei, şi aş vrea cu dorul
duios, aş vrea să fie mereu sărbătoare pe pământ pentru noi
cu cei credincioşi şi să se întindă sărbătoarea noastră peste cei
ne credincioşi, ca să-i cu prindă şi pe ei împărăţia Ta cea fără
de sfârşit şi să Te cunoască şi ei de iubire a lor, Fiule Doam -
ne, că mereu pe pământ eu am suspinat după iu birea cea pen-
tru Tine a omului şi mereu am că utat să-i fac pe oameni să Te
cunoască şi să Te dorească pentru ei, căci Tu eşti Împăratul
Cel fă ră de sfârşit şi eşti Mi rele celor ce vor fi veş nici ca şi
noi, ca şi toţi cei din cer, Fiule scump. 

O, în ziua aceasta Îţi închin o rugăminte dulce şi Te rog
prin ea pentru po porul cuvântului Tău, pentru sluga Ta de azi,
cu care-Ţi sprijini venirea şi lucrarea Ta de cuvânt. Cerce tarea
Ta cea dul ce zi şi noapte s-o simtă ei. Mângâierea Ta să le-o
dai din destul, căci sarcina lor este grea, Fiule scump, şi n-au
ajutor de pe pământ, şi nu ştie nimeni să-i ocrotească pe ei ca
să poată pentru Tine puterea lor, că mare sprijin Îţi trebuie de
la ei şi multă ocrotire le trebuie mereu, şi multă vlagă, Fiule
scump. Duhul Sfânt să le aducă lor toată ocrotirea, toată vlaga
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şi tăria cea bună, şi dă-le lor sănătate multă şi mereu şi vinde -
că-i pe ei de greu, ca să poată pentru noi, Fiule Doam ne, că
n-avem alţii, o, nu mai avem alt sprijin pentru noi şi pen tru ei
şi pentru venirea multei Tale lucrări acum peste pământ. 

O, ai grijă prin îngeri şi prin sfinţi de ţara română, Fiule
scump, şi toate ho tarele ei sus şi jos să fie sub paza Ta. O,
ruşinează-i pe toţi cei de pe pământ mari şi mici cu această
pază cerească a Ta peste pământul român, în mijlocul căruia
Tu Te desăvârşeşti în cuvânt. O, dă-le multă dragoste fiilor
cuvântului Tău, ca în dragoste să umble ei ziua şi noaptea
înaintea Ta şi să ceară de la Tine cele ce trebuie să vină şi să
se aşeze pe pământ. O, dă-le ca să aibă, că Tu trebuie să le dai
să aibă, şi dă-le putere să facă lucrarea Ta, şi toate nevoile ei
să le poată du ce, Doamne, Fiule al meu. 

Cete de îngeri să înconjoare înăuntru şi la hotare şi
afară de ele pământul şi neamul român, dar fă-i pe toţi fiii a -
cestui neam să-Ţi afle glasul, Doamne, şi să vadă în cuvântul
Tău venirea Ta de azi, slava Ta cea multă pe pământul român. 

O, fii români, duhul meu de mamă a Fiului lui Dum -
nezeu să vă mişte inima şi să vă înveţe să iubiţi viaţa, iar viaţa
es te Fiul meu Iisus Hristos, Care a spus: «Eu sunt Calea,
Adevărul şi Viaţa». O, de ce să aveţi voi altă cale şi nu calea
vieţii şi pe Stăpânul ei de Stăpân al vostru? 

O, fii români, vă mângâi şi vă port sub omoforul meu,
pe care-l am desfăcut deasupra acestui pământ ales de Dum -
nezeu pentru Sine acum, la sfârşit de timp. O, treziţi-vă bine
şi întâmpinaţi pe Domnul, Care Se face cuvânt de venire a Sa
după două mii de ani de la întâia Lui venire. Duhul de mamă
a lui Hristos vă pecetluieşte acum cu darurile cele de sus ale
credinţei sfinte, dar întăriţi-vă nădejdea şi apoi credinţa şi
iubirea, căci pă mântul român va primi curând, curând toată
slava Domnului deasupra sa, iar voi să nu fie să vă ruşinaţi
atunci că n-aţi avut credinţă. O, fiţi credincioşi venirii Fiului
meu cuvânt pe pământ la voi şi împărţiţi-l unii altora, şi rog
cetele îngereşti să aducă vouă aproape aceste cu vinte, aşa
cum la mine a adus îngerul ves tea cea bună, pe Domnul, Care
a ve nit pe pământ. 

