
TESTAMENTUL SFINTEI  VIRGINIA

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin. 
Iubiþii mei copilaºi, cu dragoste sfântã vã împãrtãºesc cuvinte de la Duhul Sfânt, învãþãturi spre folosul

mântuirii sufletelor voastre, ca un prinos de mulþumire pentru dragostea ce mi-aþi arãtat-o ºi cu care m-aþi
înconjurat în amintirea zilei mele de naºtere, duminica tuturor sfinþilor. În numele Domnului vã îndemn sã vã puneþi
toatã voinþa, toatã putinþa, sã vã daþi toatã silinþa sã le împliniþi, cãci aºa voi fi mai sãnãtoasã între voi, iar Domnul
va revãrsa o ºi mai mare binecuvântare pentru poporul Sãu. 

Copilaºii mei dãruiþi de la Domnul, iatã ce-mi dã Duhul Sfânt sã vã împart: trãiþi în pace cu Domnul Iisus
Hristos. Trãiþi în pace între voi. Fiþi uniþi întru toate, în numele Domnului. Fiþi fraþi în Domnul ºi cu Domnul. Nu
cãutaþi binele vostru, ºi fiecare dintre voi sã slujeascã aproapelui sãu, cãci numai aºa veþi împlini legea Domnului.
Sã nu vã opriþi de a face binele, cãci ceea ce semãnaþi, aceea veþi ºi secera, dar fiþi atenþi cum lucraþi binele, ca sã
poatã rãmâne lucrul vostru. Tot ce faceþi, sã faceþi ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, cãci de la Domnul veþi
primi platã. Îndemnaþi-vã unul pe altul cu smerenie, spre cele bune. Sprijiniþi-vã în necazuri, cu dragoste frãþeascã.
Fiþi rãbdãtori ºi nu vã întoarceþi rãu pentru rãu, ci iertaþi neobosit unii altora greºalele, pentru ca ºi Tatãl Cel din
cer sã ierte totul. 

Copilaºii mei, vegheaþi cu multã grijã asupra voastrã, ca sã nu supãraþi duhul fratelui vostru, pentru cã în
voi locuieºte Domnul. Cinstiþi Duhul Domnului, Care locuieºte în voi, ºi nu dispreþuiþi ceea ce Domnul a ales ºi a
iubit, ca nu cumva sã vã faceþi împotrivitori lucrului Domnului. Numai aºa veþi avea inima plinã de pace, numai
aºa veþi trãi cu pace între voi. Lucraþi fapte bune, cãci cu acestea vã veþi plãti pãcatele ºi veþi scãpa de osânda lor.
Sã nu ziceþi cã nu aveþi cum lucra fapta bunã. O faptã bunã este ºi atunci când îi dai fratelui tãu o vorbã bunã, un
zâmbet curat, o încurajare, o privire caldã de frate. O faptã bunã este ºi atunci când eºti fãcãtor de pace. Dacã tu,
frate, când vine alt frate la tine sã vorbeascã de rãu pe cineva dintre voi, dacã tu te uneºti cu el, plecând capul sau
ruºinându-te sã-i opreºti ura lui ºi fapta lui ruºinoasã, atunci ce fãcãtor de pace mai eºti tu? cã uite, aºa se întãreºte
rãutatea între voi. Nu fiþi îngãduitori cu rãutatea. Atunci cum aþi mai împlini voi legea Domnului? Ce fel de fraþi
aþi mai fi? cãci adevãraþii fraþi sar în foc unul pentru altul. Nu vã supãraþi unul pe altul, cã aceasta înseamnã altfel
de faptã. Iar voi care sunteþi mai înþelepþi, sãriþi în ajutorul celor ce suferã pe nedrept ºi nu lãsaþi rãutatea sã
biruiascã, ºi aºa sã stârpiþi obiceiurile rele dintre voi. Alungaþi dintre voi obiceiurile ºi gândurile diavoleºti, ca sã
nu vã ucideþi unul pe altul cu rãutatea, ca sã nu vã ucideþi duhul unul altuia. Aºa sã lucraþi mereu, cu credinþã ºi
cu nãdejde, fãrã sã judecaþi voi, ci sã daþi loc judecãþii lui Dumnezeu în toate nevoile, ca sã nu vã fie osteneala în
zadar. 

