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Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Adormirii Maicii Domnului 

 
 
 
 
Dau să Mă așez pe cale în fața oștirilor cerești, gătite de serbare cu slavă pentru mama 

Mea Fecioară, o, și găsesc rane pe cale și Mă așez să le pansez, să-Mi repar calea, că duhul 
cel potrivnic s-a pus cu război în calea acestei zile de slavă a Mea cu cei din cer aici, cu po-
porul cel plecat și el pe cale să se adune la praznicul de azi în grădinile de aici. 

O, duhule potrivnic, cine-ți dă puteri asupra lui Dumnezeu? Am zi de serbare cu slavă, 
Eu sunt Dumnezeu peste toate și sunt și peste tine și-ți spun acum să lași jos vicleșugurile 
tale și să dai loc poruncii și puterii Mele asupra ta pentru așezarea mesei de cuvânt, pentru 
hrana celor adunați, că am popor adunat la serbare, și dă-te în lături cu răutatea ta, aceasta îți 
spun! 

Îmi pansez acum ranele, Îmi repar calea și vin să stau cu tine, popor al cuvântului Meu, 
o, dar ai grijă de Mine și de tine, și învață cum să ai această grijă, că iată, diavolul poate și 
el, și e răscolit de mânie și dă să-Mi curme calea, dar ajută-Mă și tu. 

O, ajutați-Mă voi, care umblați după Mine, ca nu cumva să ajung neputincios și Eu 
pentru voi. Dați putere lui Dumnezeu să poată pentru voi, fiilor, o, și fiți cuminți, cuminți fa-
ță în față cu voia cea rea a diavolului când el se luptă să vă cuprindă din părți și să-Mi slă-
bească și Mie puterea cea pentru voi, când voi nu ați ajuta pe Domnul să fie cu voi și pentru 
voi. 

O, și acum, puterile cerești Îmi stau alături și așezăm sărbătoarea și rostesc cuvânt peste 
ea și spun: Pace vouă! Pace celor din cer veniți, și pace vouă, celor adunați pentru mama 
Mea Fecioara! 

O, deschideți-vă, fiilor, ca să învățați să fiți cu Dumnezeu în fața luptei cu satana. Eu, 
Domnul, vă spun: Bun venit la sărbătoare! 

Și iată ce vă învăț: Aveți grijă, fiilor, aveți mare grijă cum gândiți când vă vin gânduri 
ca să le lucrați apoi, când vorbiți sau când tăceți, când lucrați cu duhul sau cu trupul, când 
stați sau când mergeți, când vă întâlniți sau când vă despărțiți, o, aveți grijă mare să nu gre-
șiți cu gândul sau cu cuvântul sau cu mișcarea, cu judecata sau cu nejudecata lucrurilor, cu 
simțămintele iubirii sau ale neiubirii, cu fapta sau cu pasul, cu credința, fiilor, o, cu credința, 
căci ea vă este lovită cel mai mult, chiar de voi înșivă atunci când nu împliniți frumos și în-
treg tot cuvântul Meu cel veghetor peste voi și pentru voi. 

Cu dăruirea sau cu nedăruirea aveți grijă să nu greșiți asupra sufletelor voastre și ale 
semenilor voștri, fiilor, căci sufletele au nevoie de veșnicie, nu de vremelnicie și de cele ale 
ei, că pe aici sufletele voastre sunt pribege și străine și doresc ele după locul lor de naștere, 
după dulcele de sus al sânului Meu, al înăuntrului Meu. O, și vă spun acestea ca să aveți gri-
jă când vă strângeți, că nu se pierde nimic, nici relele, nici bunele, ci se strâng, fiilor, pentru 
sau împotriva voastră, iar dacă nu aveți grijă vă veți vătăma singuri, veți fi proprii voștri 
vrăjmași, o, fiilor. 

O, voi nu știți cât și când grăiesc Eu de voi și aduc înștiințări de voi, dar învățați să le 
primiți și să vă strângeți îngeri aproape spre pază tot timpul, fiilor, că numai o clipă de vă 
vede diavolul fără îngeri vine el cu ai lui și se laudă cu voi și vă umple de slăbiciuni prielni-
ce lui în voi și între voi. 