O, binecuvintează, Fiule Iisus, gră irea mea şi fă-o rodi-
toare pe ea. Împli neşte dorul meu şi Te întăreşte în mijlocul
poporului cuvântului Tău cu toată puterea cea din cer pentru
el şi dă-le lor ajutor şi ocrotire în toată vremea, o, Doam ne, o,
Fiule scump. Amin. 

— EE u, mamă, Mă sprijin cu ei şi trebuie
să-i sprijin şi Eu pe ei, şi le ascult lor

gla sul rugăciunii şi le pregătesc împlinirea când ei Îmi cer. O,
ce frumos, ce dulce se roa gă ei pentru ţara Mea de azi şi a lor!
O, cât tânjesc ei să curm Eu toate încurcăturile care stau peste
neamul român din pricina lipsei de călăuză şi din pricina în -
gâmfării celor ce nu ştiu ce este Dum ne zeu şi cât este El la
cârma tuturor lucrurilor, mamă! 

Şi acum, slava Mea şi a ta încununează această zi de
praznic sfânt şi se scrie în carte această slavă, mamă. 

O, popor al cuvântului Meu, M-am scris cu zi de
praznic sfânt în cartea Mea de azi cu voi, fiilor. O, fiţi spri -
jinul Meu, căci Eu, Domnul, sunt sprijin mare pentru voi în
toate câte voi purtaţi şi lucraţi. Mereu, mereu hrăniţi-vă cu
voia Mea, fiilor. Ea să vă fie mângâiere. 

Aţi fost plăpânzi o vreme şi aţi fost neputincioşi. Luaţi
ca pe o mângâiere din partea Mea orice încercare, căci Eu
veghez pentru voi, şi să veghem, fiilor! Cereţi voi Tatălui în
numele Meu tot ce voiţi după voia Mea, şi cereţi putere pen-
tru Mine vouă. O, cereţi mereu ocrotirea Mea vouă, fiilor,

căci Tatăl Se bucură mult să vă audă duhul şi glasul. 
O, cereţi pentru ţara română mântuirea Mea, fiilor.

Amin, amin, amin. 
25 martie/7 aprilie 2015

Duminica Învierii Domnului. Sfintele Paşti

Poveţe pentru neamul român, cum să-l iubească pe Domnul: bună -
tate, milă, duioşie şi nepăcătuire. Glas de trezire peste neamul ro -
mân, pentru cei care-l stăpânesc cu nedreptate. Iubirea dintre fraţi
să fie ca între îngeri. Duhul dezvinovăţirii şi duhul iscodirii să fie
înlocuite cu duhul cuminte şi duios şi plin de grijă pentru ordine 

desăvârşită. 

ÎÎ n cer şi pe pământ e praznic de înviere. Eu Însumi,
Eu, Domnul Iisus Hristos, Domnul Cel înviat, Eu

Însumi în amintirea învierii Mele rostesc sa lutul cel pentru
Paşti: Hristos a înviat! Eu Însumi Îmi slobod glasul peste
toată suflarea care-L laudă pe Domnul: Hristos a înviat! Păsă -
rile toate de pe pământ şi din văzduh, animalele toate după
felurile lor, vietăţile de pe pământ, de sub pământ, din văzduh
şi din ape, toate Mă cunosc de Stă pân şi de Dumnezeu al lor,
toate Îmi cer şi Îmi dau, Îmi dau slavă şi închinare, Îmi dau
ascultare şi-Mi dau iubire cu glasul şi cu lucrarea lor, iar Eu
le dau în ziua a ceasta mângâiere şi înviere şi le spun lor: Hris -
tos a înviat!, aşa cum şi ele toate spun în a ceastă zi, căci şi ele
spun: Hristos a înviat! 