Copiii mei, vegheaþi asupra voastrã ca sã nu pãcãtuiþi. Vegheaþi cu fricã de Dumnezeu, cãci pãcatul, iubitul
meu copilaº, se face zid între tine ºi Dumnezeu, ºi uite aºa ajungi uneori sã nu mai primeºti lumina de la Domnul,
ºi uite aºa te întuneci, te rãceºti, te goleºti de duh, te depãrtezi de faptele legii ºi de sfinþenie ºi rãmâi fãrã luminã
ºi nu mai mergi bine, ºi aºa ajungi rece ºi nu-L mai doreºti pe Domnul, cãci unde Se împuþineazã Duhul Domnului
din pricina pãcatelor, acolo se depãrteazã cunoºtinþa ºi dorinþa dupã Domnul. Dar El stã ºi aºteaptã cãinþa ta,
smerenia ta, strigarea ta din întuneric ca sã vinã ºi sã te scape, sã te dezlege de legãtura pãcatelor ºi sã verse din
nou ploaia Duhului Sfânt peste tine, dar nu cumva sã nãdãjduieºti cã fãcând mereu pãcate Domnul þi le va ierta
mereu. Milostiv va fi, aºa este, dar nu uita cã mult þi-a dat ºi mult îþi va cere. 

Domnul v-a iubit pe voi mult de tot, cã nu a fost vreodatã iubire asemãnãtoare cu a Lui pentru cei mai mici
ai Lui. Voi cum Îl iubiþi pe El? Voi cât Îl iubiþi? Poate cã unii din voi ziceþi cã-L iubiþi, ºi poate cã voi îl urâþi pe
fratele vostru, dar nu uitaþi cã nu aveþi cum sã vã arãtaþi iubirea voastrã pentru Domnul decât numai iubind pe fraþi
ca pe voi înºivã. Asta, ºi nu alta este iubirea de Domnul. O, ºi voi nu faceþi aºa! Câte faceþi fratelui vostru, fie bine
sau rãu, Domnului Îi faceþi. Fiþi credincioºi acestei învãþãturi. 

Copilaºii mei, este ceasul când trebuie sã fim mai mult ca oricând pregãtiþi pentru venirea Domnului, ºi El a
spus cã atunci când vom vedea cã dragostea se va rãci, sfârºitul a sosit. Vedeþi cã dragostea de Domnul s-a rãcit
peste tot, dar mare este acest înþeles, ºi mã cutremur când vãd ºi ºtiu cã s-a rãcit ºi la voi, deºi aþi avut-o toatã de
la Dumnezeu, prin cuvintele acestei proorocii care vã hrãneºte de la Duhul Sfânt. Trec sãptãmâni în ºir, ºi voi nu-I mai
cântaþi Domnului cu inima ºi cu gura o cântare de slavã, nu vã mai întâlniþi doi sau trei în numele Domnului, pentru