O, trebuie să vă povățuiesc, chiar dacă e așa de mare acum ziua și slava sărbătorii pe 
care am așezat-o de sus și de jos cu toate încercările sau bucuriile ei, dar Eu vă sunt Dumne-
zeu, și am această veghe și datorie, și vă arăt că am. 
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O, fiilor, iubiți paza îngerilor cu voi. Nu umblați singuri, nu vă dați în paza duhului rău, 
nu fugiți de îngeri! Cine umblă singur calcă peste rânduiala cerească pusă de Mine peste 
om. Când umbli singur din pricina nedragostei, tu faci voia lui satana, fiule. El așa îl învață 
pe om, să se ascundă îl învață, să se nemulțumească îl învață, să nu fie văzut cu cele ascunse 
ale sale, dar pe care Eu, Domnul, le văd și le știu. O, așa îl învață diavolul pe creștin, dar, 
oare, cine poate să nu fie văzut de Dumnezeu când se ascunde, când vede Domnul că omul 
se ascunde? O, și vine diavolul apoi și arată cu degetul spre păcatul cel ascuns de ceilalți de 
lângă el ca să nu fie el văzut cu ale sale. 

O, și iarăși vă dau o povață mare, și mari veți fi dacă o veți împlini, iar dacă nu, veți fi 
călcători de cuvânt. Fiilor, fiilor, nu fiți supărați unii pe alții, unii de la alții, că e primejdios 
pentru suflet, fiilor, și piere dragostea de sus, de care are sufletul nevoie înaintea lui Dum-
nezeu ca să aibă trecere la El. O, dacă unul supărat pe celălalt sau pe ceilalți pleacă din trup 
în vremea supărării, are neprimire înaintea Domnului, are de suferit neintrarea lui la Dum-
nezeu, căci scris este: «Împacă-te mai întâi cu fratele tău», iar altfel n-o să se deschidă ușa 
spre Domnul cu inima ta, cu rugăciunea ta, cu jertfa cea de orice fel, cu trecerea ta spre cei 
nevăzuți. Diavolului îi trebuie o clipă de neascultare a ta și, gata, te și duce spre nepotrivirea 
cu cei din cer, căci lipsa iubirii cerești desparte de Dumnezeu și de frați pe creștin. Și dacă 
mereu se stă fără iubire vine diavolul și îi ia de-a dreapta lui pe toți și îi leagă să nu-i mai 
scape pe cei fără iubirea cea din cer, iubirea cea fără de greșeală, fiilor. 

Și încă o învățătură vă dau să știți, și las apoi miezul sărbătorii să încununeze sfatul cel 
de azi peste voi. O, fiilor, lăsați îngerii să stea în voi, să aducă cerul în voi! Dar veți zice: 
Cum intră îngerul în om? O, fiilor, dacă diavolul intră în om, cum poate să intre? Trebuie 
apoi să meargă omul spre rugăciunea cea de scoatere a diavolilor, precum este scris că ies 
demonii din cei în care ei locuiesc. Numai că diavolii au luat lecții de la îngeri, de pe când 
erau și ei îngerii lui Dumnezeu și locuiau în omul cel întâi zidit ca slujitori. 

Intră îngerii în oameni cu puterea și cu lucrarea lor și se îmbracă în om îngerii, și Eu am 
spus ucenicilor Mei că vor fi îmbrăcați în Duhul Sfânt, în bucuria cea pururea bucurie, iar 
unde este Duhul Sfânt, El Se împarte, El ia de la Domnul și umple omul de har, de cuvânt 
de dor, și are Domnul sălaș în om. Dar dacă Duhul Sfânt nu este în om e gol omul, e gol de 
tot, e greu înaintea Domnului omul gol de Duhul, și Mă duc de la el și Mă dau celui ce mai 
are, precum este scris. 