La toţi oamenii care au fost şi sunt şi vor fi şi se vor
naşte pe pământ, la toţi le spun salutul învierii Mele: Hristos
a înviat! O, nu e nimeni dintre oameni să nu creadă că este
Dumnezeu, dar trufia şi laşitatea îl ţin pe om pe căile deşer -
tăciunii şi îl îngâmfă împotriva Mea ca să se arate el luptător
cu puterile cele de sus, în faţa cărora ar trebui să-şi recunoas -
că păcatele şi toate deşertăciunile lui cele împotriva lui Dum -
nezeu, dar Eu, Domnul, n-am căzut în lup ta omului cu Mine,
ci a căzut omul, iar Eu vin cu învierea, căci Eu am înviat din-
tre cei morţi ca să le dau oamenilor înviere, să dau iertare
celor ce-şi văd greşalele căutându-Mă să-i împac cu Dum -
nezeu, căutându-Mi bunătatea şi cerându-Mi mân tu-  irea, iar
Eu nu lucrez cum lucrează omul de pe pământ cu cel vinovat,
ci lucrez îndreptarea şi iertarea omului care nu-şi iartă păca -
tele, ci apasă pe ele înaintea Domnului, iar Domnul îl iartă pe
cel credincios, pe cel ce se scoală din moarte. O, cum să nu-l
iert pe cel ce bate să capete înviere, pe cel ce ştie cu înţelep -
ciune de sus să-şi privească şi să-şi vadă păcatele şi deşer -
tăciunea lor? O, cum să nu dăruiesc Eu înviere ca un înviat? 

O, pace ţie, popor al cuvântului Meu! Hristos a înviat!
Şi trec prin mijlocul tău cu grăirea Mea şi o dăm apoi peste
pământ ca să ia din ea cine voieşte să ia. Hai să dăm acum
neamului român salutul cel pentru Sfintele Paşti şi să grăim
cu el în zi de praznic de Înviere, căci grăirea Mea este în
mijlocul tău cu cei cu care Eu, Domnul, gră iesc, şi apoi merge
ea şi se aşează. 

O, neam român, Hristos a înviat! Eu, Domnul Cel învi-
at, îţi vestesc praznic de înviere. Eu sunt cu mângâierea şi cu
învierea. Eu sunt cu duhul păcii, împărţind din el. O, să fii cu -
minte, să fii cuminte şi credincios venirii Mele la tine şi grăirii
Mele de peste tine, Eu aşa îţi doresc. O, nu te îndoi de învierea
Mea dintre cei morţi, nu te răci de ea, căci au înviat odată cu
Mine sfinţii cei adormiţi până atunci şi au intrat în sfânta
cetate şi au vestit pe Domnul, Care le-a dăruit lor în vierea în
ziua aceea. Mă rog Tatălui Meu în zi de praznic de Înviere, Mă
rog din mijlocul tău, de pe vatra ta Mă rog să te ajute El să faci
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tu voia Mea pe pământ între neamuri, căci cei ce beau şi
mănâncă şi curvesc şi fumează şi fură şi mint şi fac toate cele
împotriva lui Dumnezeu şi a vieţii lor, aceia nu fac voia Mea
nici în zi de praznic de Înviere şi se duc încoace şi încolo pe
pământ şi-şi fac rost de petreceri proaspete şi nu merg la o
slujbă sfântă ca să-L laude pe Domnul pentru toa te darurile
coborâte din cer peste ei: soa re, lumină, vânt, apă, hra nă, mân -
gâiere şi toa te într-una: iubirea Domnului pentru om. 

O, nu dau oamenii slavă şi mulţumire Celui ce ţine
cerul şi pământul în palma Sa, ci îşi dau unii altora slavă şi nu
ştiu de nici un fel de stăpân peste ei, şi vai celor fără de ocro -
tire lor! O, fii români, primiţi-Mi rugămintea pe care v-o fac
şi ascultaţi de ea. Împărţiţi-Mi cuvântul, fiilor, daţi-l unul
altuia şi hrăniţi-vă cu duh de înviere şi de iubire, că are omul
nevoie de înviere din păcat, chiar dacă el nu ştie această lipsă
în care vieţuieşte. Am grăit înainte de răstignirea şi de învie -
rea Mea şi am spus desluşit că este rai şi că este iad, şi i-am
spus tâlharului care M-a mângâiat din dreapta Mea de pe cru -
cea lui împotriva celui din stânga crucii Mele, care Mă
defăima, i-am spus celui ce M-a mângâiat şi M-a rugat pentru
el: «Astăzi vei fi cu Mine în rai!». M-am dus în iad după
răstignire, M-am dus în locuinţa morţilor şi i-am înviat pe cei
sfinţi şi au mers ei înaintea Mea în Ierusalim mărturisitori cu
dovezi desluşite, şi am arătat prin acestea că este rai şi că este
iad şi că între acestea două este Dumnezeu Cel înviat. 