sfat, nu mai doriþi bucurii cereºti. V-aþi rãcit cu duhul, ºi este ºi mai mare durere cã nici de rugãciune nu vã mai
îngrijiþi cu toatã inima, cu dor ºi cu sete, aºa cum vã este foame sau sete, ºi dacã o faceþi, dupã cum v-a îndeletnicit
Domnul, o faceþi ca sã împliniþi legea ºi cuvântul Domnului, dar nu din dragoste sau de dor sã staþi de vorbã cu
Domnul în rugãciune, cu fricã ºi cu cutremur. În timpul rugãciunii, îngerii stau gata sã ducã sus toate cuvintele
voastre. Stã Domnul sã vã asculte, dar voi sunteþi cu gura, ºi nu cu inima; sunteþi cu citirea rugãciunii, ºi nu cu
mintea întru Dumnezeu. Vã îndemn, în numele Domnului, reveniþi cu sârguinþã, cu luare-aminte ºi cu dragoste, la
rugãciune. Când staþi ºi vã rugaþi, cercetaþi-vã, iertaþi totul, ca sã nu rostiþi rugãciunea „Tatãl nostru“ spre osânda
voastrã când ziceþi: „ªi ne iartã nouã greºelile noastre, precum ºi noi iertãm greºiþilor noºtri“. Când staþi ºi vã
rugaþi, însuºiþi-vã rugãciunea, cãutaþi s-o simþiþi, s-o trãiþi, sã I-o daþi Domnului cu adevãrat, cã El stã atunci în
faþa voastrã ºi vede dacã inima voastrã e la El sau nu e la El. Rugaþi-vã în smerenie desãvârºitã. Vorbiþi cu Domnul
cu toatã limba inimii voastre, cu gândul curat ºi limpede. Lepãdaþi atunci toatã grija cea lumeascã, fiindcã Domnul
este un Dumnezeu gelos. Când staþi ºi vã rugaþi în Duhul Adevãrului, atunci, în chip nevãzut, stã tot cerul în faþa
voastrã. Contopiþi-vã cu cerul ºi cu sfinþii lui, ca ºi cum în clipa rugãciunii voi treceþi de hotarele acestei lumi.
Aceasta este taina rugãciunii adevãrate cu care sunteþi primiþi în cer. Aºa vã cer sã fiþi în ceasul rugãciunii, dar voi
sunteþi reci, spre întristarea cerului, cãci voi nu simþiþi rugãciunea, ea nu vã trece prin inimã. 

O, Doamne, câte ne îngãdui Tu! 
Iubiþii mei, Domnul nu mai îngãduie sã-L cinstiþi cu buzele, ºi voieºte cu inima. Inima v-o cere El. Are pre-

tenþie la voi, cã n-a dat nimãnui în veac ce v-a dat vouã, ºi veþi vedea în vremea ce vine ce v-a dat. Domnul nu mai
îngãduie sã mai dormiþi în timpul rugãciunii de noapte. El vrea sã fiþi treji cu toþii, de la cel mai mic pânã la cel
mai mare, tot poporul acestei proorocii, ca unii care aºteaptã în priveghere, cu nãdejde ºi cu fricã, vremea Dom-
nului. Fãrã rugãciune ºi post, nu veþi putea trece puntea spre aceastã vreme. Rugãciunile vã vor fi cei mai buni mij-
locitori, cea mai mare scãpare. O, dacã voi v-aþi fi însuºit rugãciunea, dacã aþi fi trãit-o cu adevãrat, voi n-aþi mai
fi fost rãi întru nimic, ºi aþi fi fost plini de Duhul Domnului, ºi ºtiþi cã Domnul a fost bun ºi fãrã greºealã. Aºa ni
s-ar socoti ºi nouã, neprihãnire, rugãciunea fãcutã cu credinþã ºi smerenie, cãci atunci când zicem: „Milostiveºte-Te,
Doamne, spre mine, pãcãtosul, cã n-am nici fapte, nici viaþã din care sã-mi aºtept mântuirea; pentru aceasta cad cu
fricã înaintea Ta, strigând cu durere: pentru rugãciunile Maicii Tale, iartã-mã, mult Milostive, ºi mã mântuieºte!“,
când zicem aºa, apoi rugãciunea noastrã trebuie sã strãpungã cerul, simþind-o din toatã inima. Aºa trebuie sã ne
rugãm, iubiþii mei. 

Vã îndemn, în numele Domnului, ºi iar vã îndemn, vegheaþi asupra voastrã, cum vã purtaþi unii cu alþii, ca
sã nu aduceþi smintealã unul altuia, ca sã nu stingeþi dragostea ce o aveþi fiecare pentru Domnul. Acesta este pãcat
greu, care nu trece nepedepsit. Acest pãcat mâhneºte tot cerul sfânt, cã Domnul a suferit mult sã aducã un suflet la
lucrarea Lui, în vremea aceasta ceþoasã. Nu mai frânaþi prin aceasta planul Domnului, cã voi nu ºtiþi ce are Domnul
de lucrat cu fiecare, dupã cum este altoiul ºi lucrul fiecãruia în aceastã lucrare de Duh Sfânt. Nu vã mai judecaþi
unii pe alþii fãrã temei. Aceasta este partea Domnului, cã dacã voi aþi ierta unul altuia toate, atunci ºi Tatãl Cel din
cer ar trimite iertare ºi binecuvântare peste voi. 