Și iarăși încă rugămintea Mea spre voi: O, fiilor, să nu locuiască în voi ocrotirea de si-
ne, adică dezvinovățirea, cuvântul cel plin de neumilință, de lipsă de căință. Acest simță-
mânt și lucrarea lui nu sunt de pe calea cu Domnul, ci din iad, iar fiii lui Dumnezeu trebuie 
să se învinuiască pe sine, nu să se îndreptățească, o, și trebuie împlinită cât mai întreg aceas-
tă învățătură, și trebuie pe dinafară știută și lucrată apoi, ca să slăbească diavolul și ca să 
plece de la voi, că altfel el nu vă lasă fără de vină pe voi. 

Toate aceste învățături mari vi le dau în ziua aceasta pentru că diavolul Mi-a făcut rane 
pe calea venirii Mele cu sfinții și cu sărbătoarea pentru mama Mea Fecioara, fiilor. Eu însă 
am pus pansament, am suflat, am pus puterile cerești în lucrare și am trecut spre voi ca să vă 
aduc învățătură, fiilor, iar voi, o, nu fiți iscoditori în voi înșivă ca să vă răscoliți cu întrebări 
despre apăsarea cea de la diavolul, dar fac îndemn sfânt să fie ocrotită puterea Mea în cei 
puși de Mine pentru lucrul Meu, și să nu se muște din ea, că Eu pentru tine, poporul Meu, 
pun să fie puteri între Mine și tine, că altfel tu n-ai mai fi poporul Meu, și din pricina războ-
iului diavolului n-ai mai fi. 

O, mama Mea, cu milă i-am ridicat să Ne poarte venirea și slava sărbătorii tale, mamă. 
Sunt în mâini cu alifia și cu pansamentul și trebuie să întărim puterea cea care Ne poartă. 
Hai să punem mângâieri pe rane, hai să avem grijă și ocrotire, mamă! 
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— O, cine, Fiul meu Iisus, cine în cer este să nu înțeleagă mersul Nostru cel greu și 
plin de rane și de strâmtorări? Suntem cu mângâierea și cu duioșia peste cei adunați la ser-
bare aici. Toată așezarea sărbătorii e tot un glas care vorbește celor din cer și de pe pă-
mânt. Ziua venirii mele lângă Tine și lângă cei din cer mi-a încununat toată odihna și pot 
prin ea pentru cei ce Ne iubesc pe pământ, Fiule scump. 

Iată-i, s-au strâns de serbare! O, să le binecuvântăm iubirea și credința, să-i îndem-
năm să se lase locașe ale Duhului Sfânt și ale feluritelor Lui lucrări și haruri! O, să-i ascul-
tăm pe ei în tot ce așează ei înaintea Noastră ca să Ne bucure, ca să Ne mângâie, Fiule 
scump! 

O, veniți, fiilor, veniți la Fiul meu Iisus Hristos! Dacă veniți, o, învățați să rămâneți în-
tru El ca să aveți iubirea Lui. 

Vă cuprind la piept și vă strâng aproape. Mă aplec în fața frumosului cu care Ni se fa-
ce primirea și popasul. Ne lăsăm spre mângâierea cea spre Noi acum din această grădină. 
Deschideți-vă priceperea pentru tot cuvântul Fiului meu Iisus Hristos, și pe care voi să-l 
împliniți ca să-I fiți fii, o, fiilor. Ridicați lupta împotriva diavolului, tot mai nouă lupta asu-
pra lui, ca nu cumva să vă vadă vreo clipă cu lupta oprită. O, învățați, învățați să credeți, 
împlinind cuvântul Fiului meu! Amin. 

— O, mama Mea, hai să le binecuvântăm cărarea spre casele lor acum, mamă! Hai să-i 
înconjurăm cu cerul, mamă, că pe pământ sunt numai curse pentru ai Mei! Iar Noi să învă-
țăm să-i așteptăm iar și iar, mamă. 

Tot cerul se apleacă, toți cei din cer fac aplecare pentru bucuria pusă înainte, fiilor care 
Ne-ați așezat popas. O, pace vouă! Să audă duhul rău: Pace vouă! 

Iar și iar voi veni și vă voi sprijini pe voi în dureri și în tot lucrul Meu cu voi, o, fiilor. 
Amin, amin, amin. 
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