
Cuvântul  lui  Dumnezeu – 2004.04.07.  

 
 

1 
 

 
Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Buneivestiri 

 
 

  
Acest praznic al mamei Născătoare de Fiu al Tatălui Savaot, şi al Meu, Cel ce M-am 

zămislit în pântecele ei în ziua aceasta acum două mii de ani, e praznic de Duh Sfânt, căci El a 
fost vestitorul Cel de la Tatăl, iar îngerul a fost mijlocitorul, căci în mâna Tatălui stă tot ce este 
de lucrat din veac şi până în veac, iar Fiul Său, Cel slujit de îngeri, este purtat şi învăţat de Tatăl 
să lucreze împlinirea a toate cele din Tatăl. Amin, amin, amin. 

Am ascultat de Tatăl, căci El Mi-a spus că Mă face Fiu al omului, că Mă voi naşte ca omul 
pe pământ şi că voi rămâne mic, ca toţi să aibă puterea să Mă aibă de la Tatăl, căci Tatăl prin 
Mine a împăcat cu El lumea, şi prin ascultarea Mea de El toate se împlinesc. Amin. 

Hai să ne aşezăm în cartea Mea din zilele acestea, copii din porţi, că e praznic împărătesc, 
fiilor copii, căci cei mici s-au făcut părtaşi Sângelui şi Trupului, aşa cum Eu M-am împărtăşit de 
acestea, căci eram copilul Tatălui, şi prin aceasta am surpat prin moartea Mea pe cel ce are 
stăpânirea morţii, adică pe diavolul. Amin. 

O, este o vorbă din bătrâni că nu oricine e de mers la biserică, dar copiii trebuie duşi să ia 
Trupul şi Sângele Domnului. Pe pământ cei ce se bagă sub jugul căsătoriei nu mai merg la 
biserică, fiindcă ei păcătuiesc. Merg bătrânii care se încopilăresc prin părăsirea păcatului după ce 
neputinţa şi bătrâneţea şi necazurile îi scutesc pe ei de a mai păcătui cu trupul, dar Eu, ca un 
Domn şi Stăpân ce sunt, îi întreb pe slujitorii care slujesc prin bisericile din mijlocul acestora: ei 
cum merg la biserică şi cum slujesc pe cele sfinte ale Mele după ce ei se căsătoresc mai întâi? Eu 
nu le-am dat lor o astfel de pildă, căci pilda lor Eu trebuia să fiu. Eu când aveam vârsta plinătăţii 
M-am dat spre jertfire după ce Mi-am ales din lume ucenici şi i-am despărţit de păcat şi de duhul 
lumii ca să se asemene ei Mie, căci orice ucenic trebuie să fie ca Învăţătorul său. 

Israel cel de sub lege nu a putut să împlinească aşa ceva, căci era cel după trup Israel şi nu 
cel după duh, iar apostolii Mei trebuia să lucreze cu grijă faţă de ei pentru credinţa lor în Mine, 
Cel răstignit şi înviat, căci ei dădeau mereu, mereu să le găsească vină, după cum Mie mereu, 
mereu Mi-au făcut şi Mi-au găsit, şi după cum şi vouă vă fac cei ce nu seamănă cu Mine prin 
jertfire şi prin slujire, căci dacă Eu am dus pe mulţi spre mărire, Mi se cădea să Mă desăvârşesc 
prin pătimire ca începător al celor mântuiţi, deşi eram Cel pentru Care şi prin Care toate sunt, ca 
apoi şi Cel ce sfinţeşte şi cei ce se sfinţesc, dintru Unul să fie toţi, şi să-i numesc fraţi pe toţi, 
după cum este scris: «Spune-voi fraţilor Mei numele Meu; în mijlocul bisericii Te voi lăuda, 
Tată; şi iată Eu şi pruncii pe care Mi i-ai dat». 