Aveþi grijã cum vã îmbrãcaþi, ca sã fiþi plãcuþi Domnului, ºi nu oamenilor, cã dacã nu împliniþi ceea ce v-a
învãþat Domnul mereu, dacã nu vegheaþi asupra voastrã, a purtãrii voastre, a portului vostru, vã spun cã veþi plân-
ge ºi veþi zice: „O, Doamne, cum n-am împlinit ceea ce ne-ai învãþat Tu, ca sã avem ºi noi parte la bucuria cu care
vei veni!“. Copilaºii mei, nu e de glumã. Domnul a fost sãrac, desculþ, smerit, ºi voi aveþi haine de paradã, ca ºi
lumea. Cum veþi sta lângã Domnul cu aºa ceva? El n-are decât o cãmaºã. Câte þi-a dat þie Domnul ca sã nu duci
lipsã de nimic ºi sã fii fericit! Dar tu, la rândul tãu, ai fãcut pe cineva fericit ca sã lucrezi la fericirea ta? Dacã tu
ai douã haine, ai dat una la sãraci? cãci aºa spune Domnul. Duhovniceºte grãiesc cu voi. Dumnezeu v-a dãruit
toate din destul. El a suferit sãrãcie ºi prigoanã, ca sã dea totul din destul celor ce-L iubesc pe El. Dar tu, creºtine,
le pãstrezi pentru foc, în loc sã lucrezi cu ele spre mântuirea sufletului. Numai atunci când dai celui ce nu are,
numai aceea este al tãu pe veci. Restul e pentru foc. Dã-I Domnului tot ce ai, ca sã ai comoarã nestricãcioasã,
gândindu-te cã tot pãmântul, cu tot ce e pe el, va arde, ºi tu vei rãmâne tot gol ºi sãrac, pierzând fericirea cea
veºnicã pentru câþiva ani pe care n-ai vrut sã-I dai Domnului ca sã fii cu El ºi aici, pe pãmânt, ºi sã fii ºi în cerul
sfânt. Viaþa pe pãmânt e scurtã. Nu o pierde pe cealaltã, veºnicã, pentru aceasta. 

Tu singur îþi poþi pregãti locul în cer, cât de frumos vrei sã-þi fie. Ce vrei tu sã ai în cer? Domnul þi-a dat totul
în stãpânire sã-þi pregãteºti cum vrei, dar nu uita, copilul meu, cã de aici trebuie sã-þi pregãteºti tot. Dincolo e
numai odihna sau osânda iadului. Ce vrei sã-þi dea þie Domnul? Cum vrei sã te întâmpine? Aºa sã fii ºi tu pentru
fratele tãu, aºa cum vrei sã fie Domnul. Cu iubire ai fost, cu iubire va fi ºi El. Primitor din toatã inima de ai fost,
aºa va fi ºi Domnul. Zâmbet iubitor de ai dãruit, aºa te va primi ºi El. Dar dacã tu l-ai judecat pe fratele tãu ºi nu
l-ai ajutat, dacã tu l-ai urât sau l-ai duºmãnit în ascuns, dacã ai înfruntat pe aproapele tãu cu invidie ºi l-ai alungat
pe copilul Domnului, pe aproapele Domnului, dacã ai fost nemulþumit ºi ai clevetit pe nedrept, dacã ai fost mândru,
dacã L-ai ispitit pe Domnul ºi n-ai fost cu inimã curatã ºi aplecatã, o, copilul meu, aºa te va primi ºi Domnul pe
tine. Tu munceºti o viaþã întreagã pentru trup ºi te lupþi sã-þi fãureºti fericirea, dar uiþi, copilul meu, cã tot ce este
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pentru trup, nu este pentru tine. Tot ce munceºti pentru trup, nu este al tãu, n-ai parte de aceastã muncã. Ceea ce
dai în dar pentru sufletul tãu, atât este partea ta cu adevãrat. ªi iatã împlinindu-se cuvântul sfintei Scripturi: «Cel
ce seamãnã cu zgârcenie, cu zgârcenie va secera; ºi cel ce seamãnã cu dãrnicie, cu dãrnicie va culege», cã Domnul
îl iubeºte pe cel ce dã de bunãvoie. Nimeni din voi sã nu caute folosul sãu, ci unul altuia slujiþi cu dragoste, ca sã
aveþi parte de truda voastrã. 