Iată, iarăşi vin pe pământ, şi Mă fac cuvânt în mijlocul
tău, neam român, şi-ţi grăiesc ţie acum, şi te rog să fii credin-
cios că Domnul grăieşte cu tine şi te roagă să-L vesteşti că El
vine la tine şi te povăţuieşte şi te cheamă spre duhul iubirii de
Dumnezeu, ca să semeni tu cu Domnul pe pământ. Aş vrea să
te învăţ cum să-L iubeşti pe Domnul. Mai întâi îţi trebuie
bunătate şi o dovadă frumoasă a duhului bun şi a lucrului
bunătăţii, şi-ţi trebuie apoi roade ale acestei lucrări. O, îţi tre-
buie mi lă, nu judecată pentru semeni, şi îţi trebuie pentru
aceasta duioşie. Duioşia ţine sufletul cald ca o mamă asupra
rodului ei, al copilului ei, pe care-l veghează cu iubire. O, îţi
trebuie nepăcătuire, fiu român. De câte ori te trage spre el pă -
catul, tu trage-te cu dorul şi cu dragostea spre Cel ce a murit
şi a înviat pentru ca tu să ai viaţă şi înviere şi mângâ iere, şi nu
te du spre păcat când păcatul te trage, căci plata păcatului
când vine este grea de purtat şi de străbătut prin ea, fiind că ea
ori îl moaie, ori îl aspreşte pe om. 

Iată, te învăţ cum să-L iubeşti pe Dumnezeu, fiu ro -
mân, şi să nu uiţi pe cale de Cel ce te învaţă, să nu uiţi de
Mine când ar sta în faţa ta cineva care ţi-ar spune că acolo la
Pucioasa nu este Dumnezeu în cuvânt şi că este minciună, şi,
din contra, să arăţi prin pilda noii tale vieţi şi purtări că
Domnul are putere de înviere din păcat peste om de acolo, din
locul de unde este coborârea glasului Său ca să-Şi semene pe
pământ cuvântul Său, cu care Se ţine după om ca să-i dea lui
mângâiere şi înviere. 

O, cum să nu grăiesc cu tine mult, neam român, fiu
român? Cum aş putea să nu-ţi grăiesc aparte când pe vatra ta
Mi-am întocmit staul ca să cobor în el cuvântul Meu, aşa cum
grăiam peste cortul lui Moise şi vesteam lui Israel cuvântul
Meu? O, vreau să te fac popor tare între popoare, dar prin
iubire de Dumnezeu şi de semeni să fii tu tare, că nu e de în -
vins un aşa popor cu care este Domnul şi îl poartă de mânuţă
prin furtuni. 

O, Mi-e jale de la cei ce stăpânesc peste tine cu nedrep-
tate, cu necredinţă, cu neînţelepciune şi cu neiubire de Dum -
nezeu şi de ţară, Mi-e jale de la ei, popor român! O, de atâtea

ori am strigat peste tine trezire în vreme rea şi grea, şi tot aşa
te strig şi acum, în zi de praznic de Înviere: O, scoală-te şi dă
de peste tine pe cei ce nu iubesc ţara, ci doar petrec petrece rile
lor şi iau pentru ele din avutul ţării. O, roagă-te Mie să cadă de
pe scaune cei ce te stăpânesc cu nedreptate şi cu mâi nile
nespălate. Hai cu unire să lucrăm şi să punem la locul lor drep-
tatea şi mila şi iertarea şi pacea şi buna orânduială precum în
cer! O, scoa lă-te, neam român, şi caută în mijlocul tău pe cei
cu duhul subţire, pe cei care văd şi înţeleg, şi caută tu să ai
căpetenii peste tine fii destoinici din mijlocul tău, căci vai de
cetatea care nu are conducători peste ea, ci doar jefuitori! 