O, fiilor, Scriptura spune că pruncii s-au făcut părtaşi Trupului şi Sângelui, aşa cum Eu M-
am făcut părtaş şi am surpat prin moartea Mea pe diavolul şi am izbăvit pe cei de sub frica 
morţii, căci am luat sămânţa lui Avraam, al cărui Urmaş am fost prin făgăduinţă; nu am luat firea 
îngerilor, fiindcă Eu trebuia să Mă fac Fiul Omului. A intrat îngerul Gavriil la Fecioara din care 
aveam să Mă nasc Fiu al omului, şi i-a zis ei: «Binecuvântată eşti tu între femei, Domnul este cu 
tine, ceea ce eşti plină de har! Bucură-te şi nu te teme, că tu vei lua de la Duhul Sfânt în pântece 
pe Dumnezeu şi Îi vei pune numele Iisus, şi El va fi mare, şi Fiul Celui Preaînalt Se va chema, şi 
va avea scaunul lui David în mijlocul lui Israel în veci, iar împărăţia Lui nu se va sfârşi în veci. 
Nu te teme, Marie, că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă», iar ea a zis: «Fie mie după 
cuvântul tău». 

E praznic de Duh Sfânt între Dumnezeu şi tine, Ierusalime al tainelor venirii Mele cu 
împliniri pe pământ, căci M-am împlinit atunci, şi Mă împlinesc acum pentru toate Scripturile 
cele pentru atunci şi cele pentru acum, când vin cuvânt pe pământ ca să-i trag pe toţi la Tatăl şi 
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să împlinesc proorocia mamei Mele Fecioara, căci ea, la buna vestire adusă de înger a cântat 
proorocind şi a spus: «Măreşte, suflete al meu pe Domnul, Mântuitorul meu, că a căutat spre 
mine, spre smerenia mea, căci Cel puternic şi sfânt mi-a făcut mărire şi mă vor ferici toate 
neamurile, şi mila Lui va fi din neam în neam spre cei ce se tem de El, căci El a risipit cu braţul 
Său pe cei mândri în cugetul lor, coborând pe cei puternici de pe tronuri şi înălţând pe cei 
smeriţi, prin smerenia Lui, precum El a grăit către Avraam şi către seminţia cea făgăduită lui 
prin Urmaşul lui, Fiul Celui Preaînalt». Amin. 

O, poporul Meu, deprinde-te cu duhul trăirilor sfinte, căci dorul Meu e mare, şi aşa este şi al 
Tatălui Meu, şi al mamei Mele, şi al sfinţilor Mei, şi al îngerilor Mei, şi al tuturor celor cereşti, 
Ierusalime. Fiecare să fie hrană pe masa bisericii de nou Ierusalim, căci omul nu numai cu pâine 
trebuie să se hrănească, ci mai ales cu tainele Duhului Sfânt, care ies din gura lui Dumnezeu 
peste tine, poporul Meu. Tot lucrul tău cu mâna pentru cele din curţile Mele să fie uşor prin 
duhul tău cel plin de Duhul Sfânt al tainelor cereşti. Fă-te râu de Duh Sfânt, de untdelemn şi vin, 
care ung şi întăresc inima omului, că tu ai pe Fiul Celui Preaînalt trup şi cuvânt în trupul tău, că 
scris este: «Cel ce sfinţeşte şi cei ce se sfinţesc, dintru Unul sunt toţi, şi îi numeşte fraţi». Fii 
copil sfânt mereu, mereu, poporul Meu, prin lucrul Duhului Sfânt, Care curge peste tine prin 
Mine de la Tatăl, căci Eu în Tatăl stau, că scris este: «Pruncii s-au făcut părtaşi Trupului şi 
Sângelui Meu». Amin. 

Peste trei zile vom ajunge praznicul învierii Mele dintre cei morţi, după ce Eu, stând trei zile 
în mormânt şi surpând prin moartea Mea pe diavolul şi pe cei mândri în cugetul lor, care stau pe 
tronuri, M-am ridicat ca un Împărat al făpturii, ca Cel pentru Care şi prin Care toate sunt. Amin. 

Binecuvântate să vă fie puterile cele pentru duhul şi cele pentru trupul care slujesc Duhului 
lui Dumnezeu. Şi după aceste puţine zile care au mai rămas până la praznicul sculării Mele dintre 
morţi Eu vă voi spune vouă şi tuturor: Hristos a înviat! Amin, amin, amin. 
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