Copilul meu, dacã vrei sã ai casã, fã-þi casã în cer ºi împodobeºte-o cum îþi place, ca sã ai casã cu adevãrat.
Dã-I Domnului tot ce ai, ca sã lucreze El cu tine ºi cu tot ce e al tãu, spre folosul sufletului tãu, dar nu lucra fãrã
Domnul sau cum vrei tu, cãci gândurile tale nu sunt ca gândurile Domnului, ºi atunci, nu s-ar mai face dupã voia
Lui, ci L-ai pleca pe El sã facã voia ta; ºi când te vei duce la El, aºa îþi va spune: „Fie voia ta, fiule. Ai lucrat pentru
pãmânt, facã-se cum ai voit. Ai lucrat pentru cer, facã-se cum ai voit“. 

Copilul meu, dacã Domnul îþi cere o mânã, El cere ce e al Lui, dar tu nu mai vrei sã I-o dai. Te-ai fãcut stãpân
pe lucrul Domnului ºi ai trecut peste Domnul, ºi precum Lucifer a cãzut din cer din aceastã pricinã, oare vrei sã
cazi ºi tu la fel? Durerea aceasta este prea grea, e de plâns. O, nu-L mai înfruntaþi pe Domnul, cã înfruntarea Lui
ar fi veºnicã, oricine ai fi tu, ºi de ce sã plângi în veci când poþi sã fii fericit cu cei ce au zis mereu: „Doamne, sunt
al Tãu cu tot ce mi-ai dat, fã ce vrei cu mine, fie voia Ta, ºi nu a mea. Amin“. Ziceþi ºi voi aºa cum a zis Domnul
Iisus când era în faþa morþii, iar voi aveþi viaþa în faþã. Ziceþi aºa: „Doamne, facã-se voia Ta, ºi nu a mea“. Ziceþi
aºa, ca unii care aveþi cerul spre moºtenire. 

Iubiþii mei copilaºi, nu fiþi rãi, nu fiþi împotrivitori, nu stricaþi lucrarea Domnului, nu aduceþi roade rele, ca
sã nu fiþi daþi de-a stânga în ziua aceea. ªtiþi bine cã grâul creºte la un loc cu neghina pânã la seceriº. Vegheaþi
asupra voastrã cu toatã grija, ca sã nu fiþi rod rãu ºi sã fiþi aruncaþi din grânar. Puneþi-vã mereu întrebarea în tot
ce faceþi, în tot ce trãiþi: „Doamne, Doamne, oare, graiul meu, gândul meu, vorba mea, purtarea mea, portul meu,
pasul meu, iubirea mea, oare, mersul vieþii mele este dupã voia Ta?“

Vã îndemn, copilaºi, în numele Domnului, ca sã vã puteþi face mereu aceastã cercetare, vã îndemn sã citiþi în
fiecare zi mãcar câte o paginã din învãþãturile sfintei Scripturi, ºi veþi simþi îndreptarea paºilor voºtri. Vedeþi cât
de frumos ne învaþã Duhul Sfânt, Care a trecut de la Ioan la noi prin întâia lui epistolã. Aºa vã îndemn: sã vã iubiþi
între voi cu inima curatã, cã numai aºa vã puteþi numi fiii Domnului. Luaþi pildã de la cei mai smeriþi, de la cei mai
blânzi, de la cei mai rãbdãtori, mai înþelepþi ºi mai cumpãtaþi dintre voi. Pe unii ca aceºtia preþuiþi-i cu toatã râvna,
cã prin unii ca aceºtia vã învaþã Domnul cum trebuie sã fiþi toþi, un aluat. Iubiþi-vã între voi. Iubiþi-vã pãstorii, ca
pe unii pe care i-a pus Domnul ºi i-a uns peste voi ºi pentru voi. Nu faceþi ce a fãcut Lucifer, ºi fiþi smeriþi, ca sã nu
cãdeþi din cer. Fiþi supuºi celor mai mari, ºi smeriþi-vã ca în faþa Domnului, ca sã nu-L pierdeþi pe Domnul. Cei
mari cu duhul sã vã fie vouã cãlãuzã. 