O, e multă nedreptate lucrată de sus în jos în mijlocul
tău, neam român! O, scoală-te şi vezi ce este de făcut cu toată
soarta ta, că tu nu mai ai acum peste tine veghetori pentru
viaţa ta, o, nu mai ai, şi mişună mult nedreptatea dinspre vârf
prin ţară. O, trezeşte-te când vezi că nu e bine. O, trage clopo -
ţelul ca să se audă şi să nu fii tras spre întunericul celor ce s-au
aşezat sus pe scaune ca să le fie lor bine şi cinste, iar tu nu
mai ai acum peste tine veghetori cu milă, o, nu mai ai, şi vo -
iesc să te ajut şi să te povăţuiesc, că Mă doare să te ştiu sub
mâini care te ţin sub voia lor. O, de când nu mai este la locul
cârmei cel ce-şi iubeş te cu foc în inimă ţara şi neamul, ve -
ghind cu iubire şi cu grijă peste soarta ţării, de atunci s-a pus
parcă zăbranic peste faţa ta, o, ţara Mea de azi, iar ceea ce Mă
doare este că tu taci şi nu te scoli la veghe şi la descătuşare de
sub cei ce n-au milă de tine şi n-au dragoste de ţară ca să facă
în tine armonie, căci n-au decât duh de trufie şi de nepăsare
şi de neveghe pentru ţară. O, scoală-te şi lucrează-ţi salvare şi
caută cu călăuză peste tine, dar caut-o ca s-o găseşti, caută din
loc în loc, şi să nu fie pe nicăieri fără cârmă peste ei fiii ro -
mâni. Iată, nu se pot uni într-un singur duh şi lu cru cei ce se
dau că-ţi vor binele, dar dacă ei nu pot fi una, pot ei să-ţi facă
ţie bine? O, nu pot aceştia să-ţi facă bine, căci unii se ţin de
scaune, iar alţii dau să le ia pentru ei, şi nu aşa e puterea şi
lucrarea ei, ci este altfel, şi iată, roagă-te Domnului să caute
ajutor pentru tine, neam român. 

O, Tată scump al Meu, caută Tu cârmuitori cu milă de
ţară şi de neam pentru neamul român, căci fiii acestui neam
sunt robiţi acum sub cei fără dragoste de ţară, dar lucrează Tu,
Tată, şi fă bine şi fă lumină peste neamul român! Amin. 

În zi de praznic de Înviere Eu, Dom nul Cel înviat, am
umblat la duhul neamului român ca să-l răvăşesc şi să-l tre -
zesc de veghe, că se suie durere la cer dinspre cei ce s-au
aşezat acum să stăpânească peste ţara română fără să iubească
acest neam şi acest pământ binecuvântat, şi va fi să lucrez Eu,
Domnul, pentru soar ta acestui neam, că am în planul ceresc
acest pământ şi neam şi am lucrarea venirii Mele cuvânt pe
pământ pe vatra lui. 

Acum, popor al cuvântului Meu, te aşez iar şi iar în
ascultare de Dumnezeu, în viaţă călăuzită şi vegheată, şi nu
uita de firea cea înnoită cu totul dacă te-ai făcut copil al ceru-
lui pe pământ. Cel ce voieşte să stea lângă Mine, acela numai
prin ascultare poate să voiască aceasta. Iubirea cea dintre fraţi
trebuie să fie ca şi cea dintre Mine şi Tatăl, ca şi cea dintre
îngerii Mei, căci trebuie ca în cer să fie ea pe pământ. Duhul
dezvinovăţirii să nu se pomenească în inima şi pe limba fiilor
cerului pe pământ, iar duhul iscodirii nici atât, o, nici atât, ci
numai duhul cel mai cuminte, cel mai duios, cel mai plin de
griji pentru cele ale ordinii desăvârşite, întregi întru toate şi
pentru toate, ca să fie pace şi dreptate, iar dreptatea lucrurilor
să n-o socotească oricine cu inima şi cu limba sa, căci trebuie
numai cu ascultare să vă fie toată lucrarea, fiilor. Iată, neamul
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român nu are, nu mai are călăuză şi e numai dezbinare peste
tot între fiii români şi zic ei că aşa este în politică, iar zisul lor
nu-i scapă de vina de a nu avea iubire între ei şi unitate pentru
mersul ţării. Între voi însă să fie şi să se lucreze cu călăuzire,
fiilor, şi nu toţi pot fi călăuze şi nu trebuie aşa, ci trebuie
duhul ascultării să vă fie vouă mântuitor, iar ascultarea să vă
fie chiar iubirea pusă în lucru, fiilor. 