Faceþi rugãciuni unul pentru altul. Rugaþi-vã cãtre toþi sfinþii, cu mãtãnii pânã la pãmânt, închipuind prin
aceasta cã sunteþi pãrtaºi patimilor Domnului ºi ai învierii din morþi. Doriþi-L pe Domnul, cã El mult vã doreºte.
Gustaþi-L, ºi veþi vedea cât e de dulce ºi de minunat. În orice clipã cãutaþi sã aveþi înainte chipul Lui, iubirea Lui;
cãutaþi sã vã îmbrãcaþi cu cãmaºa Lui, cu viaþa Lui, ºi ziceþi mereu: „Slavã Þie, Doamne!“. 

Viaþa Domnului din voi, este rai. Luptaþi pentru acest rai, cã vã spun cu mare durere cã nu vã trãiþi viaþa dupã
dreptarul Domnului, ºi sã ºtiþi cã drumul strâmb rãtãceºte de pe cãrarea cea dreaptã ºi nu mai duce la limanul cel
bun. ªtiþi cã nimic întinat nu va intra în rai. O, ºi mãcar de aþi avea inima curatã, dar în inimã aveþi altceva, ºi în
gurã, iarã, altceva. Iatã, nu aveþi inima curatã. Domnul vã ºtie pe fiecare în parte cum sunteþi, ºi plânge, pentru cã
El va veni. Ce va face cu tine atunci, te întrebi tu, oare? 

O, copilaºii mei, voi ºtiþi cã Domnul nu poate avea pãrtãºie cu inima vicleanã, cu inima care se mândreºte.
El cautã smerenie ºi lepãdare de sine. Fiþi cu capul plecat, ca sã nu plece Domnul din voi, din viaþa voastrã, din
casa voastrã. Domnul pleacã de la voi, ºi voi nu vã daþi seama cã nu-L mai aveþi, fiindcã El nu stã în sufletul viclean
sau mincinos sau mândru. Vegheaþi sã nu fiþi aºa, cã de aceea se ivesc dezbinãri între voi. Vegheaþi cu cutremur.
Domnul vede tot, ºtie tot ce aveþi în inimã, cãci Duhul Domnului nu este ca duhul vostru. Mai înainte sã gândiþi, El
ºtie gândul vostru. Atunci, cum sã nu aveþi fricã? Rugaþi-vã ºi ziceþi: „Ajutã-mã, Doamne, sã-Þi simt lipsa atunci
când purtarea mea ºi necurãþia inimii mele Te goneºte din mine, ºi mã ajutã sã Te chem iar, sã-Þi deschid iar ºi sã
vii iar în viaþa mea, ca s-o conduci pe voia Ta“. Cercetaþi-vã încotro mergeþi ºi ziceþi mereu: „Oare, cum mã va gãsi
Domnul ºi ce-mi va spune? Oare, eu ce o sã-I rãspund?“. Lucraþi pace ºi cãinþã ºi inimã curatã, cãci vã spun cã
oricâte pãcate aþi avea, dacã veþi fi cu inima curatã ºi aplecatã, multe din ele vi se vor ierta. Lucraþi milã pe
pãmânt, cãci mila biruieºte judecata. 

O, copilul meu, poate tu crezi cã îl primeºti pe fratele tãu în casã. Nu. Pe Domnul Îl primeºti. Sau când zici:
„Stai, frate, colea, într-un colþ“, Domnului Îi zici. Când îl întristezi pe fratele tãu, pe Domnul Îl întristezi. Când îl
judeci pe aproapele Domnului, când îl vorbeºti de rãu, când îl cleveteºti ºi îl urãºti, Domnului I le faci pe toate.
Zici cã nu este aºa. Aºa este, copilul meu. Adu-þi aminte de pilda femeii care a visat cã mâine va veni Domnul la
ea, ºi ea L-a aºteptat toatã ziua, gonind pe flãmândul, pe sãracul ºi pe bolnavul, care veniserã la poarta ei în ziua
aceea, zicând cã e ocupatã, cã Îl aºteaptã pe Domnul, ºi, culcându-se târziu, supãratã, a visat iar pe Domnul cã
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plângea cu suspine cã n-a voit sã-L primeascã. Iar când femeia I-a spus: „Doamne, Te-am aºteptat toatã ziua ºi n-ai
venit“, Domnul i-a spus cã de trei ori a venit, ºi ea nu L-a primit, ºi apoi, i-a dat ei plânsul, ºi El a plecat la alte
case, unde L-au primit cu dragoste. Nici tu nu-L primeºti pe Domnul, copilul meu, cãci când El strigã la tine ºi te
învaþã sã fii atent la slujbã, la cazanie, la glasul Lui de învãþãturã, tu te foieºti, vorbeºti, ieºi afarã din bisericã ºi
nu-L asculþi pe Domnul ºi Îl necinsteºti ºi nu-I dai atenþia toatã. O, ºi dacã ai ºti tu cine este Dumnezeu ºi cum este
El! El este foc care mistuie toate uscãciunile din calea Lui. El are ochi ca para focului, ºi este înconjurat de luminã
ºi de sfinþi ºi de heruvimi ºi de serafimi. Dacã ai vedea tu, copile, ce este în faþa altarului în timpul sfintelor slujbe,
ai rãmâne înmãrmurit ºi ai sta îngrozit, dar tu stai nepãsãtor în faþa Lui, în a Cãrui faþã totul se topeºte de slava
Lui cea mare. Iar tu, copil cuminte, care stai cu luare-aminte ºi cu fricã în faþa Domnului, de ce nu-l ajuþi pe fratele
tãu care ºade nepãsãtor? De ce nu-i spui: „Frate, ia aminte cu fricã ºi cu cutremur, cã Domnul este în faþa noastrã
ºi Se jertfeºte acum pentru noi“? O, ºtiu cã nu-i poþi spune, cã fratele tãu cel neascultãtor se supãrã pe tine, ºi te
duºmãneºte apoi, ºi zice: „Ce eºti tu sã mã înveþi pe mine?“. 

Iubiþii mei, Domnul v-a rugat ºi a strigat din cer la voi sã aveþi grijã de copii. Þine copilul lângã tine,
trezeºte-i luarea-aminte. Dar tu nu vrei sã faci ce te învaþã Domnul ºi nu-L primeºti pe Domnul, precum nici Irod
nu L-a primit. ªi aºa cum Irod a spus cu gând viclean magilor sã-i dea de veste ºi lui ca sã-I slujeascã lui Hristos,
aºa ºi creºtinii de azi; zic, dar nu-I slujesc Domnului cu adevãrat ca sã-L asculte ºi sã-L urmeze aºa cum spune El.
Când vã va întreba Domnul de copii, ce-I veþi rãspunde? Ce fel de spice Îi veþi aduce Domnului? Când voi vã certaþi
în faþa lor, când copiii aud cuvinte necântãrite, nedrese cu sare, când copiii vãd purtarea voastrã necuviincioasã în
casã, ce sã înveþe copiii de la voi? Când îi lãsaþi sã se joace în voie, fãrã sã-i supravegheaþi, cum sã creascã aceºti
copii ca rod al Domnului? La acest gând, îngroziþi-vã ºi nu staþi nepãsãtori. Ocupaþi-vã cu blândeþe multã de copiii
voºtri, cu înþelepciune multã, ca sã-i câºtigaþi Domnului. Când aveþi o clipã liberã, n-o lãsaþi sã treacã goalã, cãci
clipa aceea va mãrturisi împotriva voastrã. Cântaþi cântãri de slavã. Îndemnaþi copiii spre lucrãri duhovniceºti ºi
creºteþi-i aºa cum a fost Isaac, David, cum a fost Mãicuþa Domnului, cum a fost Domnul, cãci ºi El a fost copil, ºi
a crescut aºa cum ar trebui sã creascã ºi copiii voºtri de azi, aºa cum a crescut muceniþa Filoteia. Arãtaþi-le calea
spre cer ºi învãþaþi-i cum sã-L iubeascã pe Domnul, cum sã-L înþeleagã, cum sã-L cunoascã, fiindcã nu e de-ajuns
sã stea copilul în genunchi lângã tine la citirea rugãciunii, ºi sã se gândeascã la joacã, sau tu sã stai cu Domnul
de vorbã în rugãciune, ºi el sã stea pe afarã. Voi veþi fi întrebaþi de Domnul despre copiii voºtri. Aveþi grijã de ei.
Uniþi-i cu Domnul. 