O, fiţi înţelepţi cu multul peste tot, căci fiii lui Dum -
nezeu nu trebuie să aţâţe Duhul Domnului, ci trebuie să-L
roa ge, să-L înduplece, să-L aştepte şi să-L lucreze împotriva
oricărei furtuni, care pe neştire ar da să vină şi să bată, iar voi
să învăţaţi să ascultaţi de cei ce între voi îi spun furtunii:
Taci! Atunci trebuie furtuna să se supună şi să tacă şi să nu
facă pe nicăieri stricăciuni, căci pilda răului cel de după
furtună a fost multă, şi din rău trebuie să învăţăm să ne fe rim
de rău, fiilor. Voi sunteţi sub sarcină grea, şi trebuie să ascul -
taţi de duhul înţelepciunii şi al ordinii, şi să vă primiţi unii pe
alţii pentru această lucrare, că numai sarcini avem de purtat
şi de mişcat, chiar dacă se simte multă osteneală pentru lu -
crul care trebuie purtat. 

Iată, se apropie iar şi iar strângerea la izvor a celor ce
aşteaptă să vină zile de slavă a Mea aici cu Mine şi cu voi, iar
vouă vă trebuie putere bună şi pace şi armonie în toate cele
grele pe care le aveţi de lucrat mereu. Eu, Domnul, vă dau aju -
tor de sus şi de jos, de lângă Tatăl şi de lângă voi, şi vă trebuie
iubire mereu pentru ca să cunoaşteţi tot statul Meu lângă voi. 

O, feriţi-vă de clipe de încordare, fiilor, iar de la mijloc
să se spună mereu oricărui fel de furtuni: Taci! Şi ea să tacă
numaidecât şi să se supună. 

Peste toată suflarea aduc mângâiere Eu Însumi în zi de

Paşti sfânt şi vestesc vestea învierii Mele: Hristos a înviat! O,
şi voi veni cu mama Mea Fecioara şi cu izvor de tămăduiri,
că peste cinci zile se strâng creştini la izvor pentru apa cea
tămăduitoare prin rugăciune şi prin duhul şi harul mamei
Mele, care tămăduieşte, şi trebuie să punem masă şi din cer şi
de pe pământ, fiilor. 

Eu, Domnul, le mulţumesc cu aplecare celor care vă
ajută pe voi aici sub greu, şi vor fi mult şi dulce răsplătiţi cei
ca re nu se cruţă pe ei înşişi pentru ca să stea lângă Mine şi
lângă voi sub crucea Mea cea de azi cu voi. Aşa învaţă să fie
creştini cei ce vor să fie adevăraţii Mei fii, cu multă şi mereu
umilinţă dăruin du-se ei. 

Hristos a înviat! Peste toţi şi peste toate să se aşeze
acest cuvânt mângâios. 

Hristos a înviat! Să se bucure de această bună vestire
cei din rai şi cei din iad! După două mii de ani de la venirea
Mea pe pământ Fiu al Omului şi de la învierea Mea de după
răstignirea de pe cruce, Eu Însumi vin şi grăiesc cuvânt peste
pământ, şi toată făptura, toate vietăţile, toate cele cu suflet viu
Mă cunosc şi-Mi dau sla vă şi-Mi cer şi-Mi dau, şi tot aşa aş
vrea să fie şi omul care este deprins cu răul obicei de a Mă
părăsi pentru el însuşi de multe, multe ori, chiar dacă Mă
cunoaşte şi Îmi ştie voia. 

Iar şi iar peste toţi şi peste toate să se audă din gura
Celui înviat vestea cea despre Sine: Hristos a înviat! şi să fie
mângâiere şi înviere. 

O, pace ţie, popor care Îmi slujeşti aici lângă izvor, căci
oaspete din cer pe pământ Mă fac când vin la tine cuvânt.
Amin, amin, amin. 
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