Creºtine, nu lãsa rãul sã meargã înainte. Nu-l lãsa nici pe cel mai slab ca tine. Ia-l cu blândeþe. ªi dacã tu
nu-l poþi îndrepta, strigã-L pe Domnul sã-l îndrepte, ºi ai grijã asupra ta sã nu-þi ucidã acela ºi duhul tãu. Iar ceea
ce nu poþi tu sã faci, lasã în grija Domnului, ºi El nu va întârzia cu ajutorul Sãu. 

Fiþi smeriþi, ca sã vã dea Domnul har. Alipiþi-vã de Domnul, ºi El Se va alipi de voi. Aveþi acelaºi gând,
aceeaºi iubire, acelaºi cuget cu toþii. Nu vã mândriþi, ci cu multã smerenie socotiþi-l pe fratele vostru mai de cinste
decât pe voi, ºi aºa veþi fi în iubire, cãci tu când îl cerþi pe fratele tãu, atunci te crezi mai bun ºi mai drept decât el,
iar Domnul nu va întârzia sã te smereascã. Domnul a luat chip de rob în faþa noastrã. Aºa ºi voi, fiþi smeriþi, dar
nu cu înfãþiºare care înºealã, ci cu inima, cãci Domnul stã ºi lucreazã între voi. Uitaþi-vã la mine cum stau ºi sufãr
pentru voi, cãci mi-am pus toatã viaþa mea în slujba voastrã, cu toatã dragostea, dar voi toþi cãutaþi ale voastre, ºi
nu ale lui Dumnezeu. 

Îndreptaþi-vã spre voile Domnului ºi spre sfinþenie, ca El sã vã îmbrace cu putere de sus ºi sã-ªi poatã Domnul
împlini planul Sãu cu voi. Bucuraþi-vã neîncetat în numele Domnului ºi pãziþi poruncile Lui, cã numai în cel ce
pãzeºte legea Lui este dragostea Lui, dupã adevãr. 

Iubiþi-vã unul pe altul, cãci dragostea este de la Dumnezeu, ºi oricine iubeºte cu iubire curatã ºi sfântã, este
nãscut din cer, este nãscut din Dumnezeu. Cel care nu iubeºte, nu-L are pe Dumnezeu, cãci Dumnezeu este iubire.
El ne-a iubit mai întâi, ºi acum suntem datori ºi noi sã ne iubim unii pe alþii. 

Cel care rãmâne în iubire, rãmâne în Dumnezeu, ºi Dumnezeu rãmâne în el. 
Dragostea este mai presus decât toate virtuþile, mai presus decât toate înãlþimile. Ea este muntele cel sfânt. 
Domnul sã coboare peste voi pace ºi har, ºi sã nu vã lase cu nici un chip. Voi sunteþi rodul meu, ºi nu vã voi

lãsa orfani, ºi iarãºi voi fi cu voi, ºi vom fi cu Domnul ºi cu lucrul cel nou, care vine pe pãmânt. Amin.

19 mai/1 iunie 1980
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